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Fysisk aktivitet og myelomatose:

hva sier forskningen?
• Fysisk aktivitet og trening er 

gjennomførbart og trygt.

• Kan redusere fatigue og nedstemthet.

• Kan bidra til å forbedre livskvaliteten.

• Kan bedre muskelstyrke og kondisjon.

• Treningen bør tilpasses individuelt og bør 

ha et langtidsperspektiv



Fysisk aktivitet ved myelomatose

• Få pasienter trener under/etter 

behandling

• Mange hindres av plager som følge aav 

sykdommen eller behandlingen, for 

eksempel:
• Anemi

• Smerte

• Fatigue



Forsiktighetshensyn Myelomatose

• Infeksjon, feber og lav blodprosent, (gjelder 

generelt for trening)

• Belastningssmerter

• Aktive bevegelser til smertegrensen

• Unngå immobilisering

• Hensiktsmessig løfteteknikk



Forsiktighetshensyn Myelomatose

Vil variere avhengig av sykdomsutvikling

• Ved svekket skjelett:

– Unngå kraftig vridninger, brå bevegelser og tungeløft

– Løft med «benene»

– Ikke bli manipulert hos kiropraktor eller manuell terapeut

• Obs på akutte nakke/ryggsmerter og på nedsatt kraft. 

Spesielt ved utstråling utover i arm/hender og nedover i 

ben/føtter

• Viktig å lytte til kroppens signaler. Ta hensyn til 

allmenntilstanden og evt smerter.



Aktivitetsråd

• Er avhengig av:
• Motivasjon

• Fysisk form

• Behandling

• Bivirkninger

• Hvor man er i behandlingsforløpet

• Rådene vil og må derfor variere!

• Gullstandarden er vektbærende aktivitet



Hvordan være fysisk aktiv?

• Hvis mulig velg aktiviteter som involverer store 

muskelgrupper

• Daglig aktivitet – helst vektbærende

• Moderat til høy intensitet. Individuell tilpasning

• Varighet 15-60 min. Tilpasset 

sykdomssituasjon, alder og tidligere erfaring 

med trening/fysisk aktivitet.

• Aktiviteten kan deles opp i kortere bolker





Helsedirek

toratet



Hvordan komme i gang?

• Gjør det enkelt

• Lystbetont aktivitet

• Sosialt

• Loggføring av fysisk aktivitet

• Belønning





Trening i grupper

For dagsendringer sjekk Facebook: Vardesenteret og 
Pusterommet Stavanger.

Timeplanen gjelder til juli 2022 med forbehold om endringer.



Private rehabiliteringsinstitusjoner som 

har avtale med Helse Vest
• LHL-klinikkene Nærland 

• Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

• Åstveit Helsesenter

• Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter

http://www.helse-

vest.no/no/Behandlingsstader/Sider/Rehabiliteringsinstitusjo

nar.aspx

• ReHabilitering tlf: 80030061

http://www.helse-vest.no/no/Behandlingsstader/Sider/Rehabiliteringsinstitusjonar.aspx
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