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I Norge blir rundt 37 000 mennesker diagnostisert med kreft hvert år, flere menn (53%) enn kvinner (47%). 
De mest vanlige kreftformene er prostatakreft (14%), brystkreft (10%), lungekreft (10%) og tykktarmskreft 
(9%). Gjennomsnittsalder ved diagnose er 70 år for både kvinner og menn. Nesten tre av fire overlever sin 
kreft. Det betyr at det i Norge i dag finnes over 300 000 mennesker som tidligere er blitt diagnostisert med 
kreft, og som enten lever med kreft eller har blitt friskmeldt fra kreftsykdom [1].

Alternativ behandling ved kreft  
– nytte, risiko og årsak til bruk 

Tidligere studier har vist at 45% av norske kreftpa-
sienter bruker alternativ behandling i løpet av de 
første fem årene etter at de blir diagnostisert med 
kreft [2], 33.4% bruker det på årlig basis [3]. Vi 

vet lite om hvorfor kreftpasienter bruker slik behandling 
og hvilke terapier de bruker. 

Kvinner med høy utdannelse og inntekt har vært regnet 
som de hyppigste brukerne av alternativ behandling [3-6]. 
Alternativ behandling har også vært assosiert med dårlig 
overlevelsesprognose og plager knyttet til sykdommen [7, 
8]. Internasjonale studier viser at kreftpasienter bruker 
alternativ behandling for å styrke kroppen, bedre fysisk 
og psykisk velvære, gi håp og behandle bivirkninger og 
senskader etter kreft og kreftbehandling [9]. Alternativ 
behandling har også vært brukt som mestringsstrategi 
ved alvorlig sykdom [10]. 

Tidligere studier har vist at 65% av norske sykehusene 
tilbyr en eller annen form for alternativ behandling (aku-
punktur, kunstterapi, massasje) [11] og at onkologiske 
helsearbeidere er positive til bruk av alternativ behand-
ling når det brukes som et supplement til skolemedisinsk 
behandling [12, 13]. De bruker også dette i noen grad selv: 
En studie blant helsearbeidere ved norske kreftavdelin-
ger viste at 20% av onkologene og 50% av sykepleierne 
brukte alternativ behandling [14]. En studie fra 2016 viste 
dog at både leger og sykepleiere var av den oppfatning at 

det var forbundet med risiko å kombinere alternativ og 
konvensjonell behandling (hhv 78% og 93%); alternative 
behandlere mente ikke dette i like utstrakt grad (43%)
[13]. De fleste kreftpasientene bruker komplementær og 
alternativ behandling i kombinasjon med konvensjonell 
kreftbehandling (98%), og de bruker offentlige helsetje-
nester hyppigere enn de som ikke bruker komplementær 
og alternativ behandling [15].

Hensikten med denne studien var å undersøke hvilke 
komplementære behandlingsformer kreftpasienter bruker 
og hvorfor de bruker slik behandling i tillegg til nytte og 
risiko forbundet med bruk. 

Metode
Denne studien ble gjort i samarbeid med Kreftforeningen 
høsten 2021 og ble gjennomført blant deltakerne i Kreft-
foreningens brukerpanel. Kreftforeningens brukerpanel 
består av personer med krefterfaring, enten som kreft-
pasient (nåværende eller tidligere) eller som pårørende 
til kreftpasienter – inkludert etterlatte. Panelet består av 
906 personer hvorav 706 personer har kreft i dag eller har 
hatt kreft tidligere. Deltakerne er for det meste kvinner 
(75%), og mer enn halvparten er mellom 50 og 69 år. De 
er rekruttert gjennom Kreftforeningens nettside, sosiale 
medier og gjennom ulike arrangementer. Av de 706 som 
ble invitert til å delta i studien (de som hadde (hatt) kreft), 
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var det 468 som samtykket til å delta, 315 kvinner og 
153 menn. Dette ga en responsrate på 67%. For å samle 
inn dataene brukte vi en nettbasert spørreundersøkelse.

Resultat

Deltakerne
Flertallet av deltakerne (63%) hadde høyere utdanning 
(høyskole eller universitet), høy inntekt (46%) (årsinntekt 
for husholdningen på 800 000 kr eller mer) og var bosatt 
på Østlandet (52%). De fleste bodde sammen med en ekte-
felle eller samboer (67%). Mer enn halvparten av kvin-
nene hadde eller hadde hatt brystkreft (58%) etterfulgt 
av kreft i underlivet (12%) og mage-/tarmkreft (11%). 
Menn led hovedsakelig av prostatakreft (29%) etterfulgt 
av mage-/tarmkreft (20%) og lymfom (14%). Omtrent en 
tredjedel av deltakerne (34%) var i aktiv kreftbehandling 
på tidspunktet for undersøkelsen og 12% av deltakerne 
hadde mer enn én kreftdiagnose. 79% hadde brukt en 
eller annen form for alternativ behandling i tiden etter at 
de hadde fått kreft.

Terapeutbaserte behandlinger
33% av deltakerne i studien hadde oppsøkt en eller flere 
alternative behandlere for kreftrelaterte plager i tiden etter 
at de hadde fått kreft, og 30% av disse hadde oppsøkt 
mer enn èn behandler. De mest brukte terapiformene var 
massasje/aromaterapi (19%) etterfulgt av akupunktur 
(11%), osteopati (4%), naprapati (4%) og healing (4%). 
De fleste brukte disse terapiformene for å øke livskvalite-
ten (64%), behandle bivirkninger og senskader av kreft 
(behandling) (59%) eller styrke kroppen og immunforsva-
ret (30%). Kun et fåtall (7%) brukte disse terapiformene 
for å behandle kreften eller hindre den fra å spre seg. De 
fleste opplevde at de var til god hjelp (87%), og få (8%) 
opplevde bivirkninger av behandlingene – kun fem fra 
akupunktur og tre fra massasje. Alle bivirkningene var 
milde eller moderate. Ingen opplevde at plagene ble verre 
etter behandlingene (tabell 1).

Naturpreparater
Over halvparten (52%) av deltakerne i studien hadde 
brukt naturpreparater for kreftrelaterte plager i tiden 
etter at de fikk kreft. Hele 60% hadde brukt mer enn 
ett preparat, 2,4 i snitt. Mest brukt var omega 3 (31%), 
etterfulgt av ingefær (20%), grønn te (17%), blåbær/blå-
bærekstrakt (17%), hvitløk (15%) og gurkemeie (11%). 
De fleste (90%) brukte naturpreparatene for å styrke 
kroppen og immunforsvaret mens 39% brukte det med 
økt livskvalitet som mål. Noe færre (24%) brukte natur-
preparater til å behandle bivirkninger og senskader etter 
konvensjonell kreftbehandling, mens 20% brukte det for å 
behandle kreften og hindre den i å spre seg. En tredjedel av 
deltakerne (35%) opplevde at disse naturpreparatene var 
til hjelp, og kun et fåtall (6%) opplevde bivirkninger (se 
tabell 2 for naturpreparater som ga bivirkninger). Ingen 
rapporterte om forverring av eksisterende plager som følge 
av preparatene de brukte (tabell 2). 

Selvhjelpsteknikker
Mer enn halvparten (58%) av deltakerne hadde brukt 
selvhjelpsteknikker for kreftrelaterte plager i tiden etter 

at de fikk kreft, hvorav 66% hadde prøvd mer enn en tek-
nikk – 2,2 i snitt. Det var tre selvhjelpsteknikker som var 
særlig mye benyttet; avspenningsteknikker (49%), medita-
sjon (29%) og yoga (28%). De aller fleste (96%) brukte 
selvhjelpsteknikker for å øke livskvaliteten, og for de fleste 
(81%) med godt resultat. Få (6%) opplevde negative hen-
delser knyttet til bruk; 11 fra avspenningsteknikker, 8 fra 
meditasjon og 7 fra yoga. De fleste av bivirkningene var 
milde eller moderate, men to ble oppgitt som alvorlige, en 
fra yoga og en fra kunstterapi. Ingen opplevet forverring 
av eksisterende plager (tabell 3).

Diskusjon
En stor andel kreftpasienter (79%) bruker alternativ 
behandling i tiden etter at de får kreft, først og fremst 
for avspenning, økt livskvalitet/velvære og mestring av 
kreftsykdom (64–94%). De aller fleste opplevde at besøk 
hos behandler og bruk av selvhjelpsteknikker var til god 
hjelp (hhv 87% og 81%). Færre ved bruk av naturprepa-
rater (35%). Få rapporterte om bivirkninger av behand-
lingene (9%).

Den mest brukte behandlingsformen i denne studien 
var bruk av avspenningsteknikker (49%). Dette speiler 
en av hovedårsakene til at deltakerne brukte alternativ 
behandling i utgangspunktet; nettopp avspenning, mest-
ring og økt livskvalitet. Ifølge forskning [16, 17] kan 
stress ha en negativ innvirkning på kreftpasienter og deres 
immunrespons og muligens forstyrre utvikling og progre-
sjon av sykdommen. Avspenningsteknikker har vist seg 
å være nyttige verktøy for å redusere stress hos denne 
pasientgruppen [17].

Etter avspenningsøvelser var det tilskudd av omega-3 
som var mest brukt (31%). Forholdet mellom omega-3 og 
kreftrisiko er uklar [18, 19]. Vi fant imidlertid at 91% av 
deltakerne brukte dette for å styrke kroppen og immun-
forsvaret. Bare 8% brukte tilskuddet til å behandle kreften 
eller hindre at den sprer seg, mens 26% brukte det for å 
øke livskvaliteten. Det siste gjaldt spesielt deltakerne som 
slet med angst og depresjon som følge av sin kreftsykdom. 
Depresjon påvirker livskvaliteten til rundt 20% av alle 
kreftpasienter, og antidepressiva er den mest veletablerte 
behandlingen for depresjon ved kreft sammen med ulike 
psykoterapeutiske tilnærminger. Mange pasienter opplever 
imidlertid uønskede bivirkninger av antidepressiva [20], 
samtidig som tilgangen til psykologer i spesialisthelsetje-
nesten i Norge er begrenset [21]. 

Samlet sett ser det ut til å være et behov for tilgjengelig 
behandling med få eller ingen bivirkninger for behandling 
av depresjon hos pasienter med kreft. Det er gjennomført 
studier der sammenhengen mellom depresjon og omega-3 
som en mulig komplementær og godt tolerert intervensjon 
for kreftpasienter med depresjon er undersøkt [20]. Flere 
meta-analyser har kunnet rapportere positive utfall for 
omega-3 i behandlingen av depresjon [22-25]. En oppsum-
mering i Cochran konkluderte likevel med at de generelle 
resultatene ikke er enstemmig positive [26].

Selv om flertallet av brukerne ikke brukte natur-
preparater for å behandle eller forebygge kreft, er det 
interessant å merke seg at bruken av noen av disse natur-
preparatene (f.eks. omega-3, ingefær, grønn te og hvit-
løk) er hyppigere brukt blant kreftpasienter enn i den 
norske befolkningen generelt [27]. Denne høyere bruken 
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understreker viktigheten av gode informasjons- og kom-
munikasjonsstrategier rundt bruk av komplementære 
behandlingsformer ved kreft [28]. Samarbeidet mellom 
Kreftforeningen og nafkam er et eksempel på hvordan 
dette kan løses. I tillegg til å samarbeide om denne stu-
dien har Kreftforeningen og nafkam samarbeidet om 
folkemøter rundt om i landet der kreft og kosthold har 
vært tema [29]. Det lages lettforståelige artikler på nett 
og kursmateriell til en digital «verktøykasse» for helse-
personell – alle sammen gode eksempler på hvordan dette 
kan løses i praksis.

Styrker og begrensninger ved studiet
Den relativt høye svarprosenten er en av denne studiens 
hovedstyrker i tillegg til et bredt spekter av kreftdiagnoser 
representert og en aldersfordeling som speiler folk som 
lever med kreft i Norge i dag. Det faktum at studien ikke 
ble gjennomført på et sykehus gjør at studiepopulasjonen 
ikke begrenser seg til pasienter som gjennomgår konven-
sjonell kreftbehandling mens studien pågår. Studien må 
likevel sees i lys av noen begrensinger. Studiens fremste 
begrensning er at medlemmene i Kreftforeningens bru-
kerpanel ikke fullt ut representerer den totale kreftpopu-
lasjonen i Norge. Det var for eksempel flere kvinnelige 
deltakere i undersøkelsen enn andelen av kvinner blant 
norske kreftpasienter (67% versus 46%). Dette kan ha 
ført til en overrepresentasjon av deltakere som bruker 
alternativ behandling da kvinner er kjent for å bruke 
mer alternativ behandling enn menn. Dette ble dog delvis 
løst ved å presentere funn for kvinner og menn separat.  
En annen begrensning var svaralternativet «andre behand-
linger» der vi ikke ba deltakerne spesifisere hvilke behand-

lingsformer dette dreide seg om. Disse behandlingene ble 
derfor ekskludert fra totaltallene da vi ikke med sikkerhet 
kunne fastslå at det her var snakk om alternativ behand-
ling. Dette kan ha bidratt til en mulig underrapportering 
av bruk av alternativ behandling i denne studien. 5

Tabell 1. Bruk av alternativ behandling ved kreft; årsaker til bruk og opplevde bivirkninger

Foto: Isidor Åstrøm

Tabell 1. Komplementær behandling brukt av kreftpasienter, årsak til bruk og bivirkninger av 
behandlingen 

  

        Årsak til bruk (flere mulige svar)  

  Totalt Kvinner Menn p-verdi

Behandle/  
bremse 
kreften/ 
hindre 

spredning

Behandle 
bivirkninger /
seneffekter av 
kreften eller 

kreft-
behandlingen

Styrke 
kroppen/ 
immune-
forsvaret

Økt 
livskvalitet, 
mestring, 

avspenning 
eller velvære

Annen 
grunn

Opplevde 
bivirkninger

 % (n) % (n) % (n)    % (n)  % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

Massasje/aromaterapi 19,3 (84) 23,9 (70) 9,8 (14) <0,001* 0,0 (0) 56,0 (47) 22,6 (19) 78,6 (66) 0,0 (0) 3,6 (3)

Akupunktur 11,0 (48) 13,3 (39) 6,3 (9) 0,028* 4,2 (2) 70,8 (34) 29,2 (14) 47,9 (23) 12,5 (6) 10,4 (5)

Naprapati 4,1 (18) 3,8 (11) 4,9 (7) 0,574* 0,0 (0) 55,6 (10) 33,3 (6) 55,6 (10) 33,3 (6) 11,1 (2)

Osteopati 4,1 (18) 5,8 (17) 0,7 (1) 0,012* 0,0 (0) 83,3 (15) 22,2 (4) 44,4 (8) 16,7 (3) 0,0 (0)

Healing 3,9 (17) 4,4 (13) 2,8 (4) 0,406* 29,4 (5) 23,5 (4) 17,6 (3) 67,7 (11) 5,9 (1) 5,9 (1)

Fotsoneterapi/refleksologi 2,3 (10) 3,4 (10) 0,0 (0) 0,035^ 0,0 (0) 50,0 (5) 80,0 (8) 60,0 (6) 20,0 (2) 10,0 (1)

Coaching 2,3 (10) 3,1 (9) 0,7 (1) 0,177^ 0,0 (0) 10,0 (1) 0,0 (0) 100 (10) 10,0 (1) 10,0 (1)

Homeopati 1,8 (8) 2,7 (8) 0,0 (0) 0,057^ 12,5 (1) 50,0 (4) 50,0 (4) 25,0 (2) 37,5 (2) 12,5 (1)

Urteterapi 0,9 (4) 1,4 (4) 0,0 (0) 0,309^ 50,0 (2) 75,0 (3) 75,0 (3) 50,0 (2) 0,0 (0) 25,0 (1)

Rosenterapi 0,2 (1) 0,3 (1) 0,0 (0) 1,000^ 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 100 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)

Andre behandlinger 1 17,5 (75) 20,6 (59) 11,3 (16) 0,016* - - - - - -

Totalt 32,8 (143) 38,9 (114) 20,3 (29) <0,001* 7,0 (10) 59,4 (85) 30,1 (43) 63,6 (91) 9,1 (13) 7,7 (11)

*Pearson Kji-kvadrattest; ^Fisher exact test; 1Ikke inkludert i totalt bruk pga usikkerhet om hvorvidt dette er alternativ behandling; - ikke spurt om
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Tabell 2. Naturpreparater brukt av kreftpasienter, årsak til bruk og bivirkninger av behandlingen

Tabell 3. Selvhjelpspraksiser brukt av kreftpasienter, årsak til bruk og bivirkninger av behandlingen

Tabell 2. Naturpreparater brukt av kreftpasienter, årsak til bruk og bivirkninger av behandlingen

        Årsak til bruk (flere mulige svar)  

  Totalt Kvinner Menn p-verdi

Behandle/  
bremse 
kreften/ 
hindre 

spredning

Behandle 
bivirkninger /
seneffekter av 
kreften eller 

kreft-
behandlingen

Styrke 
kroppen/ 
immune-
forsvaret

Økt 
livskvalitet, 
mestring, 

avspenning 
eller velvære

Annen 
grunn

Opplevde 
bivirkninger

 % (n) % (n) % (n)    % (n)  % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

Omega 3 31,3 (138) 31,3 (93)
31,3 
(45) 0,937* 8,0 (11) 18,8 (26) 90,6 (125) 26,1 (36) 2,2 (3) 4,3 (6)

Ingefær 19,5 (86) 23,2 (69)
11,8 
(17) 0,007* 16,3 (14) 20,9 (18) 80,2 (69) 34,9 (30) 12,8 (11) 1,2 (1)

Grønn te 16,8 (74) 19,5 (58)
11,1 
(16) 0,040* 17,6 (13) 13,5 (10) 79,2 (59) 51,4 (38) 4,1 (3) 4,1 (3)

Blåbær/blåbærekstrakt 16,8 (74) 18,5 (55)
13,2 
(19) 0,169* 14,9 (11) 12,2 (9) 97,3(72) 23,0 (17) 6,6 (5) 4,1 (3)

Hvitløk 15,2 (67) 13,8 (41)
18,1 
(26) 0,231* 17,9 (12) 13,4 (9) 89,6 (60) 28,4 (19) 10,4 (7) 3,0 (2)

Gurkemeie/kurkumin 11,4 (50) 12,8 (38) 8,3 (12) 0,201* 40,0 (20) 30,0 (15) 80,0 (40) 32,0 (16) 2,0 (1) 4,0 (2)

Aloe vera 3,9 (17) 3,7 (11) 4,2 (6) 0,807* 5,9 (1) 35,3 (6) 35,3 (6) 41,2 (7) 17,6 (3) 11,8 (2)

Chaga (kreftkjuke) 3,2 (14) 4,4 (13) 0,7 (1) 0,043^ 57,1 (8) 14,3 (2) 64,3 (9) 14,3 (2) 7,1 (1) 7,1 (1)

Solhatt / Echinacea 1,6 (7) 2,0 (6) 0,7 (1) 0,435* 14,3 (1) 14,3 (1) 85,7 (6) 14,3 (1) 0,0 (0) 14,3 (1)

Q10 1,6 (7) 2,0 (6) 0,7 (1) 0,435* 0,0 (0) 42,9 (3) 85,7 (6) 28,6 (2) 14,3 (1) 14,3 (1)

Ginseng / Gerimax 0,9 (4) 1,0 (3) 0,7 (1) 0,605^ 25,0 (1) 25,0 (1) 100 (4) 50,0 (2) 0,0 (0) 25,0 (1)

Tabell 3. Selvhjelpspraksiser brukt av kreftpasienter, årsak til bruk og bivirkninger av behandlingen
 
 

         Årsak til bruk (flere mulige svar)  

 

Totalt Kvinner Menn p-verdi
Behandle/  

bremse 
kreften/ 
hindre 

spredning

Behandle 
bivirkninger /
seneffekter av 
kreften eller 

kreft-
behandlingen

Styrke 
kroppen/ 
immune-
forsvaret

Økt 
livskvalitet, 
mestring, 

avspenning 
eller 

velvære

Annen 
grunn

Opplevde 
bivirkninger

 % (n=437) % (n) % (n)    % (n)  % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

Avspenning 48,7 (213) 55,8 (164)
34,3 
(49) <0,001* 5,2 (11) 33,8 (72) 36,6 (78) 93,9 (200) 1,4 (3) 5,2 (11)

Meditasjon/mindfulness 29,1 (127) 38,1 (112)
10,5 
(15) <0,001* 7,1 (9) 38,6 (49) 39,4 (50) 93,7 (119) 4,7 (6) 5,5 (8)

Yoga 27,9 (122) 38,1 (112) 7,0 (10) <0,001* 4,1 (5) 45,1 (55) 57,4 (70) 94,3 (115) 5,7 (7) 5,7 (7)

Visualisering 7,1 (31) 9,2 (27) 2,8 (4) 0,015* 9,6 (3) 22,6 (7) 35,5 (11) 93,5 (29) 9,7 (3) 6,5 (2)

Musikkterapi 5,0 (22) 4,4 (13) 6,3 (9) 0,410* 0,0 (0) 18,2 (4) 9,1 (2) 95,5 (21)
13,6 
(3) 4,5 (1)

Tai chi / Qi gong 4,1 (18) 5,4 (16) 1,4 (2) 0,046* 5,6 (1) 33,3 (6) 61,1 (11) 94,4 (17) 0,0 (0) 11,1 (2)

Kunstterapi 2,3 (10) 3,4 (10) 0,0 (0) 0,035^ 0,0 (0) 30,0 (3) 20,0 (2) 90,0 (9)
20,0 
(2) 1,0 (1)

Astrologi/numerologi/tarrot 0,9 (4) 1,4 (4) 0,0 (0) 0,308^ 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 75,0 (3)
25,0 
(1) 0,0 (0)

Andre selvhjelpstiltak1 26,1 (114) 27,9 (82)
22,4 
(32) 0,210* - - - - - -

Selvhjelpsteknikker 57,9 (253) 66,3 (195)
40,6 
(58) <0,001 6,3 (16) 39,9 (101)

46,2 
(117) 96,0 (243)

5,9 
(15) 6,3 (16)

* Pearson kji-kvadra0est; ^Fisher eksakt test; 1ikke inkludert i total bruk pga usikkerhet om hva denne er; - ikke spurt
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