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Lærings- og mestringstilbud:  
- for deg med høyt og lavt stoffskifte 

Læringstilbud høst 2018 
Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk klinikk 

Avdeling: Lærings- og mestringssenteret 

Besøksadresse: Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Lærings- og mestringssenteret, Bygg 41 B 
 

Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus 
Lærings- og mestringssenteret, Bygg 41 B 
Postboks 4959 Nydalen, 
 0424 Oslo 
 
Besøksadresse: 
Postadresse: 
Telefon: 
E-post: 

      AKER SYKEHUS 
 

 

 

 

Lærings- og mestringssentret disponerer åtte  parkeringsplasser. Parkering  må ellers skje på 

anviste parkeringsplasser for besøkende. Alle plassene er avgiftsbelagte. 

 
 



 

  

Program:   
 
Det arrangeres et felles læringstilbud høsten 2018 for personer 
med høyt og lavt stoffskifte (hyper- og hypotyreose). 
Kurset går over to dager: 
 
Mandag   29.oktober  kl 09:30 – 15:30 

 Velkommen!! Praktisk informasjon om kurset  
 Forelesning om høyt og lavt stoffskifte v/lege 
 Brukererfaringer: Personer som lever med høyt og lavt 

stoffskifte forteller hvordan de lever med 
stoffskiftesykdom i hverdagen  

 Info fra Stoffskifteforbundet        
 Dialoggrupper** 

 
Tirsdag  30.oktober  kl 09:00 – 15:00 

 Kostholds- og ernæringsveiledning. Litt om fysisk 
aktivitet v/klinisk ernæringsfysiolog og 
treningspedagog 

 Mestring av stoffskiftesykdom v/lege 
 Oppmerksomhetstrening/Mindfulness (inklusive en 

liten praktisk øvelse)  
 Dialoggrupper** 
 Oppsummering/evaluering av kurset  
 Utdeling av kursbekreftelse og VEL HJEM!! 

** Dialoggrupper, dvs inndeling i mindre grupper for samtale og 
erfaringsdeling. Lege vil være tilgjengelig for spørsmål.    
 
Det tas forbehold om mulige endringer i programmet 
     
Kurstilbudet er utviklet i et samarbeid 
mellom Stoffskifteforbundet, 
Endokrinologisk poliklinikk og Lærings- og 
mestringssentret i Medisinsk klinikk 

 
    

 
Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Praktisk informasjon: 
 
Sted: Lærings - og mestringssenteret, Bygg 41 B, 
 Aker sykehus (Kart på baksiden) 
 
Kursavgift: Kurset varer i to dager og koster en egenandel 
                                         (frikort gjelder) 
 
Pårørende: Ta gjerne med deg en av dine nærmeste 

(gratis). Gi beskjed ved påmelding 
 
Påmelding: Innen mandag 15.oktober 2018, begrenset 

antall plasser 
 
Servering: Vi byr på kaffe, te og litt frukt. Ta ellers med 

det du vil ha å spise 
 
Henvisning: Henvisning fra lege er nødvendig hvis du ikke 

er pasient ved Endokrinologisk poliklinikk 
ved Oslo universitetssykehus.  

 
Henvisning sendes elektronisk eller pr post til: 

  
Oslo Universitetssykehus,  
Endokrinologisk poliklinikk, Aker sykehus 
postboks 4959 Nydalen,  
0424 Oslo 

 
Det er viktig at det fremgår at det er en henvisning til Lærings- og  
mestringskurs  og ikke en henvisning til konsultasjon. 
  
Ønskes nærmere informasjon, vennligst kontakt: 
Lærings- og mestringssentret v/rådgiver/Anne Lise Hustadnes                      
Tlf: 22 89 48 36 | 90 03 66 81  E-post: anhust@ous-hf.no  
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