
 

SARKOM  
  

Veien videre for deg som er 
  

behandlet for sarkom og for dine pårørende    

Vinter 2023 
  

Torsdag  2.mars  Kl. 10.00- 15.30   

20232.mars2.mars

  
  

I regi av Enhet for læring og mestring,    

Kreftklinikken, OUS    

www.oslo - universitetssykehus.no   

Velkommen til kurs på Vardesenteret 
  

  
 Radiumhospitalet 

   

  

Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke er under  

oppfølging/kontroller ved sykehuset.  
  

  

Henvisning kan sendes til vår seksjon:  

  

Onkologi, Seksjon for KSS , 

  

psykososial onkologi, LMS, kreftrehabilitering 

  

For informasjon og påmelding:   

Tlf:  22  93 59  22   

Mail:  Lmskkt@ous - hf.no   

Husk å oppgi kursets navn og dato   

  

Utgiver:    
Læring -   og mestringssenteret (LMS)   

Avdeling for klinisk service   
Kreftklinikken   

Målgruppe:   
Pasienter som er behandlet for sarkom   

og deres pårørende    
  
    
  

 

  



  

Dette kurset er for deg som er ferdig behandlet eller som 

lever med langvarig sykdom, inntil 5 år etter behandling. 
Kurset er også for pårørende.  

Behandling for sarkom er ofte langvarig og belastende, og mange 
erfarer at tiden etter behandling kan være utfordrende. 
Hensikten med kurset er at du skal få møte andre i lignende 
situasjon og få økt kunnskap og innsikt, slik at du kan leve best 
mulig, medvirke aktivt og gjøre gode valg for deg og dine i 
situasjonen. Et tverrfaglig team bidrar med fagkunnskap og en 
likeperson deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til dialog, 
erfaringsutveksling, tid til spørsmål og mulighet for 
nettverksbygging. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og 
sykepleiere.   

  
    PROGRAM:  Torsdag 2. Mars 2023 

• En person som har hatt sarkom deler sine erfaringer  

• Sarkom, hva er det og hvordan behandles det samt      

seneffekter og fatigue etter behandling   

• Informasjon om pasientforeningen Sarkomer og  

«Kuledagen»  

• Hvordan mestre livet videre. Bearbeiding av tankemønstre  

• Pårørende og relasjoner  

• Kropp, identitet og seksualitet   

• Veien videre, hva finnes av tilbud  

• Med forbehold om endringer i programmet 
  

Egenandel for kurs: kr.375,-(gjelder kun pasient) Hvis du har 
frikort, trenger du ikke å betale.  Pasientreiser dekker 
rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr.318,-
tur/retur. Pasientreiser dekker kr.631,- for overnatting + 
kr.244,- for kost pr. person pr. døgn.  Du må selv booke 
overnatting. Pasienthotellet kan benyttes.  
Reise- oppholdsutgifter  
Ved henvisning fra lege, dekkes reiseutgifter etter reglene for 
lærings- og mestringsopphold etter Lov om 
Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter.   
  
 

 

 
Det blir servert enkel lunsj på kurset, meld fra om kosthensyn  

  

  

KURS vinter 2023   
  

   
  
    -    
  
        

    
   

 

  
   

Ved behov for transsport, ta kontakt med  

Pasientreiser i forkant av kurset              

www.pasientreiser.no /    TLF: 915 05515 

 

OBS! Lege må rekvirere tur/retur før kurset   

 

   
 

   
  
   

http://www.pasientreiser.no/

