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Lærings – og mestringskurs
For pasienter og pårørende

Kursoversikt Høsten 2022

Utgiver: 

Læring- og mestringssenteret (LMS)

Avdeling for klinisk service

Kreftklinikken

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
Egenandel for kurs: kr.375,-(gjelder kun pasient)
Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. 

Reise- oppholdsutgifter
Ved henvisning fra lege, dekkes reiseutgifter etter 
reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om 
Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. 
Ta kontakt med Pasientreiser i forkant av kurset: 
www.pasientreiser.no  /  TLF: 915 05515

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.

I regi av Enhet for læring- og mestring, Kreftklinikken, OUS 



Velkommen til våre kurs

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din 
situasjon så bra som mulig.  Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen 
situasjon og gjøre gode valg. 

Diagnosespesifikke kurs:

BRYSTKREFT. Til deg som er under behandling (ikke for pårørende)

Kursene går over tre onsdager, Alle dager kl 10.00-14.15

24. og 31. august og 7. september

12., 19. og 26. oktober

23. og 30. november og 7. desember

Sted: Aker sykehus

Veien videre for deg som er behandlet for sarkom og for dine pårørende

Kurset går over to dager:

31. oktober kl 1000-1530 

1. november kl 1000-1500

Sted: Villa Doblaug

Veien videre for deg som er behandlet for Øre-Nese-Hals kreft og for dine pårørende

Kurset går over to dager

10. og 11. oktober kl 10.00-15.30

Sted: Vardesenteret, Radiumhospitalet

Kurs for pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon 

Kurset går over to dager

8. og 9.september. 

Sted: Rikshospitalet

Kurs for pasienter med glioblastom

Kurset går over to dager

22. og 23.september. 

Sted: Villa Dobloug

Kurs for pasienter med meningeom

Kurset går over to dager

Kurs: 1. og 2.desember. 

Sted: Vardesenteret , Radiumhospitalet

Kurs for deg som skal ha strålebehandling for prostatakreft og dine pårørende

Kurset går over to dager

6. og 7. september

18. og 19. oktober

29. og 30. november

Sted: Vardesenteret, Radiumhospitalet

Kurs for deg som er behandlet for Kolorektal kreft og dine pårørende

Kurset planlegges digitalt. Dato kommer.

Kurs uavhengig av diagnose:

DITT LIV, helse og mestring, under og etter kreftbehandling (ikke pårørende)
Kurset går over fem onsdager, Alle dager kl 10.00 – 14.00
26. oktober, 2., 9., 23 og 30. november

Sted: Villa Doblaug

Fatigue etter kreftbehandling
Kurset går over to dager
23. og 24. august                        Sted: Villa Doblaug
25. og 26. oktober                      Sted: Digitalt, plattformen Join
Kurs 3: 6. og 7. desember         Sted: Villa Doblaug

Digitalt livsmestringskurs for unge kreftrammede mellom 18 og 35 år (ikke pårørende)

Kurset går over fem onsdager, alle dager kl 09.00 – 15.00

31. august, 7., 14., 21. og 28. september.

Kurs for deg med to stomier og dine pårørende

Kurset går over to dager

19. og 20. oktober

Sted: Vardesenteret, Radiumhospitalet

For mer informasjon og påmelding:

Tlf: 22 93 59 22

Mail: Lmskkt@ous-hf.no

Husk å oppgi navn og dato for kurs


