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Henvisning 

• Må ha dokumentert diagnose fra lege 

• Fastlege, 2. linjetjenesten eller fra CFS/ME 
senter(3. linje) 

• Mild grad av CFS/ME (grad 1) 

• Må kunne nyttiggjøre seg kurset uten å 
slite seg ut 
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Gruppene 

• To grupper av 12-15 deltakere, tak på 16 pga. 
lokaler og andre pedagogiske/ terapeutiske 
grunner, samt naturlig frafall 

• Tidspunkt: gruppe 1 kl.10-12.30 og gruppe 2 
kl.13.30-16 

• Samling annenhver torsdag 

• (9)8 ganger i semesteret (vår/høst) 
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PROGRAM MESTRINGSKURS HØST 2015  
Kursdag 1: torsdag 3. september 
Velkommen, praktisk informasjon og kursoversikt 
Introduksjon om avspenning ved fysioterapeut  
Kunnskap om sykdommen CFSME ved lege 
 
Kursdag 2:  torsdag 17. september 
Avspenning med fysioterapeut   
Presentasjonsrunde og avklaring av forventninger 
Brukererfaringer ved brukerrepresentant 
 
Kursdag 3:  torsdag 1. oktober 
Avspenning med fysioterapeut 
Aktivitetsavpasning og energiøkonomisering ved CFS/ME ved spesialergoterapeut 
Introduksjon til mestring og arbeid med målsettinger 
 
Kursdag 4:  torsdag 15. oktober 
Avspenning med fysioterapeut 
Kunnskap om og et bevisst forhold til sitt kosthold ved CFS/ME ved klinisk ernæringsfysiolog  
Fokusplaner 
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Kursdag 5:  torsdag 29. oktober        
Avspenning med fysioterapeut 
Sosialfaglige perspektiver ved CFS/ME ved sosionom 
Justering av mål, og fokusplaner 
 
Kursdag 6:  torsdag 12. november 
Avspenning med fysioterapeut 
Fysisk trening og balansen mellom aktivitet og hvile ved CFS/ME ved fysioterapeut 
Fokusplaner 
 
Kursdag 7:  torsdag 26. november 
Avspenning med fysioterapeut 
Psykiske aspekter ved CFS/ME ved psykologspesialist 
Fokusplaner 
 
Kursdag 8:  torsdag 10. desember                                    
Avspenning med fysioterapeut 
Behandling og symptomlindrende tiltak ved CFS/ME ved spesialergoterapeut 
Tilbakemelding i forhold til fokusplaner 
Evaluering av tidligere mål og formulering av nye mål.  
Innlevering av evalueringsskjema 
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Tidsbruk 

• Avspenning ved fysioterapeut 30 min. 
• liten pause/bytte av rom 
• Innlegg fra fagperson 30 min med innlagt 

mikropause 
• Pause 15 min. 
• Innlegg fra fagperson fortsetter 30 min med 

innlagt mikropause. 
• Pause 15 min. 
• Målsettinger og fokusplanarbeid 30 min 
• Totalt tidsbruk 2,5 timer 
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Organisering 

• Fysioterapeut leder avspenning 

• Brukerrepresentant, ergoterapeut og 
sykepleier tilstede under hele kurset 

• De leder siste bolken med målsettinger og 
fokusplanarbeid 

• De ulike fagpersonene kommer inn i den 
midterste bolken 
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Pårørendeinformasjon 

• Kunnskap om sykdommen CFSME ved lege 

• Aktivitetsavpasning og 
energiøkonomisering ved CFS/ME ved 
spesialergoterapeut 

• Ca. 2,5 timer 

• Uføres en gang i løpet av mestringskurset 
og pårørende får samme informasjon som 
deltakerne får 
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Sentrale momenter 

• Tilrettelegge kurset etter deltakernes 
behov 

• Hva gir best grobunn for læring og mestring 

• Aktivitetsavpasning, energiøkonomisering 
og god kvalitet på hvile som rød tråd 
gjennom hele kurset 
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Sentrale momenter 

• Tilrettelegge for minst mulig stress, ro, forutsigbarhet og 
trygghet 

• Tydelige rammer for hva de kan forvente i starten av 
kurset 

• Deltakerne skal føle seg velkomne 
• Lokaler som passer  
• Færrest mulig sceneskifter 
• Bli sett som individer selv om det er en gruppesetting  
• Tidsbruk 2,5 t 
• Hyppige pauser, mikro og andre pauser 
• Kontinuitet på kursledere, brukerrepresentant og 

fagpersoner 
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