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Kurstilbud for kreftpasienter og pårørende

Livslyst - når det røyner på!
Hvor kan jeg få mer informasjon? 
Ring sentralbord 75125100. Be om å få kontakt med 
kreftpoliklinikken på Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Nettside: helgelandssykehuset.no/pasientkurs

Du kan også ringe til Lærings- og mestringssenteret 
tlf. 75 12 57 18 / 75 12 53 22

Helgelandssykehuset HF og Rana Kommune

Kreftforeningen
Rana kommune

www.colourbox.com



Livslyst – når livet røyner på! 
Et mestringskurs for deg med kreft og dine pårørende.

Målsettingen med kurset er å gi deg mulighet til å lære mer om hvordan 
du kan takle stress og få tak i din egen livslyst. Erfaringsutveksling 
med andre i sammenlignbar situasjon vektlegges. Kurset er utviklet 
av Kreftforeningen.

Vi mennesker har iboende krefter til å håndtere vanskelige 
livssituasjoner. Kurset har til hensikt å bidra til frigjøring av disse 
kreftene – gjennom kunnskap, praktiske øvelser og i møte med 
andre!

Kursets innhold:
- Praktiske tips og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere 

hverdagen - mestringsmodeller
- Kjennskap til hvordan tanker påvirker følelser
- Mulighet til å utveksle erfaringer og synspunkter med andre i 

sammenlignbar situasjon
- Arbeidsbok laget av Kreftforeningen

Programmet er utviklet i et samarbeid med:
Erfarne brukerrepresentanter, tverrfaglig helsepersonell og 
Kreftforeningen.

Kurset er gruppebasert med inntil ca 15 deltakere. Du får treffe andre 
som er i lignende situasjon som deg, og det blir mulighet til å stille 
spørsmål og dele erfaringer. Det er fint om pårørende også deltar

Tid og sted:
Kurset gjennomføres i Mo i Rana. Kurset varer i tre dager. Tid for 

gjennomføring publiseres på nettsidene til Helgelandssykehuset:
helgelandssykehuset.no/pasientkurs

Påmelding:
Henvisning fra lege til kreftpoliklinikken ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 

Kurset gjennomføres årlig. Henvisninger kan mottas kontinuerlig hele 
året. Du innkalles til kurs noen uker før kurset skal gjennomføres.

Kostnader:
Egenandel for kurs tilsvarer egenandel for poliklinisk time. Reguleres av til 

enhver tid gjeldende takst. Pårørende og de som har frikort betaler 
ingen egenandel. 

Utgifter til lunsj må påregnes, eventuelt ta med matpakke. Kaffe, te og frukt 
serveres på kurset.

Reise– og oppholdsutgifter: Viser til pasientreiser.no og helsenorge.no for 
informasjon om rettigheter i forhold til dekking av reise- og 
oppholdsutgifter. Snakk med egen lege hvis du har spesielle behov som 
må dokumenteres. Telefon til pasientreiser: 05515.

Se også: helgelandssykehuset.no/rettigheterLMS

”Jeg liker navnet livslyst, det har en veldig positiv klang. I 
ettertid sitter jeg igjen med gode tips og gode redskaper for 
hvordan man best kan takle hverdagen. I mitt tilfelle gjelder 
dette kreftdiagnosen, men disse verktøyene kan brukes ellers i 
livet.” (tidligere deltaker på kurset Livslyst)


