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LIVSSTIL ETTER KREFT  

En mulighet for endring 

Lærings- og mestringskurs Høst 2016 

 
 
Utgiver: 
Læring og Mestringsenteret, Radiumhospitalet 
Avdeling for klinisk service 
Kreftklinikken 

          Målgruppe:   

Kreftoverlevere  

Ta gjerne kontakt for mer informasjon: 
Lærings- og mestringssenteret,                                   Vardesenteret, 
Radiumhospitalet                                                            Radiumhospitalet 
Rådgiver                                                                            Klinisk ernæringsfysiolog  
Tone EB Johannessen                                                     Susanne Weedon-Fekjær  
Tlf 22 93 57 24 eller  95 96 86 30                                 Tlf 90 68 21 18 
  

 
 
 

Påmelding sendes til 
 

Lmskkt@ous-hf.no 
 

Eller pr brev 
 

Lærings-og mestringssenteret  
Radiumhospitalet 

Oslo universitetssykehus HF 
Postboks 4950, Nydalen 

0424 Oslo 

             Vardesenteret holder til i J-bygget på Radiumhospitalet, i 5. etg 

                               (samme bygg som pasienthotellet) 

                                             Velkommen! 

Radiumhospitalet, Vardesenteret 



Sunn livsstil etter kreftbehandling er 
viktig for en god helse og for god 
livskvalitet. På dette kurset vil vi 
fokusere på hva sunn livsstil 
innebærer og motivere 
kursdeltagerne til å oppnå en 
sunnere livsstil. 
På kursene legges det opp til faglig 
informasjon med store muligheter 
for spørsmål og dialog, 
gruppesamtaler og 
plenumsdiskusjon for erfarings-
utveksling . Modul II fokuserer i 
tillegg på egen endringsprosess. 

Lærings og mestringssenteret samarbeider med: 

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling 

Flere som selv har endret livsstil etter kreft og opplever bedre helse 
Aktiv mot kreft 
Ansvarlig lege for kurset er professor og forsker Cecilie Essholt Kiserud 
Vardesenteret, Psykolog Eline Gleditsch  
Vardesenteret, klinisk ernæringsfysiolog Susanne Weedon-Fekjær 
                                
  

 
NB! Ta kontakt med Pasientreiser,  
tlf 05515 i forkant av kurset 
(www.pasientreiser.no) 
 
Overnatting 
Hvis du/dere trenger overnatting på 
hotell, må dere ordne dette selv.  
Vi tipser om: Pasienthotellet på Radium, 
Medirest  montebello  tlf.: 23 25 24 00, 

 
Henvisning fra lege trengs 
 
Egenandel 345,- kr for hvert kurs 
Hvis du har frikort, trenger du ikke å 
betale. 
Reise- oppholdsutgifter 
Reiseutgifter dekkes etter reglene for 
lærings- og mestringsopphold etter Lov om 
Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med 
tilhørende forskrifter.  
Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte 
med fratrekk av egenandel kr. 292,- 
tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 535,- for 
overnatting + kr 210,- for kost pr. person 

pr. døgn. 

  
    Modul I   (1 dag) 
    Modul II (4 dager) 
 
   På programmet: 
Foredrag og gode tips om fysisk aktivitet ved kreft 
 
Inspirasjonsforedrag av flere personer som selv har hatt kreft 
 
Kreft og seksualitet ved seksolog Randi Gjessing (modul II) 
 
Hvordan endrer man adferd 
Sunt kosthold etter kreft ved klinisk ernæringsfysiolog Susanne Weedon Fekjær 
 
Innføring i enkle mindfullness teknikker (modul II) 
 
Det blir servert enkel lunsj 
 

Velkommen til kurs på Radiumhospitalet  
Vardesenteret 

  
Livsstil etter kreft- en mulighet for endring 
Modul I           15. september 2016………………. kl. 10.00-17.00 
    
Modul II             26. september, 17. og 31. oktober, 
                             14. november 2016  alle dager kl. 09.30-14.30 

Påmeldingsfrist 7 dager før oppstart                                                    
Pasientens navn:………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Fødselsdato:……………………………………………………………………………………………………………………..    
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     
Telefon priv/mobil:   …….………………………………………………………………………………………………… 
 
 


