
Gastrokirugisk avdeling

Mestringskurs 

Målsetting for kurset:

Kunnskap og innsikt i egen 

lidelse og behandling kan 

sammen med informasjon om 

rettigheter og muligheter øke 

evne til mestring.

Målgruppe:

Pasienter med permanent stomi 

og som er operert I løpet av det 

siste året.

Pårørende er velkommen til å bli 
med, gi oss beskjed på forhånd.

Sted:

Læring- og mestring Nye Nord 

4. Etasje

(Inngang 4 på andre siden av 

parkeringsplassen for 

hovedbygget)

Akershus universitetssykehus

Lørenskog

Tid: 

20.10.22 og 21.10.22.

………………………………

Pris: 

Egenandel som ved en 

oppmøtetime (evt. frikort)

Påmelding:

Telefon: 67964115 

Kl. 08.15-09.00 og15.00-15.45 på 

hverdager

kundemail.stomipoliklinikken@

ahus.no

Mestringskurs for stomiopererte

Program torsdag 20.10.22:

09.00- 09.45 Velkommen!
Presentasjon av LMS, pasientforeningen Norilco,   

deltakere og kursholdere. 
Forventninger til kurset.

09.45-10.30         Stomi- og hudpleie. Tiltak ved sår hud v /stomisykepleier. 

10.30-10.45         Pause

10.45-11.30 Kirurgi og anatomi: ileo- og colostomi v/overlege. 

11.30-12.30 LUNSJ (kan kjøpes i kantinen eller ta med matpakke)

12.30-13.30 Fysisk aktivitet ved fysioterapeut

13.30-14.15 Informasjon om Norilco. Erfaringer fra livet med stomi
v/likemann fra Norilco. 

14.15-14.30         Pause

14.30-15.15 Å leve med stomi.  Erfaringsutveksling i grupper.

15.15-15.30 Oppsummering av erfaringsutveksling
Avslutning første kursdag
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Pris: 

Egenandel som en oppmøtetime

(evt frikort)

Påmelding:

Telefon: 67964115

Kl. 08.15-09.00 og 15.00-15.45 

på hverdager

kundemail.stomipoliklinikken@

ahus.no 

Mestringskurs for stomiopererte

Program fredag 21.10.22. 

09.00-09.15        Velkommen til ny kursdag

09.15–10.00       Deonstrasjon av stomiutstyr v/ stomisykepleierne.

10.00–10.15        Pause

10.15-11.00        Tema mestring 

11.00-11.30        Kosthold ved stomi v/stomisykepleier. 

11.30-12.30        LUNSJ (kan kjøpes i kantinen eller ta med matpakke).

12.30-13.00        Seksualitet og samliv v/stomisykepleier.    

13.00-13.45        Å leve med stomi. Erfaringsutveksling i grupper. 

13.45–15.00       Oppsummering. Kursavslutning.


