
Hvem er kurset beregnet for?

Ungdomsgrupper i alderen 12–16 år og
16-20 år får tilbud om 2 dagers astmaskole.

I tillegg er det tilbud om individuell
oppfølging med sykepleier hvor en får
utarbeidet en behandlingsplan som viser hva 
en kan gjøre ved forverringer av astmaen. 
Samme tilbudet gis også til foreldre. 

Undervisningen skjer delvis i separate rom 
og delvis i fellesrom. 

Hva kreves for delta?

Du må være motivert for å delta i undervis-
ningen. Du har mulighet for å stille spørsmål 
til foreleserne samt dele erfaringer, usikker-
het og gode råd med både foreleserne og de 
andre kursdeltakerne.

Målsetting med kurset

Gjennom erfaringsutveksling med andre som 
har astma og møte med helsepersonell vil du 
få bedre forståelse for sykdommen og hva 
som påvirker den.

Noe av kursets innhold

•  Hva er astma? Hva påvirker sykdommen?

•  Informasjon om egenmålinger, medisiner,     
    inhalasjonsteknikk, saneringer og allergi

•  Trening - hvorfor bør personer med astma   
    trene?

•  Anfallsmestring

•  Møte med andre ungdommer med astma   
    og utveksle erfaringer

Samarbeidspartnere

•  Norges astma- og allergiforbund

•  Kurene ledes av sykepleier fra barneavd.   
    og sykepleier fra medisinsk poliklinikk

•  Faglig ansvarlig er lege

•  Sosionom

•  Fysioterapeut

Praktiske opplysninger

•   Kurset går over to dager

•   Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter     
     gjeldende regler, se Pasientreiser.no 

•   Vi ordner med sykemeldinger, kursbevis   
     og opplæringspengeattest

•  Epikrise og kopi av behandlingsplan
    sendes fastlege etter endt kurs

•  Kursene holdes årlig

Hvordan få kursplass?

Fastlege, barnelege eller lungelege ved
konsultasjon på sykehuset kan søke for deg.
Søknaden sendes til Med.pol. ved lungelege 
eller barneavdelingen ved barnelege.

Ønsker du mer informasjon om kurset 
kan du ta kontakt med:
Karianne Aanes Hansen, 
medisinsk poliklinikk tlf.: 91792964
eller Lindis Tollåli,
Barne avdelingen tlf.: 90365528 

Du kan også kontakte Lærings- og mestring-
senteret på mail: lmsenter@nlsh.no eller                        
tlf.: 75534798

VELKOMMEN TIL VÅRT MESTRINGSKURS!
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Kurset arrangeres ved

Lærings og mestringssenteret 
Fløy H, 1. etasje
Nordlandssykehuset
Prinsens gate 164
8092 BODØ
Tlf.: 75 57 07 37/75 57 11 68/75 57 11 69

ASTMASKOLE
for ungdom og foreldre

(12-16 og 16-20 år)

Et samarbeid mellom Medisinsk poliklinikk,
Barneavdelingen, Lærings- og mestringssenteret

og Norges astma- og allergiforbund.

FL
Ø

YO
V

E
R

S
IK

T

bc
om

.n
o

K
S

R

In
ng

an
g 

Læ
rin

gs
-

og
 m

es
tr

in
gs

se
nt

er
et

I

H

H
ov

ed
in

ng
an

gH
er

 s
tå

r d
u

B
A

Y

O

N

L

F


