
Nyttige adresser

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
www.lhl.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen
www.nasjonalforeningen.no

Hjertelinjen drives av Nasjonalforeningen for 
folkehelsen og har spesialsykepleiere som kan 
gi råd om hverdagsliv, kost, mosjon, røykeslutt, 
mentale reaksjoner, samliv og andre spørsmål 

knyttet til hjerte- og karsykdommer. 

Hjertelinjen er åpen mandag til fredag kl. 10-14.
Epost: hjertelinjen@nasjonalforeningen.no

NLSH Lofoten
Lærings- og mesteringssenteret  
Sykehusbakken 23
8372 Gravdal
Tlf. 76 06 01 00

Hjerteinfarktskole - Mestringskurs for deg 
som har hatt hjerteinfarkt og dine pårørende

Lærings- og mesteringssenteret LofotenTr
yk

ke
ri 

 2
36

2

Lærings- og mestringssenteret



Hvem er kurset beregnet for?
Kurset er for deg som har hatt hjerteinfarkt. Du er 
velkommen til å invitere en av dine nærmeste til 
å delta på kurset sammen med deg.

Hva kreves for delta?
Du må være motivert for å delta i undervisningen. 
Gjennom å dele erfaringer, utfordringer og gode 
råd med andre i samme situasjon, øker  
muligheten for bedre mestring av fremtiden.

Målsetting med kurset
At pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, 
ferdigheter og bevisstgjøres egne ressurser, for å 
kunne ta best mulig beslutninger om egen helse. 
Detter fører til bedre mestring av hverdagen med 
sykdom og/eller funksjonsnedsettelse.

Noe av kursets innhold
• Medisinsk faktakunnskap
• Naturlige følelsesmessige reaksjoner på  

kronisk sykdom
• Erfaringer fra en som hatt hjerteinfarkt
• Fysisk aktivitet
• Hjertevennlig kosthold
• Virkning og bivirkninger av medisiner
• Samliv og seksualitet
• Motivasjon til livsstilsendring
• Tid til spørsmål og erfaringsutveksling
• Informasjon om oppfølgning i kommunene og 

rehabilitering

Kurset går over to dager på dagtid med plass til 
16 deltagere inkludert pårørende. 

Diverse informasjon
Hovedregelen er at sykehuset dekker reise- 
utgifter etter standard satser per kilometer. Du 
legger ut for transport. Ved medisinsk behov for 
drosje må dette rekvireres av behandler. 
Ved spørsmål, hjelp til reiseplanlegging eller  
behov for drosje, kontakt pasientreiser på  
telefon 05515. 
Refusjon av reiseutgifter gis i henhold til  
pasientreiseforskriften. Se mer informasjon på 
www.helsenorge.no 

Ofte stilte spørsmål
• Hvorfor har akkurat jeg fått hjerteinnfarkt?
• Hvordan blir hverdagen?
• Hva kan jeg gjøre/ikke gjøre?
• Hva med medisiner, virkninger og  

bivirkninger?
• Hvilket kosthold bør jeg ha?
• Hvilke rehabiliteringstilbud finnes?
• Kan jeg drikke alkohol?
• Hvordan kutte røyken?

Om mestring
«Mestring dreier seg om å oppleve å ha krefter 
til å møte utfordringer og en følelse av kontroll 
over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg å 
tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter deg 
i stand til å se forskjell på det du må leve med og 
det du kan være med å endre».
	 	 							(Egon	Vifladt	&	Liv	Hopen)

Hvordan få kursplass?
Be din fastlege eller sykehuslege om å henvise 
deg til «Hjerteinfarktskolen» (Lokalisasjon LMS 
Lofoten).
For mer informasjon, kontakt:
Rådgiver ved Lærings- og Mestringssenteret
Elin Pladsen, NLSH Lofoten, tlf. 75 57 21 51,
elin.pladsen @nordlandssykehuset.no

Kursledere/sykepleiere
Nina Markussen og Michael Wilhelmsen,
medisinsk klinikk NLSH Lofoten, tlf. 952 96 502

Medisins ansvarlig lege
Lars Strauman, LIS Medisinsk klinikk, NLSH 
Lofoten

Kurssted
Kurset holdes stort sett i Store Møterom i  
3. etasje over hovedinngangen ved NLSH Lofoten. 
Benytter vi andre kurssteder for du beskjed om 
dette ved innkalling.

Et samarbeid mellom Medisinsk avdeling,
Lærings-	og	mestringssenteret	og	representant	
for brukergruppa.


