
 

Lærings- og mestringskurs for deg som 
har ADHD og en av dine nærmeste
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Et samarbeid mellom Salten Distriktspsykiatriske senter, 
ADHD Norge og Lærings- og mestringssenteret

www.helsebiblioteket.no

Læring- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no

Tlf. 75 57 07 37/75 57 11 69
www.nordlandssykehuset.no
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ADHD Norge Nordland
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Hvem er kurset beregnet for 
Voksne med ADHD og deres pårørende.

Deltakerantall: maks 24.

Hva kreves for å 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. 

Målsettingen med kurset
Hensikten med dette kurset er å gi deltakerne 
informasjon om sykdommen, behandlingen 
og om faktorer som kan styrke mestring av 
hverdagen, samt mulighet for å treffe andre 
som lever med ADHD for erfaringsutveksling. 
Kunnskap kan øke tryggheten og gjøre 
hverdagen lettere.
På kurset møter man erfarne fagfolk fra syke-
huset og kommunen som foreleser om ulike 
tema, samt brukerrepresentant som forteller 
om sine erfaringer. 

Kursets innhold
• Hva er ADHD
• Hvordan leve med ADHD
• Behandlingstiltak
• Innlegg fra erfaren bruker
• Erfaringsutveksling
Kurset går over to dager med varighet på  
5- 6 timer pr. dag.

Praktisk informasjon
• Egenandel for kurset beregnes som ved  

poliklinisk time hos behandler. Faktura  
blir tilsendt i ettertid og kan føres på  
egenandelskort. Kurset er gratis for  
pårørende. 

• Det serveres gratis lunsj.
• Kurset går over to dager. Reise og oppholds-

utgifter dekkes etter gjeldende satser. For 
informasjon om reise og opphold ta kontakt 
med pasientreiser, tlf. 05515,  
helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser  

Hvordan få plass på kurset
Du må ha henvisning fra lege (behandler)  
for å delta.  
Henvisning sendes til:  
Nordlandssykehuset Psykisk helse og rusklinikk, 
Salten DPS, Boks 1480 
8092 Bodø

Mer informasjon
Kursleder er Ian Dawson, tlf. 75 50 16 18, 
ian.dawson@nordlandssykehuset.no 

Lærings- og mestringssenteret, Tone Bentzen,  
tlf. 75 57 11 69,  
tone.dorthea.bentzen@nordlandssykehuset.no

Kurset arrangeres ved
Kurset blir hold ved Lærings og mestrings- 
senteret Nordlandssykehuset, Parkveien 95, 
Bodø. 1.etg, fløy H, se kart på neste side.


