
 

Mestringskurs for deg med  
Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt
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Et samarbeid mellom Medisinsk poliklinikk,  
Lærings- og Mestringssenteret og Landsforeningen mot 
Fordøyelsessykdommer (LMF)

Kurssted
Lærings- og mestringssenteret, Fløy H, 1. etasje

www.helsebiblioteket.no

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

Tlf. 75 57 07 37/75 57 11 68
www.nordlandssykehuset.no

www.helsenorge.no

www.lmfnorge.no
E-post: post@lmfnorge.no

Norsk forening for ileocolostomiopererte
www.norilco.no



Hvem kan delta?
Kurset er for deg som har Morbus Crohn eller 
Ulcerøs kolitt. Du er velkommen til å ta med 
deg en pårørende.

Hva kreves for å delta
Du må være motivert til å delta i undervisnin-
gen. Gjennom å dele erfaringer, utfordringer 
og gode råd med andre i samme situasjon 
øker man praktisk og teoretisk kunnskap, blir 
oppmerksom på egne ressurser og nye måter å 
håndtere utfordringer på. 

Målet med kurstilbudet
Målet er at pasienter og pårørende skal tilegne 
seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring 
av egne ressurser for å kunne ta gode beslut-
ninger om egen helse. Dette fører til bedre 
mestring av hverdagen med sykdom. 

Kursets innhold
• Medisinsk faktakunnskap
• Behandlingsmuligheter
• Medisiner, bivirkninger
• Naturlige følelsesmessige reaksjoner ved  

kronisk sykdom
• Seksualitet og samliv
• Utfordringer sykdommen kan gi i hverdagen.
• Brukerrepresentant forteller sin historie
• Hva påvirker sykdommen?
• Mestringsstrategier.
• Fysisk aktivitet og avspenning.
• Trygderettigheter og muligheter
• Ernæring
• Erfaringsutveksling

Diverse informasjon
Kurset går over 2 dager. Vi inviterer ca 10 pasi-
enter og ønsker at dere tar med en pårørende. 
Ved nok antall påmeldte samler vi deltagere 
med Morbus Crohn på ett kurs og deltagere 
med Ulcerøs kolitt på et annet kurs. Ved få 
påmeldte blander vi diagnosegruppene.

Reise og opphold
Du må betale egenandel på reise og kurs, det-
te kan føres på egenandelskort. Som hovedre-
gel dekkes reiseutgifter med en standardsats 
per kilometer uansett hvilket transportmiddel 
du bruker. Reiseregning leveres elektronisk til 
Pasientreiser.
Dersom du skal reise med fly, båt eller tog må 
du bestille reisen via Pasientreiser.
Dersom du er tilreisende må du selv bestille 
overnatting. Overnatting- og kostgodtgjørelse 
dekkes etter gjeldende satser av Pasientreiser.
Har du spørsmål om reise og opphold, ring 
Pasientreiser 15515 eller les mer på 
helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Hvordan få kursplass?
Be din fastlege eller sykehuslege søke deg inn på 
kurset. Henvisning sendes til:
Medisinsk poliklinikk 
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 BODØ

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med 
kurslederne: Bente Bekkavik og Anne Berit Sleip-
nes, telefon: 918 64 139
E-post: timekontork4@nlsh.no

Medisinsk ansvarlige lege: Magnhild Gangsøy 
Kristiansen.

Spørsmål som ofte stilles
• Hva menes med en kronisk tarmsykdom?
• Hvorfor har akkurat jeg fått dette?
• Må jeg spise mer vitaminer?
• Hvilken innvirkning vil sykdommen få på  

hverdagen?
• Har stress innvirkning på sykdommen?
• Kan jeg fortsette i samme jobb?
• Er det noen sammenheng mellom  

tarmsykdom og leddproblemer?
• Kan jeg fortsette med fysisk aktivitet?
• Kan jeg bli gravid?
• Hva med allternativ medisin, virker den?
• Kan jeg få forsikring?


