
Kurset vil holdes på:
Lærings- og mestringssenteret ved  
Nordlandssykehuset (se kart)

Velkommen!

Nyttige lenker:

Kreftforeningen
www.kreftforeningen.no
Tlf. 07877

Prostatakreftforeningen
www.profo.no
Tlf. 22 20 03 90 

 

Mestringskurs for menn med  
prostatakreft og deres nærmeste

Et samarbeid mellom Kirurgisk avdeling,  
Lærings- og mestringssenteret ved NLSH og PROFO -  
Prostatakreftforeningen
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Nordlandssykehuset HF
Læring- og mestringssenteret
Besøksadresse: Parkveien 95, Fløy H 1. etasje • 8005 Bodø
Postadresse: Postboks 1480 • 8092 Bodø
Tlf. 75 53 47 98
www.nordlandssykehuset.no

 



Hvem er kurset beregnet på?
Kurset er for deg som er operert, bestrålt eller 
hormonbehandlet for kreft i prostata. Du er 
velkommen til å ta med deg en av dine nær-
meste.

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 
muligheten for bedre mestring av fremtiden.

Målsetting for kurset
Målsettingen er at du som har eller har hatt 
prostatakreft og din nærmeste skal få hjelp til å 
mestre hverdagen, oppleve bedre forståelse og 
kontroll i egen situasjon.  

Innhold i kurset
• Om prostatakreft, behandling og oppfølgin
• Inkontinens- Urinlekkasje, årsaker og  

behandling
• Brukerrepresentant og pårørende forteller 

sin historie
• Å leve med kreft
• Rettigheter ved sykdom
• Seksualitet og samliv
• Fysisk aktivitet
• Kostholdstips
• Presentasjon av Prostatakreftforeningen 

(PROFO)

Antall pr. kurs:
10 pasienter med sin nærmeste.
Varighet:
2 dager (til sammen 15 timer)

Diverse informasjon
• Du har rett til å få dekket billigste reisemåte 

med rutegående transport tur/retur  
nærmeste behandlingssted.

• Du må selv betale en egenandel på reisen, 
denne kan føres på egenandelskortet.

• Dersom du skal reise med fly, tog eller båt 
må du bestille reisen via Pasientreiser.

• Overnattings- og kostgodtgjørelse etter 
gjeldende satser

• Har du spørsmål om dette, ring Pasientreiser 
på telefon 05515

Hvordan få kursplass?
Be din fastlege eller sykehuslege søke deg inn 
på kurset.

Søknaden sendes til
Sølvi Antonsen, uroterapeut
Kirurgisk ortopedisk klinikk, B6
Nordlandssykehuset
8092 Bodø

Tlf: 918 82 672
solvi.antonsen@nordlandssykehuset.no

Medisinsk ansvarlig:
Overlege Lars Hoem

For mer informasjon om kurset ta kontakt 
med kreftsykepleier:
Linn Carina Mortensen, tlf: 911 94 092


