
Mestringskurs for deg som har  
Multippel sklerose (MS) og dine pårørende

Et samarbeid mellom Nevrologisk enhet, 
Lærings- og mestringssenteret og MS-forbundet

Nordlandssykehuset HF
Lærings- og mestringssenteret
Parkveien 95, fløy H, 1. etasje

Tlf. 75 53 47 98

nordlandssykehuset.no
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ViGØR Rehabiliteringssykehus
www.vigor.no

Telefon: 77 66 88 00

www.vhss.no
E-post: post@vhss.no 
Telefon: 75 60 21 00

www.mssenteret.no
Telefon: 67 06 29 00

www.ms.no
E-post: epost@ms.no
Telefon: 22 47 79 90



Hvem er kurset beregnet for?
Kurset er for deg som har MS og en av dine pårørende.

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

Det er fint om du tenker gjennom hvilke  
forventninger du har til kurset og formidler dette til 
kursleder ved oppstart. På denne  
måten sikrer vi oss at du får den informasjonen du 
trenger.

Målsetting med kurset
Målet er at du som har MS og din pårørende skal få 
kunnskap og forståelse som kan bidra til å håndtere 
hverdagen.

Noe av kursets innhold
• Faktakunnskap om MS og MS-behandling
• Pasient- og pårørendeerfaring
• Seksualitet og samliv
• Erfaringsutveksling
• Rettigheter ved sykdom
• Treningsprinsipper
• Praktiske tips i hverdagen
• Fatigue
• Ernæring
• Presentasjon av MS- forbundet
• Tankespinn rundt kronisk sykdom

Det vil være fokus på mestring, hvordan leve med MS 
og det vil bli diskusjoner i grupper og i fellesskap. 

Kurset går over 3 dager og har plass til  
maksimalt 16 deltagere medregnet pårørende. 

Diverse informasjon
• Du må betale egenandel på reise og kurs, dette kan 

føres på egenandelskortet. Som hovedregel dekkes 
reiseutgifter med en standardsats per kilometer 
uansett hvilket transportmiddel du bruker. Reisereg-
ning leveres elektronisk til Pasientreiser.

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

• Dersom du er tilreisende må du selv bestille over-
natting. Overnattings- og kostgodtgjørelse dekkes 
av Pasientreiser etter gjeldende satser, disse fin-
ner du på www.helsenorge.no/pasientreiser/om/
kost-og-overnatting

• Har du spørsmål om reise og opphold ring  
Pasientreiser 05515 eller les mer på  
www.helsenorge.no/pasientreiser

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

Søknaden sendes til:
Nevrologisk poliklinikk
Nordlandssykehuset
8092 Bodø

For mer informasjon ta kontakt med
MS-sykepleier, tlf. 90 63 64 94 eller Nevrologisk 
poliklinikk, tlf. 95 08 91 06.

Kurset vil holdes på
Lærings- og mestringssenteret ved  
Nordlandssykehuset, H-fløy, 1. etasje.

gHovedinngang


