
 

Mestringskurs for deg med leddgikt, psoriasisledd-
gikt eller spondyloartritt/Bekhterevs sykdom

Et samarbeid mellom Revmatologisk poliklinikk, 
Lærings- og mestringssenteret, erfarne brukere  
og Norsk revmatikerforbundHe
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www.revmatiker.no
Telefon: 22 54 76 00

E-post: post@revmatiker.no

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

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

www.helsebiblioteket.no

www.helsenorge.no



Hvem kan delta
Kurset er for deg som har leddgikt, psoriasis- 
leddgikt eller spondyloartritt/Bekhterevs  
sykdom. Pårørende er velkomne til å delta på 
kursets første dag.

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 hverdagen.

Hensikten med kurset
Hensikten med kurset er å formidle kunnskap 
om og erfaring med å leve med leddgikt,  
psoriasisledgikt eller spondyloartritt/Bekhterevs 
sykdom for å legge til rette for økt forståelse. 
Målet med lærings- og mestringskurs er at 
pasienter og pårørende tilegner seg kunnskap, 
ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser 
for å kunne ta beslutninger om egen helse. 
Dette fører til bedre mestring av hverdagen 
med sykdom. 

Innhold i kurset
• Sykdomslære, medikamenter og aktuell be-

handling
• Fysisk aktivitet og sykdom
• Utfordringer i dagliglivet
• Hjelpemidler
• Rettigheter
• Psykiske reaksjoner ved kronisk sykdom
• Mestring av smerte og utmattelse
• Mentale verktøy
• Brukererfaringer

Diverse informasjon
Kurset er et samarbeid mellom Revmatologisk 
avdeling, Lærings- og mestringssenteret og 
erfarne brukere fra Norsk Revmatikerforbund.

Kurset varer i 3 dager og har plass til 6 - 8 
deltagere. 

Vi forsøker å sette sammen alderslike grupper. 
Personer med leddgikt og psoriasisleddgikt 
deltar på samme gruppe. 
Personer med spondyloartritt/Bekhterevs 
sykdom er på egen gruppe.  

Reise og opphold
• Du må betale egenandel på reise og kurs, 

dette kan føre på egenandelskortet. Som 
hovedregel 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. Overnattings- og kostgodtgjø-
relser dekkes via Pasientreiser etter gjel-
dende satser.

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

Hvordan få kursplass
Be din fastlege eller sykehuslege om å henvise 
deg til kurset. 
Henvisningen sendes:
Revmatologisk poliklinikk,  
Nordlandssykehuset HF 
Postboks 1480
8092 BODØ

For mer informasjon kontakt kursleder 
Marthe Restad, tlf 902 55 991,  
marthe.restad@nordlandssykehuset.no

Kurssted
Lærings- og mestringssenteret, fløy H,  
1. etasje (se kart neste side)


