
Kurset vil holdes på Lærings- og mestrings-
senteret ved Nordlandssykehuset, Fløy H, 1 
etasje (se kart)

Du kan lese mer om kurset ved å gå inn på 
www.nordlandssykehuset.no/pasientkurs 

Velkommen!

Nyttige lenker

 

Mestringskurs for deg som har  
parkinsons sykdom og dine nærmeste

Et samarbeid mellom Nevrologisk enhet, Lærings- og  
mestringssenteret og representant for brukergruppa.
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Nordlandssykehuset HF
Læring- og mestringssenteret
Postadresse: Postboks 1480, 8092 Bodø
Tlf. 75 53 47 98

www.parkinson.no



Hvem er kurset beregnet for?
Kurset er for deg som har Parkinsons sykdom.
Du er velkommen til å invitere en av dine  
nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

Hva kreves for å delta?
Du må være motivert til 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
Målet er å gi deg og dine pårørende best mulig
grunnlag for å mestre din hverdag med  
Parkinson.

Noe av innholdet i kurset
• Faktakunnskap om Parkinsons sykdom.
• Erfaringer fra en som har levd med  

sykdommen en stund.
• Naturlige følelsesmessige reaksjoner på å få 

og å leve med en kronisk sykdom.
• Treningsprinsipper.
• Kostråd.
• Råd for å bedre hverdagen.

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

Maksimalt 16 deltagere medregnet pårørende. 
Hvert kurs går over to dager med 7 timer
pr. dag.

Diverse informasjon
• Pasienter og pårørende har rett til dekning 

av reiseutgifter ved opplæringskurs i syke-
huset.

• Pasientens fastlege eller sykehuslege avgjør 
om det er nødvendig at pasient og  
pårørende innkalles til opplæring. 

• Egenandelen på reisen er en del av frikort- 
ordningen for pasienten. Dette gjelder ikke 
for pårørende. Som hovedregel dekkes 
reiseutgifter med en standardsats pr. km 
uansett hvilket transportmiddel du bruker. 

• Reiseregning leveres elektronisk til Pasient-
reiser. Dersom du skal reise med fly, båt eller 
tog må du bestille reisen via Pasientreiser.

• Har du spørsmål om reisen kontakt Pasient-
reiser telefon 915 05 515. 

Les mer om rettigheter, egenandeler og satser 
for reiser på Helsenorge.no

Hvordan komme med på kurs?
Be din fastlege eller sykehuslege om å søke deg 
inn på kurset.

Søknaden sendes til:
Nevrologisk poliklinikk
Nordlandssykehuset
Parkveien 95
8092 Bodø

For mer informasjon kontakt kursleder/ 
sykepleier Stina Ringstad, tlf. 906 36 014.

Medisinsk ansvarlige lege er:  
Espen Benjaminsen


