
 
Livslyst – når det røyner på 

Kurs for pasienter som har eller har hatt kreft eller annen 

alvorlig sykdom - og deres pårørende   -  i Valdres 
 

                                                                                           Hensfjellet (1776 moh.) i Vang. Elva Begna i framgrunnen. Foto: Nils Rogn 

I september blir det kurs i Valdres for personer som har eller har hatt kreft, 
eller er pårørende til noen med kreft. Det åpnes også for annen alvorlig 
sykdom enn kreft. Det er kreftkoordinator Hege B. Eklund som sammen med 
kreftsykepleier Lillian Gillebo Lie og psykiatrisk sykepleier Bente Margot 
Nøbben skal være kursledere.   
 
 
Kurskonseptet er utviklet av Kreftforeningen og heter "Livslyst- når det røyner 
på" og ble holdt i Valdres for noen år siden, da med Kreftforeningen som 
kursledere. Støttegruppa for kreftramma og alvorlig syke står bak kurset denne 
gangen i samarbeid med kommunene i Valdres og Frivilligsentralen i Nord-
Aurdal kommune. 

Kurset bygger på kognitiv teori og oppmerksomhetstrening. Ved kognitiv teori 
står tankene sentralt.  En lærer mer om sine egne tanker og hvordan de 



påvirker følelser og handlinger. En lærer også å utfordre disse tankene og får 
kjennskap til praktiske metoder for lettere å kunne håndtere hverdagen. 

Ved oppmerksomhetstrening brukes ulike øvelser som er med på å redusere og 
forebygge stress. 

 

  

 

TID OG STED: 

Kurset skal være fire tirsdager i september kl. 14-17 på Vikatunet i Fagernes: 
 
Tirsdag 2.september 2014 kl. 14.00 – 17.00 
Tirsdag 9.september kl.14.00 - 17.00 
Tirsdag 16.september kl.14.00 – 17.00 
Tirsdag 23.september kl.14.00-17.00 

PÅMELDING:  

Påmelding innen 28. august 2014  

til kreftkoordinator Hege Birketvedt Eklund,  telefon 926 65 149 , mail 
hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no 

Maks antall deltagere er 20. Vi er også avhengige av påmelding fra minst 8 
deltagere for å gjennomføre kurset. 

KONTAKTINFORMASJON 

Lurer du på om dette er noe for deg og dine? Ta gjerne kontakt med 
kreftkoordinator Hege Birketvedt Eklund, tlf 926 65 149, for å få vite mer. 

Kurset er gratis for pasienter og pårørende, men utgifter til eventuell kaffe/te, 
frukt og enkel bevertning må kjøpes av den enkelte på Vikatunet. 

 

 

     

 

"Jeg liker navnet livslyst, det har en positiv klang. I ettertid sitter 
jeg igjen med gode tips og gode redskaper for hvordan man best 
kan takle hverdagen. I mitt tilfelle gjelder dette kreftdiagnosen, men 
disse verktøyene kan brukes ellers i livet"    (tidligere deltaker på 
kurset Livslyst) 
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