
Kurs for deg som har / har hatt kreft eller er pårørende
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VÅREN 2011

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon. Vi arbeider 
for å redusere antall nye krefttilfeller, for at flere skal bli helbredet og 
for at de som må leve med sin kreftsykdom, skal få bedre livskvalitet. 
Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler, testamentariske 
gaver og tippemidler. 

KREFTFORENINGENS TILBUD
Trenger du noen å snakke med eller har du spørsmål om kreft? 
Ta kontakt med Kreftlinjen på telefon 800 57338 (800 KREFT), send 
e-post til kreftlinjen@kreftforeningen.no eller kontakt oss via nettprat 
på www.kreftforeningen.no.

Trenger du råd og informasjon om rettigheter og muligheter for 
kreftrammede og pårørende? Ta kontakt med Kreftlinjen på 
telefon 800 57338 (800 KREFT) eller ved å sende e-post til 
rettigheter@kreftforeningen.no

Kreftforeningen har kontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Hamar, 
Oslo, Tønsberg og Kristiansand. Her tilbys kurs og grupper, temadager 
og ulike undervisningskonsepter. Vi tilbyr også veiledning gjennom 
rådgivningssamtaler. 

For mer informasjon om Kreftforeningens tilbud: 
www.kreftforeningen.no/tilbud

 
Kreftforeningen

Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo

Telefon: 07877
E-post: servicetorget@

kreftforeningen.no
Bankgiro: 5005 05 11011
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«Når livet bestemmer seg for å ta en u-sving inn i et 
nytt og truende landskap beveger du deg inn i det 
ukjente. Enten du er pasient eller pårørende. Du vet 
kanskje ikke hvor ferden ender – og det er lett å 
oppleve tap av kontroll.»
Dette er noe av hva kreftpasienter og pårørende forteller om i møte med oss.

Livslyst er et mestringskurs for deg som har eller har hatt kreft eller er 
pårørende. Uavhengig av kreftdiagnose og sykdomsforløp kan deltagerne 
melde seg på sammen eller hver for seg. 

Kurset skal gi kunnskap om hvordan tanker og følelser påvirker hverandre, og 
kjennskap til praktiske metoder for lettere å kunne håndtere hverdagen på en 
god måte. 

Erfaringsutveksling med andre i sammenlignbar situasjon skal vektlegges.

Du møter kvalifiserte kursledere med bred erfaring.

LIVSLYST – NÅR DET RØYNER PÅ

HVOR OG NÅR
Våren 2011 gjennom føres kurset i:
Alta, Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Fagernes, Finnsnes, Flekkefjord, 
Fredrikstad, Gjøvik, Gol, Hamar, Hitra/Frøya, Holtålen, Honningsvåg, 
Horten, Høylandet, Jæren, Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Lillestrøm, 
Mesnali (Montebello-Senteret), Mo i Rana, Molde, Moss, Nordfjordeid, 
Oppegård, Oslo, Porsgrunn, Røros, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Steinkjer, 
Stjørdal, Tromsø, Trondheim og Tønsberg.

Kurset gjennomføres også av og ved kreftavdelingene ved St. Olavs Hospital 
i Trondheim, Ålesund sykehus og Volda sykehus.
  
Kurset er gratis og går vanligvis over fem ukentlige samlinger à tre timer. 
Unntaksvis gjennomføres kurset i form av dags- eller helgesamlinger.
 
Er du i sorg etter å ha mistet en av dine nærmeste som følge av kreft sykdom? 
«Livslyst – når det røyner på» gjennomføres også som kurs for etterlatte 
voksne i Bergen, Hamar, Kristiansand, Oslo, Tromsø, Trondheim, Tyssvær og 
Ålesund. 

«Gnist – ikke bare trist» – et livslystkurs for ungdom – arrangeres flere steder 
i landet.

Se www.kreftforeningen.no eller ring 07877 for mer informasjon om tid 
og sted for kursene. 
   

PÅMELDING
Fortløpende påmelding. Kontakt Kreftforeningen på telefon 07877 eller 
send e-post til servicetorget@kreftforeningen.no dersom du har spørsmål 
om kursene. 
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