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Agenda

• Utfordringer og mestring 

• Tankens kraft

• Hvilke tilbud finnes på veien videre



VEIEN TILBAKE       VEIEN VIDERE 

-Jeg føler jeg har stagnert på veien tilbake til det «vanlige livet», 
og sliter med å akseptere at livet aldri kommer til å bli det 
samme igjen.

jente 31 år



Hvem er du

• utfordringer under og etter 
behandling

• utfordringer ved å stå «ved 
siden av»

• styrker og ressurser

• mål og drømmer i livet



Utfordringer av ulik karakter
• Fysiske/ kroppslige

• Følelsesmessige

• Sosiale

• Eksistensielle/ åndelige

Seneffekter etter kreft 
(fatigue, nevropatier, hormonforandringer, seksualitet, psykososiale m.fl) omfatter bivirkninger eller 
komplikasjoner som varer i mer enn ett år etter avsluttet behandling.

Seneffekter etter kreft Cecilie E. Kiserud m. flere, OncoNytt oktober 2021



Hva er kreftrehabilitering
Kreftrehabilitering kan defineres som en prosess som støtter pasientene til å oppnå best mulig fysisk-, sosial-, 
psykologisk- og yrkesmessig funksjon innenfor de rammer som følger av sykdommen og behandlingen 

Gunhild M. Gjerset m.fl., OnkoNytt, febr. 2022



• Mange studier har vist at på gruppenivå har langtidsoverlevere etter kreft 
like god eller bedre overordnet livskvalitet som de med samme kjønn og 
alder i befolkningen. 

• Dette kan skyldes responsskift som kan forklares med skifte i 
mestringsstrategi og tilpasningsdyktighet som bidrar til endringer i 
oppfatningen av hva som er viktig og gir mening, og som dermed 
opprettholder god livskvalitet etter å ha gjenomgått alvorlig kreftsykdom.



Mestring av kreft, seneffekter, endret livssituasjon

• Hjelper deg å tilpasse deg den nye virkeligheten, og 
setter deg i stand til å se forskjellen på 
• det du må leve med og 
• det du selv kan forandre på

• Opplevelse av å ha
• krefter til å møte utfordringer og 
• følelse av kontroll over eget liv

Vifladt & Hopen, 2004



Skiftende perspektiv 

Hva er i forgrunnen hos deg – kan du påvirke dette?

Paterson m.fl. 2001 / Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse



Problemsortering



Tankens kraft

Hvor er fokus

-vær bevisst



Sårbarhet

• Økt sårbarhet i møte med langvarig 
belastning 

• Vil ofte påvirke hvordan du tenker og 
tolker

• Angst og depresjon være tegn på at en 
har levd med stress og belastninger 
over lang tid



Tankens kraft
• Din indre dialog

• Negative automatiske tanker (NAT)

• Sammenheng mellom 
situasjon, tanker, følelser og adferd

• Røde og grønne tanker



Man kan ikke tenke bort sine utfordringer, men hvordan du tenker og 
snakker til deg selv kan påvirke hvordan du har det i kropp og sinn

• Forsøk å bli bevisst på din indre dialog, hvordan snakker du til deg selv

• Er dine tanker og tolkninger «riktige» og nyttige for deg eller kan de erstattes med mere 
hensiktsmessige og nyttige tanker som gjør deg bedre

• Det er mulig å endre tolkninger 

• Dokumentert nyttige teknikker for behandling og selvhjelp av angst, 
depresjon, bekymringer, kroniske smerter, fatigue og søvn



Bruk av kognitive teknikker

www.kognitiv.no

2 gode apper:

• Tankevirus (boken Tankevirus, Gyldendal 
2012. Helseprisen 2016)

• Heia meg (utviklet av Helsedirektoratet)

http://www.kognitiv.no/


Alle må ha en heiagjeng, - hvem er dine?

Du må også heie på deg!



Hvilke tilbud finnes på veien videre

Kreftklinikken i OUS har ulike lærings og mestringskurs

• diagnosespesifikke 
• uavhengig av diagnose

Pasient og pårørendeopplæring er en av fire lovpålagte oppgaver i helsetjenesten 

«Når vi møtes utveksler vi erfaringer og bytter optimisme» 

«Jeg har fått kunnskap og lærdom om livskvalitet og mestring av hverdagen»



Mandag 31. oktober og tirsdag 1. november, går over 2 dager

https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarkom-lerings-og-mestringskurs

PROGRAM:
• En  person som har hatt sarkom deler  sine erfaringer
• Sarkom, hva er det og hvordan behandles det samt 

seneffekter og fatigue etter behandling 
• Informasjon om pasientforeningen Sarkomer og «Kuledagen»
• Fysisk aktivitet og trening, motivasjon og mål
• Hvordan mestre livet videre. Bearbeiding av tankemønstre
• Pårørende og relasjoner
• Kropp, identitet og seksualitet
• Stressmestring og veiledet avspenning
• Veien videre, hva finnes av tilbud

Velkommen til kurs! Meld dere på!

https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarkom-lerings-og-mestringskurs


Ø Å leve med kursdeltakerne



https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-
klinisk-service-kreftklinikken/lerings-og-mestringssenteret-og-
pusterommene-i-kreftklinikken

Pusterom- treningstilbud for kreftpasienter. 
Obs, det kan være begrensninger ift. hvor lenge siden du har mottatt 
kreftbehandling. Oversikt:    https://aktivmotkreft.no/pusterom/

https://mestring.no/laerings-og-mestringsaktivitet/organisering/oversikt-
helseforetakene/

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/lerings-og-mestringssenteret-og-pusterommene-i-kreftklinikken
https://aktivmotkreft.no/pusterom/
https://mestring.no/laerings-og-mestringsaktivitet/organisering/oversikt-helseforetakene/


Hva vet vi om nytte LMS tilbud
• Opplevelse av fellesskap og felles utfordringer på tross av alder, livssituasjon

• Godt å «bli trodd på» – bekreftelse

• Håp og tro på framtiden 
• Kjenner seg mindre alene og ensomme 

• Bedre håndtering av egen helse, spesielt knyttet til søvn, smerte, angst og depresjon
• Bidrar til gode tilfriskningsprosesser 

• Økt bevissthet om egen helse (forsone seg med situasjonen, mål, prioriteringer)

• Opplever mer kontroll og mindre usikkerhet gjennom økt kunnskap 
• Lært mye om hvordan kommunisere bedre med helsepersonell 

Litteraturgjennomgang Una Stenberg med flere, 2016



Montebellosenteret

• Nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende

• Mesnalien, utenfor Lillehammer

• Livsmestring etter kreftsykdom –
pasient / pårørende / familie

• Henvisning fra lege, liten egenandel

• https://www.montebellosenteret.no/

https://www.montebellosenteret.no/


Kursoppbygning og trinnmodellen
Alle kursene bygger på hovedmålsettingen «Lær å leve med endringer som følge av kreft» 

https://www.montebellosenteret.no/kurs/kursplan?view=article&id=594:tankens-kraft-32b-20&catid=151

https://www.montebellosenteret.no/kurs/kursplan?view=article&id=594:tankens-kraft-32b-20&catid=151


https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-
seneffekter-etter-kreftbehandling

Pernille Varre, Seminar Montebello 28.august 2021

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seneffekter-etter-kreftbehandling


For deg som går ved siden av
Pårørendesenteret i Oslo www.pio.no

Barn som pårørende

• Åpenhet med helsesykepleier, fastlege, andre voksenpersoner

• Treffpunkt (kreftforeningen) 

• Meg også – app

• Familievernkontor/Bufdir

Kreftforeningen for pasienter og pårørende

• Tlf: 21494921

• Chat og epost: www.kreftforeningen.no

http://www.pio.no/
http://www.kreftforeningen.no/


Spesialisthelsetjenesten - rehabiliteringssenter

Mange rehabiliteringssentre tilbyr rehabilitering etter kreft
• Døgnopphold
• Noen har også dag-/poliklinisk tilbud

• Helsenorge.no – velg behandlingssted
https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger/ventetider-for?bid=331

• Henvisning fra fastlege (evt. fra kreftlege på sykehus)

https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger/ventetider-for?bid=331


www.helsenorge.no

- Informasjon om psykisk helse, hjelpetilbud og selvhjelpsverktøy
-hjelpetilbud og behandling

-tilbud pårørende
-selvhjelpsverktøy

-stress
-bekymring/negative tankemøntre
-angst/depresjon
-søvn
-finn flere verktøy

http://www.helsenorge.no/


https://mestringforalle.no/syktfrisk/

Podcast hvor du kan møte både pasienter og spesialister på sykdom og mestring
Blant annet:
• Få orden. Hva gjør en sosionom
• Beveg deg godt 
• Spis godt 
• Les godt
• Tenk godt
• Se meg – barn som pårørende
• Oss også – å være pårørende

https://mestringforalle.no/syktfrisk/


https://www.kreftkompasset.no/podkast
https://www.kreftkompasset.no/mentorskap-1

https://www.kreftkompasset.no/podkast
https://www.kreftkompasset.no/mentorskap-1


Mestringsringen

http://online.flipbuilder.com/sshfno/wemk/#p=1
www.mestringforalle.no

Hverdagsgleder

5 forskningsbaserte områder som bidrar til hverdagsglede. 

Rådet for psykisk helse  
https://www.youtube.com/watch?v=_l51ozqfBT8

Humor og glede

https://m.youtube.com/watch?v=BH-LZPeTLI4&feature=share

http://online.flipbuilder.com/sshfno/wemk/
http://www.mestringforalle.no/
https://www.youtube.com/watch?v=_l51ozqfBT8
https://m.youtube.com/watch?v=BH-LZPeTLI4&feature=share


Takk for meg og lykke 
til til hver og en av 
dere!


