Montebellosenteret arrangerer kurset for alle

som har et Kreftrelatert

lymfødem
kurs 3a-19

Lymfødem er en senskade, som kan oppstå etter kreftbehandling. På dette kurset har vi
fokus på at du lærer hva du selv kan gjøre når du har fått lymfødem. Gjennom foredrag og
gruppeaktiviteter vil du blant annet lære om lymfesystemet, fysisk aktivitet, hjelpemidler
og egenbehandling. I tillegg vil du daglig få individuell behandling av fysioterapeuter med
spesialkompetanse i fysikalsk lymfødembehandling.

18. - 25. jan

kurs 18b-19
3. - 10. mai

Sosialt samvær og erfaringsutveksling med andre som er i samme situasjon er også en viktig del
av dette kurset. Pårørende inviteres til å delta i programmet, for å få innsikt i hva lymfødem er
og hvilke utfordringer det kan gi i hverdagen. Samtidig vil de pårørende ha et eget program med
gruppesamtaler hvor de kan dele erfaringer, snakke med andre pårørende og få tips og råd av
fagpersonell

kurs 44b-19
1. - 8. nov

TRINN 2

Trinn 2: Lær å leve med lymfødem

Trinn 3: Lymfødem i hverdagen

Hovedfokuset på dette kurset er hvordan du fungerer best mulig med ditt lymfødem i hverdagen.
I løpet av oppholdet får du intensiv lymfødembehandling på hverdager av en fysioterapeut med
spesialkompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling. Fysisk aktivitet og ernæring er også
viktige temaer som blir utdypet på dette kurset. Det vil være foredrag om fysisk aktivitet med
lymfødem, hjelpemidler, samt praktisk matlaging på kjøkkenet.
Du vil få individuell oppfølging/veiledning rettet mot fysisk aktivitet og selvbehandling. I tillegg til
selvbandasjering og råd om hjelpemidler individuell og i grupper.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon. Send e-post til post@montebello-senteret.no
eller ring på tlf 62 35 11 00. Søknadsskjema finner du på www.montebellosenteret.no.
Søknaden sendes direkte til Montebellosenteret.

Montebellosenteret er en helseinstitusjon som har sitt faglige utgangspunkt i Radiumhospitalet
og er organisert som en selvstendig non-profit stiftelse. Senteret ligger i flotte omgivelser
like ovenfor Lillehammer, er nylig opprustet og utvidet og framstår med god hotellstandard
uten institusjonspreg.

kurs 13b-19

29. mars - 12. april

kurs 23b-19
7. - 21. juni

kurs 32b-19
9. - 23. aug

kurs 49b-19

6. - 20. des

TRINN 3

Kurset er for alle som har et kreftrelatert lymfødem og som har deltatt på trinn 2 kurset
«Lær å leve med lymfødem». Kurset strekker seg over to uker, og bygger videre på
kurset «lær å leve med lymfødem». Pårørende har anledning til å delta på kurset begge uker
eller fra og med uke 2. Det er mulighet for å være med i behandlingene og få veiledning/
opplæring av fysioterapeut, samt delta i resten av programmet.

