Prostatakreft
17a-23 28.04 - 05.05
35a-23 01.09 - 08.09
48a-23

01.12 - 08.12

Montebellosenteret tilbyr et unikt kursopphold for deg som
har eller ha hatt kreft og for pårørende.
En kreftdiagnose kan snu livet opp ned. Når du skal tilbake til hverdagen, er
muligheten stor for at du sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål.
Har du behov for et pusterom fra hverdagen, lære mer om å leve med endringer
som følge av kreft? Da kan et kursopphold ved Montebellosenteret være
noe for deg.
Livsmestringskurs «Kreft - hva nå?»
Kurset «Kreft – hva nå?» kan hjelpe deg med å lære å leve med endringer som
følge av kreft. Du møter andre som er i tilnærmet lik situasjon som deg selv. På
kurset møter du fagpersoner med kompetanse innenfor seneffekter, psykososial
mestring, fysisk aktivitet og kosthold. Du vil få innsikt i hvordan du kan mestre dine
utfordringer, og hva som kan være hensiktsmessig for veien videre i livet.

Tilbudet er landsdekkende
og det søkes direkte til
Montebellosenteret.
Opphold og reise dekkes av
folketrygden, men unntak av en
mindre egenandel

Deltar sammen med pårørende / nærstående
Vi anbefaler å delta sammen med en nær pårørende, hvis du har mulighet til det.
Pårørende har ofte stor nytte av å snakke med andre pårørende, utveksle
erfaringer, og få mer kunnskap om kreft. Dette kan bidra til bedre mestring av egen
situasjon og en bedre forståelse for hverandre.
Gode fritidsmuligheter
Oppholdet gir gode muligheter til avkobling, fritid og aktivitet. Vi tilbyr varmtvannsbasseng, badstue og treningsarealer ute og inne. Turstier og løypenett ligger rett
utenfør døra.
Alle som har eller har hatt kreft kan søke om kursopphold
Opphold og reise betales av det offentlige, gjennom folketrygden, med unntak av
en egenandel (kr. 1232,- pr uke for pasienter, og kr. 826,- pr uke for pårørende.)
HELFO refunderer for billigste reisemåte i etterkant av kurset.
Ved behov for ytterlig informasjon send e-post til post@montebello-senteret.no
eller ring på tlf. 62 35 11 00. Søknadsskjema og søknadsveiledning finner du på
vår hjemmeside www.montebellosenteret.no
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