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OG PUSTEROMMET
Tilbud til kreftrammede og pårørende 
St. Olavs hospital
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«Jeg fikk en prostatakreftdiagnose som «julegave 
2016». Jeg pendler nå Moss-Radiumhospitalet 5 
ganger i uken for stråling i 7-8 uker. Busstid og  
behandlingstid passer ikke alltid godt sammen. 
Det blir derfor mye venting, og da er det fint å gå  
til Vardesenteret. Her blir jeg godt mottatt av hyggelig 
betjening, får kaffe og vafler, samt mulighet til å lese 
avisen. En oase i en slitsom hverdag.»

«Vardesenteret har vært et godt og sosialt sted 
for meg under behandling. Nå etter endt  
behandling er det en trygg havn for hele familien. 
På Vardesentret har barna blitt kjent med andre 
barn i samme situasjon, og likepersoner som har 
blitt friske. Det har gitt dem en slags trygghet 
og håp». 

Ole Peder Kjølstadli

Knut R. Steenberg

Hanne Haugen

«Jeg ble pensjonist i 2008. Etter ett langt yrkesliv 
som jurist så hadde jeg fortsatt et ønske om å bidra 
– bruke faget mitt til å hjelpe kreftsyke og pårørende. 
Det er meningsfullt å kunne gjøre hverdagen litt en-
klere for kreftpasienter og pårørende. Vaktene sørger 
også for at jeg må holde meg oppdatert og ikke minst 
lærer jeg mye nytt. Så dette er mitt bidrag til Kreft-
foreningen – men jeg får masse igjen. På en av mine 
siste vakter før ferien så hjalp jeg for eksempel 
en mann med å søke om pasientskadeerstatning. 
Han fikk hjelp til å fylle ut papirer – og vi hadde en 
hyggelig prat.»
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Hvilken kopp er du?
Det er like mange opplevelser av kreft som det er diagnoser stilt. Mye erfarer vi 
riktignok likt; de fleste opplever beskjeden om kreft som brutal, mange får tøff 
behandling og finner at livet etter kreften har blitt et annet enn livet før. 
På Vardesenteret har vi et tilbud til alle. Her er all tid din tid. Du kan fylle den 
med samtaler med en likeperson – en som selv har hatt kreft eller vært pårørende 
til en kreftsyk. Du kan delta på et kurs som passer for deg, ta en treningsøkt på 
Pusterommet eller slå av en prat med likesinnede. Eller kanskje frister det mest å 
sitte helt i fred og finne tilbake til seg selv et øyeblikk?

Velkommen til Vardesenteret og Pusterommet. Koppen din står klar.

Spør Kreftforeningens rettshjelp

– Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger 
   er omme?
– Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
– Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
– Har du fått en forsinket diagnose og lurer på om pasientskadeerstatning  
   kan være aktuelt?

Når du står midt oppi en krise er det ikke alltid like lett å vite hva du har krav på, 
eller hvilke spørsmål du bør stille. Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud 
til kreftrammede og pårørende. Fra og med høsten 2017 intensiverte vi tilbudet 
vårt. Våre frivillige hjelper deg til å gå gjennom saken din, til å skrive brev eller 
formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er 
en bekymring mindre for deg og dine nærmeste. 
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Har du akkurat fått vite at du har kreft? Befinner du deg midt i behandlingen? 
Har du startet på veien tilbake til hverdagen igjen? Våre tilbud er rettet inn 
mot alle faser av pasientforløpet og er sortert i ulike kategorier.
Les mer om tilbudene på vardesenteret.no og aktivmotkreft.no
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TRENING OG FYSISK AKTIVITET
På Pusterommet kan kreftpasienter få råd og individuell veiledning om fysisk aktivitet og 
delta på ulike treningstilbud inntil ett år etter endt kreftbehandlig.  
www.aktivmotkreft.no/pusterommet/stolav

Aktivitet Dag Tidspunkt Sted og påmelding

Egentrening. Trening på 
eget ansvar i treningssal. 
Tilrettelegging og 
oppfølging av trenings-
program med f. eks. 
fokus på kondisjon, 
styrke eller bevegelighet.

Mandag-torsdag
Fredag

0900–1500
0900–1400

Pusterommet
Etter innkomstsamtale 
med fysioterapeut. 
993 59 377

Yoga – 60 min.
Gruppetrening: 
Fokus på pust, styrke, 
balanse og bevegelighet 
50 min.  
Avspenning 10 min.

Mandag og fredag 1000–1100 Pusterommet 
Påmelding og avmelding: 
993 59 377

Mediyoga – 90 min.
Åpen for alle. 
Lette øvelser og 
avspenning for fysisk, 
mental og åndelig 
mosjon.
Hensikt: Å skape balanse 
mellom kropp og sjel.

Tirsdager i perioden: 
8. januar - 9. april 
og 23. april - 4. juni

1230–1400 Pusterommet
Påmelding og avmelding:  
993 59 377

Balanse – 15 min.
Åpen for alle. 15 min 
balansetrening. Nivå 
tilpasses individuelt.

Tirsdag og torsdag 1115–1130 Pusterommet
Påmelding og avmelding: 
993 59 377

Kom i gang – 60 min.
Gruppetrening:  
Oppvarming 10 min, 
styrke og balanseøvelser 
med/uten støtte 40 min, 
avspenning 10 min.

Torsdag 1230–1330 Pusterommet 
Påmelding og avmelding:
993 59 377

Styrketrening – 75 min.
Gruppetrening: Oppvarm-
ing 10 min. Utholdende 
styrke for store muskel-
grupper på stasjoner. 10 
min avspenning. 

Tirsdag og torsdag 1000–1115 Pusterommet 
Påmelding og avmelding: 
993 59 377
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Aktivitet Dag Tidspunkt Sted og påmelding

Treningsgruppen “Sjukt 
Sprek”  i regi av Ung Kreft, 
for kreftrammede mellom 
15-35 år. Mer info på  
www.sjuktsprek.no.

Onsdag 1800–1930 Pusterommet
Påmelding:  
sjuktsprektrondheim@
ungkreft.no

Turgruppe. Gåturer 
i by- og markanære 
områder med fokus på 
mosjon, kultur og sosialt 
samvær. Passer for alle 
kreftpasienter, også 
pårørende.

29. januar
26. februar
26. mars
30. april
28. mai
18. juni

1200–1400 Utendørs
Påmelding:
72 82 63 30
For mer informasjon om 
turene og transport, følg 
med på vardesenteret.no.

Friskliv og mestring, Trondheim kommune arrangerer også turer i byen og marka en 
fredag pr. måned, se oppslag eller ta kontakt med Vardesenteret. En frivillig er med på 
turene og organiserer avreise fra Vardesenteret.

RETTIGHETER OG JUS
Tilbud Dag Tidspunkt Sted og påmelding

Kreftforeningens 
rettshjelp.

16. januar
13. februar
13. mars
17. april
8. mai
5. juni

1200–1400 Vardesenteret 
Påmelding: 
72 82 63 30

Kreftforeningens 
rettshjelp.

Onsdag i 
partallsuker

1715–1915
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MATLAGING OG KOSTHOLD
Alle kurs og ernæringstilbud er gratis, og åpent for pasienter og pårørende.

Kurs Dag Tidspunkt Sted og påmelding

Samtale med klinisk  
ernæringsfysiolog. 

Onsdag 0900–1500 Vardesenteret
Ta kontakt for avtale: 
72 82 63 30 
eller bare kom innom.

Åpen lunsj. Tirsdag og 
torsdag

1100–1300 Vardesenteret

Internasjonal aften der vi 
lager og spiser matretter fra 
ulike land sammen.

26. mars 1700–2000 Vardesenteret
Påmelding:  
72 82 63 30

Bra mat ved kreftsykdom  
– for deg med god matlyst.

6. mars
29. mai

0900–1500 Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 63 30
Kursansvarlig: Klinisk 
ernæringsfysiolog 
Tove Langlo Drilen, 
Friskliv og mestring, 
Trondheim kommune.

Smarte matråd - når  
matinntaket er et strev under 
og etter kreftbehandling.

27. februar
22. mai

1030–1300 Vardesenteret 
Påmelding:
72 82 63 30
Kursansvarlig:  
Ida Strindmo, klinisk 
ernæringsfysiolog.
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LEVE MED KREFT
LÆRINGS- OG MESTRINGSKURS er et tilbud for pasienter og pårørende 
som har behov for økt kunnskap og tilbud til det å leve med langvarig helseutfordring. 
Hensikten med tilbudene er å legge til rette for best mulig egenmestring av sykdom og helse-
fremming. Tilbudene er gruppebaserte, slik vil du også møte pasienter og pårørende som er i 
samme situasjon. Egenandel for kursene er 345 kroner, gratis hvis du har frikort. Arrangeres 
av Lærings- og mestringssenteret, klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital.

Kurs Dag Tidspunkt Sted og påmelding

Å leve med risiko for 
arvelig kreft – kurs for deg 
som har påvist genfeil i 
BRCA1 eller BRCA2.

28. mars 0900–1500 Vardesenteret
Påmelding: 72 57 13 03 
Lærings- og mestrings-
senteret, Klinikk for 
kliniske servicefunksjoner.

Å leve med lungekreft 
– kurs for deg med 
lungekreft og dine 
pårørende. 
Kurset går over 2 dager.

19. mars
26. mars

0900–1500 Vardesenteret
Påmelding: 72 57 13 03 
Lærings- og mestrings-
senteret, Klinikk for 
kliniske servicefunksjoner. 
Kurset krever henvisning 
fra lege.

Fatigue etter kreft- 
sykdom - hva er det og 
hvordan mestre det? 

Kurset går over 2 dager. 

4. april
5. april

0930–1345 Vardesenteret
Påmelding: 72 57 13 03 
Lærings- og mestrings-
senteret, Klinikk for 
kliniske servicefunksjoner. 
Kurset krever henvisning 
fra lege.

Mestringskurs for pasient-
er som er ferdigbehandlet 
for øre-nese-halskreft og 
deres pårørende.

Kurset går over 2 dager. 

Dato og sted annonseres 
senere.

Påmelding til 
72 57 13 03.
Lærings- og mestrings-
senteret, Klinikk for kliniske 
servicefunksjoner. Kurset 
krever henvisning fra lege.

Hverdagen etter  
behandling av  
gynekologisk kreft. 

Kurset er for pasienter og 
pårørende.

Dato annonseres senere. Vardesenteret
Påmelding til 72 57 13 03 
Lærings- og mestringssen-
teret, Klinikk for kliniske 
servicefunksjoner. Kurset 
krever henvisning fra lege.
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ANDRE KURS INNEN DET Å LEVE MED KREFT

Likepersonstjenesten. 
«Fra kreftrammet til 
kreftrammet».

Alle ukedager
Onsdag

1000–1400 
1700–2000

Vardesenteret

Informasjonsmøte  
om kreftrehabilitering  
i Midt-Norge.

Første torsdag i 
måneden

1200–1300 Vardesenteret
Ingen påmelding

Temakveld for pasienter 
med gynekologisk kreft.

6. mai 1800–2100 Vardesenteret
Påmelding: 
72 57 49 44  
marte.storroseter@stolav.no

Benmargskreft. Læring- 
og mestringsgruppe
Kurset går over tre et-
termiddager med ulike 
temaer. Du bør delta på 
alle tre samlingene for å 
få fullt utbytte av kurset.

7. mars
21. mars
4. april

1400–1730 Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 50 41 turid.
almvik@stolav.no eller 
72 82 50 52 elisabeth.
myrmoen@stolav.no

Kursarrangør: 
St.Olavs hospital, Avd. for 
blodsykdommer.

Brystkreft.
– samtalegruppe for deg 
som er operert for bryst-
kreft. 3 samlinger for hver 
gruppe.

31. januar
7. februar
14. februar

6. juni
13. juni
20. juni

1400–1530 Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 88 02 eller 
72 82 87 76

Samtalegruppe for 
etterlatte. Et møtested for 
deg som har mistet noen.

31. januar
14. februar
7. mars
28. mars
25. april
23. mai

1400–1530 Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 63 30

KREFT – SEKSUALITET OG SAMLIV   

Temakveld for par. 20. februar 1730–2030 Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 63 30Temakveld for alle  

interesserte.
27. mars 1730–1930
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Kurs Dag Tidspunkt Sted og påmelding

Kreftkoordinator fra  
Trondheim kommune  
– tilbud om samtale.

Tirsdag fra og 
med medio 
februar

1200–1430 Vardesenteret
Kreftkoordinator 
Inger Peggy Storvik
72 82 63 30

Kreftkoordinator fra  
Malvik kommune
– tilbud om samtale.

13. mars
10. april

1200–1430 Vardesenteret
Kreftkoordinator  
Anita Valen, 908 84 003

Massasjestol. Alle ukedager 0900–1500 Vardesenteret 
Avspenningsrommet

Massasjedag. 5. april 0900–1500 Vardesenteret
Påmelding: 72 82 63 30

Sminkekurs. 
«Look Good Feel Better»
www.klf.no.

30. januar
8. mai

1300–1500 Vardesenteret
Påmelding: 72 82 63 30

Mestringskurset. 
«Livslyst når det røyner på»
Kurset går over 4 uker.

Kurs 1:
9. januar
16. januar
23. januar
31. januar

Kurs 2:
13. mars
20. mars
27. mars
3. april

1200–1500 Vardesenteret
Meld din interesse:
Vardesenteret 
tlf 72 82 63 30

Tobakksfrie sammen
- få økt motivasjon til å 
bli tobakksfri gjennom 
gruppe-støtte, gjenkjennelse 
og kollektiv styrke.

Kurset går over 7 uker 
Pris 400 kroner.

5. februar
12. februar
19. februar
26. februar
12. mars
9. april

1300–1500 Vardesenteret

Kursansvarlig: 
Friskliv og mestring, 
Trondheim kommune,   
952 74 644
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TEMAMØTER FOR ALLE SOM ER BERØRT AV KREFT

Forlenger immunterapi 
overlevelsen for kreftpasienter 
med småcellet lungekreft i 
begrenset stadium? 
Ved professor i onkologi/overlege 
Bjørn Henning Grønberg, NTNU/
Kreftklinikken St.Olavs hospital. 

11. januar 1100–1200 Vardesenteret
Påmelding:
72 82 63 30

God søvn ved kreftsykdom.
Ved sykepleier og stipendiat  
Gunnhild Jakobsen, NTNU/ 
Kreftklinikken St.Olavs hospital.

25. januar

Råd om føtter og fottøy ved kreft. 
Ved fotterapeut Unni Bakke. 

5. mars 1300–1400

Nye bildediagnostiske metoder i 
persontilpasset kreftbehandling. 
Ved førsteamanuensis Kathrine 
Røe Redalen, NTNU. 

29. mars 1100–1200

Kreft og tannhelse. 
Ved tannpleier Andrea S. Aspås 
og tannpleier Janne Lange,  
St. Olavs hospital.

5. april

Trening og kreft.
Ved fysioterapeut  
Kristine Hernes Haugen, 
Pusterommet.

24. mai

Seneffekter etter kreftbehandling. 
Ved overlege Unn Merete Fagerli,  
Kreftklinikken St. Olavs hospital.  

Dato annonseres 
senere

Kreftforeningens rådgivere er tilstede på Vardesenteret 9. januar, 14. februar,  
14. mars, 11. april, 9. mai og 13. juni for informasjon om Kreftforeningens tilbud. 
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BARN OG UNGE
Kurs Dag Tidspunkt Sted og påmelding

Barnas kreative verksted
– kreativ møteplass for 
barn og unge uansett alder, 
som er pårørende, mistet 
noen eller selv er syk.

24. januar
14. februar
7. mars
28. mars
25. april
23. mai
6. juni (sommer- 
avslutning)

1730–1930 Vardesenteret 
Påmelding: 
485 04 324 eller 
72 82 63 30 

Treffpunkt for barn  
og unge
– møteplass for barn og 
unge 6-16 år som har 
alvorlig sykdom i familien 
eller som har mistet 
noen.

17. januar
7. februar
28. februar
14. mars
4. april
25. april (annet sted)
16. mai
6. juni (sommer- 
avslutning)

1730–1930 Vardesenteret
Påmelding: 
485 03 502 eller
72 82 63 30 

Sosial kveld for unge 
voksne – møteplass for 
unge mellom15-35 år, 
enten du er kreftrammet 
selv eller er pårørende/
etterlatt.  
I regi av Ung kreft.

31. januar
2. mai

1800–2000 Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 63 30 

Ung Pårørende 
– et samlingspunkt for 
ungdom mellom 15-35 
som er pårørende til noen 
med kreft. Her møter du 
andre i samme situasjon. 

Gjennom aktiviteter og 
sammenkomster ønsker 
vi å legge til rette for 
hyggelig samvær og 
muligheten til å dele 
tanker eller erfaringer.

10. januar
21. februar
11. april
9. mai
13. juni

1800–2000 Vardesenteret
Ingen påmelding.

For mer informasjon: 
http://ungkreft.no/
ung-parorende/ 
trondheim/  
eller send en mail til 
ungparorendetrond-
heim@ungkreft.no.

Møtene er gratis.
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KULTUR, UNDERHOLDNING OG SOSIALT
Kurs Dag Tidspunkt Sted og påmelding

Foto videregående kurs.
“KUNSTEN Å SE” står i 
sentrum med bevisste 
valg av innhold og  
komposisjon. Passer 
for alle som er litt kjent 
med eget kamera.

2. april
6. april (fotofagskolen)
23. april
30. april

1000–1230 Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 63 30
Kursansvarlig: 
Trine Melhuus

Blomsterbinding. 6. februar 1730–1930 Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 63 30
Kursansvarlig: Strå 
blomsterverksted AS

Kurs i papirbretting/ 
origami. 

10. april 1730–2000 Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 63 30

Båttur i Trondheims-
fjorden.
Byvandring langs 
bryggene med havne-
sightseeing, båttur med 
Munkholmbåtene. Turen 
avsluttes med kvelds-
mat på Vardesenteret.

28. mai 1700–2100
Oppmøte på 
Vardesenteret 
kl.16.45
Tur: 
1700–1900
Kveldsmat: 
1900–2100

Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 63 30
Arrangør: 
Odd Fellow loge 
nr. 42 Humanitas

Strikkekafé. 20. februar
17. april

1200–1400
1800–2000

Vardesenteret
Påmelding: 
72 82 63 30
Arrangør: 
Ull og omtanke

“Menneskekroppen i 
kunsten”.
Tegne og malekurs

Tidspunkt annonseres senere Kursansvarlig: 
Billedkunstner Anne 
Kristin Myrseth

Solsiden SPA.
Vardesenteret får gode priser/rabatter på  
opphold i spa/våtavdeling og massasje.

Ta kontakt med Solsiden SPA og  
vis til informasjon om tilbudet via  
Vardesenteret eller ta kontakt med 
Vardesenteret for nærmere informasjon.

Billetter til Trøndelag 
Teater, RBKs hjemme-
kamper og Trondheim 
Symfoniorkester.

Sporadisk Ta kontakt med  
Vardesenteret  
eller følg med på 
vardesenteret.no
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På Vardesenteret kan du snakke med en likeperson. 
En likeperson er et medmenneske med egen erfaring 
med kreft, enten som syk eller pårørende.

En likeperson kan ved hjelp av sine erfaringer lytte, 
gi støtte og vise vei i en vanskelig situasjon.

Likepersonene på Vardesenteret kommer fra de ulike 
pasientforeningene som er assosierte medlemmer i 
Kreftforeningen.
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Åpningstider 
VARDESENTERET
Vardesenteret er bemannet av fagpersoner, frivillige og likepersoner som gir  
rådgivning og støtte. Senteret er åpent for alle, både kreftpasienter, pårørende 
og etterlatte.  

Mandag til torsdag: kl. 0900–1500
Fredag: kl. 0900–1400
Kveldsåpent: Onsdager kl. 1700–2000
Telefon: 72 82 63 30
Adresse: Mauritz Hansensgate 1F, 7030 Trondheim
E-post: vardesenteret@stolav.no

Vardesenteret og Pusterommet kan være stengt på offentlige høytidsdager  
og i forbindelse med ferieavvikling. Følg med på vardesenteret.no for oppdatert  
oversikt over våre åpningstider. 

PUSTEROMMET
Pusterommet er bemannet av fysioterapeuter.  

Mandag til torsdag: kl. 0900–1500
Fredag: kl. 0900–1400
Telefon: 993 59 377
E-post: pusterommet@stolav.no



Etablert av Aktiv mot kreft og St. Olavs hospital

www.aktivmotkreft.no

Foto i brosjyren: Ole Martin Wold, Marcel Leliënhof, Jorunn Valle, Svein Erik Knoff, Steffen Aaland,  
Daniel Mikkelsen, Lena Knutli, Birgitte Henheide, Johner og Xenia Villafranca

Et samarbeid mellom Kreftforeningen og St. Olavs hospital

www.vardesenteret.no


