
VARDESENTERET
Tilbud til kreftrammede og pårørende 
På Haukeland universitetssjukehus, Bergen.
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Det er like mange opplevelser av kreft som 
det er diagnoser stilt. På Vardesenteret har vi 
et tilbud til alle. 

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. 

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 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. 

Innhold

 3 Om Vardesenteret

 5 Trening og fysisk aktivitet

 6  Rettigheter og jus

 9 Matlaging og kosthold

 12 Leve med og etter kreft

16 Kultur, underholdning og sosialt

17 Barn og unge

19 Her finner du oss

Vardesenterne er et samarbeid mellom Kreftforeningen og helseforetakene 
og har som formål å være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med 
aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. Dette er en unik måte 
å samarbeide på – Kreftforeningen som en frivillig organisasjon og sykehusene 
som en offentlig aktør.
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TRENING OG FYSISK AKTIVITET
Kurs/Tilbud Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Yogagruppe
– passer også for deg som 
sliter med utmattelse, 
kroniske smerter eller har 
redusert fysisk kapasitet.

Onsdag 
29. januar til 
4. mars
22. april til 
27. mai.

1130–1230 Lærings- og 
mestringssenteret. 
Krever påmelding:  
tlf. 55 97 75 00

Pusterommet treningssenter:
Treningstilbud for deltakere i rehabilitering. Tilbudet kan  
benyttes i forkant, under og etter behandling.For mer 
informasjon, ta kontakt med Kreftsenter for opplæring og 
rehabilitering tlf: 55 97 74 77, eller se helse-bergen.no/kor     

Kreftsenter for 
opplæring og 
rehabilitering. 
Krever henvisning.

http://helse-bergen.no/kor
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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?

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. 

Knut R. Steenberg
«Jeg ble pensjonist i 2008. Etter et 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 enklere 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 Kreftforeningen – 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.»

 

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.

RETTIGHETER OG JUS
Kurs/Tilbud Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Kreftforeningens rettshjelp. 
Kreftforeningens frivillige 
jurister gir råd og veiledning 
rundt juridiske spørsmål.

Onsdager 1730–1930 Vardesenteret.
Ta kontakt for avtale 
tlf. 55 97 75 00 eller 
bare kom innom.
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MATLAGING OG KOSTHOLD
Kurs Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Samtale med klinisk
ernæringsfysiolog
for pasienter og pårørende.

Hver onsdag 
og torsdag

0900–1200 Vardesenteret.
Ta kontakt for avtale  
tlf. 55 97 75 00  
eller bare kom innom.

Bra mat  
Ernæringskurs ledet av 
klinisk ernæringsfysiolog

26. mars 1000–1430 Lærings- og
mestringssenteret.
Krever påmelding.
For mer informasjon, 
kontakt Vardesenteret 
tlf. 55 97 75 00.

Bra mat 
- for deg mellom 15 og 35

20. januar 1800–1930 Kreftforeningens loka-
ler i Strandgaten 62. 
Påmelding til  
Vardesenteret

Ernæringskurs som 
en del av rehabiliterings-
tilbudet ved Kreftsenter  
for opplæring og  
rehabilitering.

Ta kontakt for infomasjon 
tlf: 55 97 74 77

Kreftsenter for
opplæring og
rehabilitering.
Krever henvisning.
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Utrulig god atmosfære på Vardesenteret. 
Omsorg og pusterom – en av mange fine 
tilbakemeldinger på vår Facebook-side 
Vardesenteret Haukeland. Følg oss gjerne!
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LIVET MED OG ETTER KREFT
Kurs/Tilbud Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Likepersontjenesten 
– En likeperson er et  
medmenneske som har 
egen erfaring med kreft.

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

0930–1200

0930–1200
1700–1900

1200–1430

Vardesenteret.
For mer informasjon 
se vardesenteret.no
Pasienthotellet på 
onsdag ettermiddag.

Møt kreftkoordinator og 
få informasjon om tilbud i 
din kommune.

Mandager 
Torsdager

0930–1430 Vardesenteret. 
Ingen påmelding

Kurs i Mindfulness, ledet 
av psykologspesialist. 

Annenhver 
tirsdag. 
Første kurs: 21. 
januar–10. mars  
Andre kurs: 
28. april–9. juni  

1215–1430 Lærings- og 
mestringssenteret. 
Krever påmelding. 
Kontakt Vardesenteret 
for mer informasjon 
tlf. 55 97 75 00.

Avspenningskurs. Ledes 
av psykologspesialist

2. juni og 
16 .juni

1245–1400 Vardesenteret
Krever påmelding. 
For mer informasjon, 
kontakt Vardesenteret 
tlf. 55 97 75 00

Sexologisk rådgiving 
En kan komme alene eller 
sammen med partner.

Ta kontakt for mer informasjon 
tlf: 55 97 74 77

Kreftsenter for 
opplæring og 
rehabilitering.
Krever henvisning.

Forberedelse til  
strålebehandling
ved prostatakreft.

Todagers kurs, 
avholdes hver 
måned. For mer 
informasjon, se
helse-bergen.no/
kor

Dag 1:
1200–1600
Dag 2:
0900–1345

Look good...feel better – 
to timers sminkekurs med 
profesjonelle sminkører.

Ta kontakt for informasjon og 
påmelding tlf: 55 97 74 77

Kreftsenter for 
opplæring og 
rehabilitering.

Kurs/Tilbud Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Kurs for personer med 
lungekreft.
Kurset går over to dager.

Dag 1: 29. april

Dag 2: 7. mai

0930–1430 

0930–1430

Lærings- og 
mestringssenteret.  
For mer informasjon, 
se vardesenteret.no.

Samtalegruppe for 
etterlatte

Oppstart 21. 
januar

1530–1730 Vardesenteret. 
Krever påmelding.

Møt frivillige fra 
Montebello. Få info og 
veiledning hvordan søke 
kurs.

22. januar
4. mars
15. april
27. mai
3. juli

1000–1200 Vardesenteret

«Det sitter i hodet» – 
Kurs for deg som har eller 
har hatt hjernesvulst og 
dine pårørende.

2. og 3. april Påmelding Lærings- 
og mestringssenteret, 
55 97 56 38.

 “Jeg har stor glede av å bidra som frivillig 
likeperson på Vardesenteret. Det er fint å kunne 
dele min historie som prostatakreftpasient, og 
vise andre at det kan gå bra, selv om det å få en 
kreftdiagnose er veldig tøft.

Arvid Haukås

http://helse-bergen.no/kor
http://helse-bergen.no/kor
http://vardesenteret.no
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BARN OG UNGE
Tilbud Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

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

(Tilbudet finnes også 
på Voss, Stord og i Os).

Oppstart 
7. januar

1730–1930 Kreftforeningen.
Strandgaten 62,  
Bergen.
For påmelding 
kontakt:
treffpunkt.bergen@
kreftforeningen.no 
eller ring 
484 07 319

Ung pårørende  
– en møteplass for deg 
som er mellom 15 og 
25 år og står nær noen 
som har eller har hatt 
kreft.

Hver 3. uke.  
For mer informasjon 
se ungkreft.no

1700–1900 Kreftforeningen.
Strandgaten 62, 
Bergen.

Ungdomsrommet  
– et fristed for ungdom 
med kreft og unge 
pårørende. Her finner 
du ulike aktiviteter og et 
kjøleskap med  
innhold.

Kontakt din avd 
eller  
ungdomsrommet@
helse-bergen.no 
eller ring  
55 97 82 56.

Underetasjen i 
Sentralblokken, ved 
Stråleterapien.

Sosialkveld på Ung-
domsrommet

mandager, for mer 
info se Ungkreft på 
Facebook

1900 Underetasjen i 
Sentralblokken

KULTUR UNDERHOLDNING SOSIALT
Tilbud Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Trivselskoordinator Trivselskoordinatoren arrangerer konserter og foredrag for 
pasienter og pårørende. Se oppslagstavle i parkbygget for 
oversikt over tilbud.

Den rosa bilen Kreftforeningen låner ut den rosa bilen til kreftpasienter  
og pårørende som er inne til behandling.
Kontakt resepsjonen på Haukeland Hotell for å  
reservere bilen.

mailto:treffpunkt.bergen%40kreftforeningen.no?subject=
mailto:treffpunkt.bergen%40kreftforeningen.no?subject=
mailto:ungdomsrommet%40helse-bergen.no?subject=
mailto:ungdomsrommet%40helse-bergen.no?subject=
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Se vardesenteret.no for oppdatert oversikt over  
aktiviteter og hvem du møter når på kveldstid.

Her finner du oss på Haukeland universitetssjukehus.

Noen av våre flotte frivillige du vil møte på Vardesenteret, for en prat, noen råd eller 
hjelp til å finne frem.

I PARKBYGGET

Følg oss på Facebook
Vardesenteret Haukeland

http://vardesenteret.no


Et samarbeid mellom Kreftforeningen 
og Haukeland universitetssjukehus

ÅPNINGSTIDER
Vardesenteret er åpent i Parkbyggets åpningstider

og bemannet hverdager fra kl. 0930–1430.
Vardesenteret er også bemannet hver onsdag kl 1730–1930 av våre 

frivillige jurister, og likepersoner er tilstede på Pasienthotellet 1700–1900
Telefon: 55 97 75 00

Adresse: Haukeland Universitetssjukehus, Parkbygget.
E-post: vardesenteret@helse-bergen.no 

Senterkoordinator for Vardesenteret er Mirjam Østevold. 

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

mailto:vardesenteret%40helse-bergen.no?subject=

