VÅR 2019

Sandefjord Medisinske Senter - SMS
Lærings- og mestringssenteret - LMS

SMS -LMS - Sandefjord kommune

Lærings- og mestringssenteret tilbyr:
 Livstyrketrening
 Å leve godt med diabetes type 2
 Likeprsons- og informasjonstjeneste ved brukerorganisasjonene
 Å leve med kreft
 Lyst på livet- livscafeer hvor nye muligheter kan vokse frem
 Temamøter i samarbeid med brukerorganisajoner og fagpersonell
 Kurs i helsepedagogikk
 Kurs i Qigong
 Treningstilbud i samarbeid med brukerorganisasjoner
 Samtaler
 Pårørendekurs
 Kafe for pårørende
 Forum for foreldre med barn som har funksjonsnedsettelser
 Selvhjelpsgrupper
 Pusterom for Pårørende

Nysgjerrig?
dette er lavterskeltilbud og du trenger ikke henvisning.

Kom innom!
 Sandefjord Medisinske Senter sentralbord: 33 41 99 00
 Lærings- og Mestringssenter tlf 40 91 60 68 eller 99 55 25 96
 mail: lms@sandefjord.kommune.no
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Ønsker du en prat med likeperson
med erfaringskunnskap:
Diabetesforbundet Sandefjord:
Mandager i oddetallsuker kl. 12.00 - 14.00
Hørselhemmedes Landsforbund Sandefjord:
24.01 og 25.04 kl. 11.00 -13.00
Mental Helse Sandefjord:
Siste tirsdag i måneden kl. 11.00 - 13.00
Vestfold Parkinsonforening:
Datoer vår 2019: 12.02. - 09.04. 18.06.
Cerebral Pareseforeningen avd. Vestfold:
Siste tirsdag i måneden kl. 12.00 14.00
Landsforeningen Hjerte- og Lungesyke Sandefjord:
Andre onsdag i måneden kl. 12.00 - 14.00
Stoffskifteforbund, Vestfold lokallag:
Siste mandag i måneden kl. 11.00 -13.00
Landsforeningen for slagrammede i Vestfold:
Første onsdag i måneden kl. 11.00 - 13.00
Sandefjord Revmatikerforening:
Første torsdag i måneden kl. 12.00 - 14.00
Sandefjord Kreftforening:
Andre torsdag i måneden kl. 11.00 - 13.00
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Kursoversikt - Ta kontakt for mer informasjon
E-læringskurs
E- Læringskurs Flere kurstilbud i Norge ved hjelp av e- læring.
www.mestring.no
God informasjon for pårørende: www.parorendesenteret.no
Nasjonalt senter for helsepersonell: www.parorendeprogrammet.no
Kurs i Helsepedagogikk
For helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Arrangeres årlig på SMS i samarbeid med Utviklingssenteret i Vestfold, LMS ved
sykehuset og LMS Sandefjord.
Tema: Kommunikasjonsmodeller, helsefremmende forståelse, endringsprosesser,
motivasjon og mestring og den gode samtalen.
Å leve godt med diabetes type 2 - VÅR og HØST
Har du type 2 diabetes, er det diabetes i familien eller hos andre nære?
Tema: Fakta om diabetes, betydningen av motivasjon, aktiviteter og kosthold, fokus
på føtter og skotøy, terori og praksis.
Påmelding Lærings- og mestringssenteret Sandefjord (LMS) tlf. 409 16 068 eller
mail: lms.@sfjkom.no eller diabetesforbundet v/ Ø. Kristiansen tlf. 481 98 169
kr. 500,- inkl. oppfølgingskurs.
Arrangør: LMS Sandefjord, fastlege I.Aartun og Diabetesforbundet.
Å leve med kreft
Et mestringskurs for kreftrammede og pårørende. hjelp til selvhjelp. 		
Kurssted SMS, over fem torsdager.
Datoer: 27.02. -13.03. - 27.03. - 10.04. - 24.04. - kl. 14.00 - 17.00
Mestringskurs for personer med Bipolar lidelse og deres pårørende:
Datoer våren 2019: 31.01. - 01.02. kl 10.00 -15.00
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Livsstyrketrening- KURS
Tanker, følelser, kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for
«livet som setter seg i kroppen.» På kurset retter vi blikket innover,
lærer å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfullness-øvelser og bevegelser.
Dette for å være mer tilstede her og nå. Hver samling har et hovedtema som
vi arbeider med fra forskjellige innfalssvinkler.
Eksempel:
• Hvis kroppen kunne snakke
• Hvem er jeg? - selvoppfatning og selvbilde?
• Verdier- hva er viktig for meg?
• Hva trenger jeg?
• Glede
• Dårlig samvittighet
Kurset går over ti ganger fire timer.
Påmelding tlf. 409 16 068.
Qigong:
Kurs i medisinsk Qigong arrangeres vår og høst i samarbeid med LMS.
Rolige energigivende øvelser.
Ta kontakt med instruktør Karin Rød tlf 971 60 437.
Foreldreforum:
Har du et barn med funksjonsnedsettelser? Vi har et foreldre nettverk som
har samlinger med forskjellig tema, kommune ansatte som inviteres
og sosialt fellesskap.
Beste årgang:
Hva skal til for å leve godt som senior? Hvilke tilbud finnes?
Arrangeres for kommunens 77 åringer i Andebu, Stokke
og på Sandefjord Medisinske Senter.
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Kursoversikt - Ta kontakt for mer informasjon
Lyst på livet cafe – livskafe for voksne
Hvor nye muligheter kan vokse fram. Vi har oppmerksomhet på å fremme egen
helse og livskvalitet.
Å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Fem viktige
livstemaer: Sikkerhet og trygghet, sosialt nettverk, mat og drikke, fysiske aktiviteter,
psykisk helse. Les mer på: www.lystpalivet.no
Pårørende kurs:
Fokus på pårørende sin egen helse. To timer tre ganger. Nye kurs settes opp
fortløpende. Påmelding tlf 409 16 068 eller: lms@sandefjord.kommune.no
Pårørende kafe:
Siste tirsdag i måneden kl 12.00-14.00 alle er velkomne. I regi av LMS.
Slag kafe:
Første torsdag i måneden kl 12.30 i regi av Landsforeningen for
slagrammede i Vestfold.
Kafe Møteplassen:
Et kafe tilbud til personer med demens som bor hjemme og deres pårørende.
Hver onsdag kl 10.00 -14.00 Et hyggelig møtested i første etage. I samarbeid med
Demensforeningen i Sandefjord og fagteamet i demens.
Seniormesse:
Arrangeres på høsten med stands, informasjon, åpen kafe og foredrag.
Selvhjelpsgrupper:
LMS tilrettelegger for personer som ønsker å møte andre.
“Å gjøre noe selv – sammen” Se mer: www.selvhjelp.no
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Trening og aktivitets tilbud via
Brukerorganisasjoner –
se hjemmesider og ta kontakt

 Astma- allergiforbundet www.naaf.no
 Autismeforeningen www.autismeforeningen.no
 Bipolarforeningen www.bipolarforeningen.no
 Cerebral – pareseforeningen www.cp.no
 Demens www.nasjonalforeningen.no
 Diabetesforbundet www.diabetes.no
 Hørselhemmedes Landforbund www.hlf.no
 Landsforeningen for slagrammede www.slag.no
 Landsforeningen hjerte- Lungesyke www.lhl.no
 Mental helse www.mentalhelse.no
 ME- foreningen www.me-foreningen.info
 MS- forbundet www.ms.no
 Norges Blindeforbund www.blindeforbundet.no
 Norges Handicapforbund www.nhf.no
 Norges Parkinsonforbund www.parkinson.no
 Norsk cøliakiforening www.ncf.no
 Norsk epilepsiforbund www.epilepsi.no
 Norsk Revmatikerforbund www.revmatiker.no
 Psoriasis – og eksemforbundet www.hudportalen.no
 Sandefjord Kreftforening www.sandefjordkreftforening.no
 Stoffskifteforbundet www.stoffskifte.org
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Sandefjord Bibliotek
Dato

Tidspunkt

Forening

05.02

kl. 13.00 - 15.00

Sandefjord og Larvik Epilepsiforening

02.02

kl. 11.00 - 13.30

Astma og Allergiforbundet Sandefjord lokallag

21.02

kl. 13.00 - 15.00

Sandefjord Revmatiker forening

05.03

kl. 13.00 - 15.00

Sandefjord og Larvik Epilepsi forening

21.03

kl. 13.00 - 15.00

Sandefjord Revmatikerforening

23.03

kl. 11.00 - 13.30

Sandefjord Astma- og Allergi forening

02.04

kl. 13.00 - 15.00

Sandefjord og Larvik Epilepsiforening

07.05

kl. 13.00 - 15.00

Sandefjord og Larvik Epilepsiforening

04.06

kl. 13.00 - 15.00

Sandefjord og Larvik Epilepsiforening

Framnessenteret Lyhmannsvei 2
Dato

Tidspunkt

Forening

13.02

kl. 12.00 - 14.00

Diabetesforbundet i Sandefjord

14.02

kl. 11.00 - 13.00

Landsforeningen for slagrammede i Vestfold

14.03

kl. 10.00 - 12.00

Hørselhemmedes landsforbund Sandefjord

08.05

kl. 12.00 - 14.00

Diabetesforbundet i Sandefjord

Ranviksenteret Ranvikskogen 3
Dato

Tidspunkt

Forening

20.02

kl. 12.00 - 14.00

Diabetesforbundet i Sandefjord

19.03

kl. 11.00 - 13.00

Astma og Allergiforbundet Sandefjord lokallag

20.03

kl. 10.00 - 12.00

Hørselhemmedes landsforbund Sandefjord

20.03

kl. 11.00 - 13.00

Landsforeningen for slagrammede
i Vestfold LFSV

15.03

kl. 12.00 - 14.00

Diabetesforbundet i Sandefjord

23.05

kl. 11.00 - 13.00

Landsforeningen for slagrammede
i Vestfold LFSV
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Sentralen for friskliv, frivillighet og trivsel herredshuset i Andebu
Dato

Forening

10.05

Verdens aktivitetsdag hvor flere organisasjoner vil være tilstede

10.10

Sunnhetsdagen hvor flere organisasjoner vil være tilstede

Engveisenteret Engveien 4, Stokke
Dato

Tidspunkt

Forening

06.03

kl. 11.30 - 12.30

Sandefjord kreftforening

21.03

kl. 10.00 - 13.00

Hørselhemmedes landsforbund Sandefjord

05.06

kl. 12.00 - 14.00

Diabetesforbundet i Sandefjord

Bugårdssenteret Sportsveien 33
Dato

Tidspunkt

Forening

21.02

kl. 12.00 - 14.00

Diabetesforbundet i Sandefjord

13.03

kl. 10.00 - 12.00

Hørselhemmedes landsforbund Sandefjord

16.05

kl. 12.00 - 14.00

Diabetesforbundet i Sandefjord

Forsmannsenteret Dronningens gate 24
Dato

Tidspunkt

Forening

Hver tirsdag

kl. 11.00 - 12.30

Landsforeningen Hjerte- og Lungesyke
Sandefjord

Andre tirsdag kl. 12.00 - 12.30
i måneden

Hørselhemmedes landsforbund Sandefjord

Trening og aktivitets tilbud via Brukerorganisasjoner –
se hjemmesider og ta kontakt
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Temamøter våren 2019,

åpent for alle, Auditoriet Sandefjord Medisinske Senter
26. 02 kl 18.00
Å leve godt med synsnedsettelser i samarbeid med Blindeforbundet ved
Optiker Torstein Ude med flere.
29. april kl 16.30
Å leve godt med kronisk lungesykdom i samarbeid med Astma - og
allergiforbundet Sandefjord og Landsforeningen Hjerte – Lungesyke Sandefjord
ved lege, fysioterapeut med flere.
7.mai kl 18.00
Diabetes og nyresykdommer i samarbeid med Landsforeningen for
nyretransplanterte ved nyrelege Carl Erik Tuv.
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Lærings og Mestringssenteret har tilbud til personer som
har fått endret sin helse –
og livssituasjon og til pårørende.
Målet er å gi inspirasjon, kunnskap og støtte
for at den enkelte skal kunne håndtere
hverdagen på en god måte.
LMS har også tilbud til helsepersonell.
Målet er å bidra til økt kunnskap om hva
som fremmerlæring og mestring.
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“ Det er ikke den sterkeste som overlever,
heller ikke den mest intelligente,
men den som takler endring.”
					

Charles Darwin

Kom innom!
 Sandefjord Medisinske Senter sentralbord: 33 41 99 00
 Lærings- og Mestringssenter tlf 40 91 60 68 eller 99 55 25 96
 mail: lms@sandefjord.kommune.no
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