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Lærings- og mestringssenteret tilbyr:
 Livsstyrketrening

 Å leve godt med diabetes type 2

 Likepersons- 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

Cerebral Pareseforeningen avd. Vestfold:
Siste tirsdag i måneden kl. 12.00 14.00

Hørselhemmedes Landsforbund Sandefjord:
24.10. kl. 11.00 -13.00

Mental Helse Sandefjord:
Siste tirsdag i måneden kl. 11.00 - 13.00

Vestfold Parkinsonforening:
Torsdag 29.august og Tirsdag 22.oktober kl 12.00 -14.00

Landsforeningen Hjerte- og Lungesyke Sandefjord:
Andre onsdag i måneden  kl. 12.00 - 14.00

ME- foreningen: 
Tredje torsdag i måneden kl 13.00 -15.00

Stoffskifteforbundet, 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

Kurs i Helsepedagogikk: 11. og 25. oktober
For helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, likepersoner og andre 
erfarne brukere og pårørende som kan bidra i kompetanseheving.

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.

Foredragsholdere: Psykolog Elisabeth Kehlet, Jurist Kjersti Harnes, erfarne brukere 
og kreftsykepleier Anita Nilo. Påmelding Ellinor Bakke Aasen tlf 99 56 15 27

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, teori 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. 
Samarbeid med Sandefjord Kreftforening og Kreftteamet i kommunen. 

Oppstart 23.september Seks ganger a to timer. 

Påmelding: Tina Haugen tlf 90 96 49 11 

mail: tina.haugen@sandefjord.kommune.no
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Mestringskurs for personer med Bipolar lidelse og deres pårørende:
Vinter 2020.

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 mindfulness-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 fi re timer. 

Påmelding: tlf. 409 16 068.
www.livsstyrketrening.no lytt gjerne til lydspor

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 fi nnes? 
Arrangeres for kommunens 77 åringer i Andebu, Stokke 
og på Sandefjord Medisinske Senter.
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Kursoversikt - Ta kontakt for mer informasjon

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.

Selvhjelpsgrupper:
LMS tilrettelegger for personer som ønsker å møte andre. 
“Å gjøre noe selv – sammen” Se mer: www.selvhjelp.no
fl ere grupper møtes og noen har plass til fl ere deltakere.

Kafe i regi av ME – foreningen:
Tredje torsdagen i måneden september, oktober og november kl 13.00 -15.00

Seniormesse 16.oktober kl 10.00 - 17.00 
Vi inviterer Sandefjords godt voksne, deres pårørende, venner og familie som ønsker 
å få nyttige tips og råd, samt informasjon om lokale muligheter. Vi ser på blant annet 
fritid, fysisk aktivitet, sikkerhet og trygghet og boligtilpasning. Vi ønsker fokus på 
det som gir god helse og livsglede. Messen skal være en kilde til inspirasjon og til å 
skape nye muligheter.

Foredrag 16. oktober: kl 15.00 -1700:
Om Selvmord og selvmordsforebygging ved psykolog Elisabeth Kehlet og Harald 
Heggenes i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

6



Trening og aktivitets tilbud via Brukerorganisasjoner
Se hjemmesider og ta kontakt

 Autismeforeningen Vestfold fylkeslag - www.autismeforeningen.no

 Bipolaforeningen Vestfold og Telemark - www.bipolarforeningen.no

 Cerebral parese- foreningen Vestfold - www.cp.no

 Diabetesforbundet Sandefjord - www.diabetes.no

 Hørselhemmedes Landsforbund Sandefjord - www.hlf.no

 Landsforeningen for slagrammede Vestfold - www.slag.no

 Landsforeningen for pårørende psykisk syke www.lpp.no

 Landsforeningen Hjerte – lungesyke Sandefjord - www.lhl.no

 Larvik og Sandefjord Psoriasisforbund www.hudportalen.no

 Mental helse Sandefjord - www.mentalhelse.no

 ME- foreningen Vestfold - www.me-foreningen.no

 Norges Astma og allergiforbund Sandefjord Lokallag - www.naaf.no

 Norges blindeforbund Vestfold - www.blindeforbundet.no

 Norges Handicap forbund Søndre Vestfold - www.nhf.no

 Norsk Cøliakiforening Vestfold - www.ncf.no

 Sandefjord Demensforening - www.nasjonalforeningen.no

 Sandefjord og Larvik Epilepsiforening - www.epilepsi.no

 Sandefjord Kreftforening - www.sandefjordkreftforening.no

 Sandefjord ms forening - www.ms.no

 Sandefjord Revmatikerforening - www.revmatiker.no

 Stoffskifteforbundet, Vestfold Lokallag - www.stoffskifte.org

 Vestfold Parkinsonforening www.parkinson.no
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Sandefjord Bibliotek
Dato Tidspunkt Forening
12.10. kl. 11.00 - 13.30 Sandefjord Astma- og Allergi forening

23.11. kl. 11.00 - 13.30 Sandefjord Astma- og Allergi forening

19.09. kl. 13.00 - 15.00 Sandefjord Revmatikerforening

17.10. kl. 13.00 - 15.00 Sandefjord Revmatikerforening

21.11. kl. 13.00 - 15.00 Sandefjord Revmatikerforening

14.11. kl. 11.00 - 13.00 Sandefjord Kreftforening

Framnessenteret Lyhmannsvei 2
Dato Tidspunkt Forening
11.09. kl. 12.00 - 14.00 Diabetesforbundet i Sandefjord

06.11. kl. 12.00 - 14.00 Diabetesforbundet i Sandefjord

08.10. kl. 10.00 - 12.00 Hørselshemmedes landsforbund Sandefjord

Ranviksenteret Ranvikskogen 3
Dato Tidspunkt Forening
25.09. kl. 12.00 - 14.00 Diabetesforbundet i Sandefjord

16.10. kl. 11.00 - 13.00 Norges Astma og allergiforening

20.11. kl. 12.00 - 14.00 Diabetesforbundet i Sandefjord

22.10. kl. 10.00 - 12.00 Hørselhemmedes landsforbund Sandefjord

Sentralen for friskliv, frivillighet og trivsel herredshuset i Andebu
Dato Forening
24.08. Hælja hime marked. Lærings- og mestringssenteret og fl ere 

brukerorganisasjoner er tilstede

23.09. Andebu Bibliotek, kl. 18.00 - 20.00 Sandefjord Kreftforening

10.10. Sunnhetsdagen hvor fl ere organisasjoner vil være tilstede
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Engveisenteret Engveien 4, Stokke
Dato Tidspunkt Forening
26.09. kl. 10.00 - 13.00 Hørselhemmedes landsforbund Sandefjord

17.10. kl. 12.00 - 14.00 Diabetesforbundet i Sandefjord

Solvangsenteret:
Dato Tidspunkt Forening
17.10. kl. 10.00 - 12.00 Hørselhemmedes landsforbund Sandefjord

Forsmannsenteret Dronningens gate 24
Dato Tidspunkt Forening
Hver tirsdag kl. 10.30 - 12.30 Landsforeningen Hjerte- og Lungesyke

Sandefjord

Andre tirsdag 
i måneden

kl. 10.00 - 12.00 Hørselhemmedes landsforbund Sandefjord

Bugårdssenteret Sportsveien 33
Dato Tidspunkt Forening
26.09. kl. 12.00 - 14.00 Diabetesforbundet i Sandefjord

21.11. kl. 12.00 - 14.00 Diabetesforbundet i Sandefjord

15.10. kl. 10.00 - 12.00 Hørselhemmedes landsforbund Sandefjord

Trening og aktivitets tilbud via Brukerorganisasjoner – 
se  hjemmesider og ta kontakt
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Temamøter høst 2019
20.august  kl 18.00 
Hvordan leve med artrose? 
Informasjon fra Sandefjord Ortopedi Justin van Leeuwen og Torben Ianssen og 
fysioterapet Thea Melås og Egil Kjønli.

16.oktober kl 15.00-17.00 
I anledning Verdensdagen for psykisk helse:
Verdien av frivillighet og forebygging av selvmord ved ledere av Vivat kurs 
psykolog Elisabeth Kehlet og Harald Heggenes.

17. oktober 
Tema tinnitus ved Steinar Thomassen og Hørselhemmedes Landsforbund 
Sandefjord.

29.oktober kl 17.00 -19.00 
Psoriasisdagen med temamøte om hudproblemer og visning av fi lm. 
I samarbeid med Larvik og Sandefjord Psoriasisforbund.

Flere temamøter kan komme. Følg med på Facebook Sandefjord kommune og 
annonser i Sandefjords Blad.

Sandefjord Medisinske Senter, søker frivillige til våre 
døgnavdelinger for sosial hygge og aktiviteter. 
Vil du være med eller har spørsmål? 
Frivilligkontakt Nina Lydersen telefon 906 36 925
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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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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

“ Det er ikke den sterkeste som overlever, 
heller ikke den mest intelligente, 

men den som takler endring.” 
     Charles Darwin 

Sandefjord kommune - Hustrykkeriet 08.2019


