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Montebellosenteret
ORGANISASJON
Montebellosenteret (MBS) i Ringsaker kommune, Hedmark
Fylke, er opprettet av Staten ved Sosialdepartementet og
Det Norske Radiumhospital i 1990, og er organisert som en
stiftelse. Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helse
institusjon*, for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å
gi hjelp til å leve med endringer som følge av kreft. Den bærende
idé er at kreftsykdom handler om mer enn fysisk lidelse. Det
handler om livet i sin alminnelighet, om eksistensielle, psykiske og
sosiale behov. MBS skal bidra til at kursdeltakerne henter frem
nye krefter og blir best mulig rustet til livet videre. MBS kan også
benyttes til kurs for personell som arbeider med kreftsyke, og med
andre oppgaver knyttet til kreft og kreftforskning. I samarbeid
med Radiumhospitalet og andre relevante fagmiljøer skal senteret
fremstå som et kompetansesenter i arbeidet med følgetilstander
etter kreft.
*Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-8 p 4

Styret for Montebellosenteret
Formann: Idar Magne Holme
Nestleder: Kjell Myhren
Medlem: Asbjørn Larsen
Representant for de ansatte: Eli Edvardsen
Styret oppnevnes av Helse- og Omsorgsdepartementet.
Ansattes representant velges av, og blant, de ansatte.

• Etablere rutiner for å gi pasientene individuelt tilpasset
informasjon om risikoforebyggende tiltak og risiko for senskader.
I dag arbeider MBS mot flere av disse målene. Trinn-modellen
(side 13) gir mulighet for å anvende kunnskap og faglig t ilnærming
basert på pasient og pårørende sine behov i ulike perioder
i sykdomsforløpet. Viktig i denne sammenheng er pasienter
som får ulike typer senskader og bivirkninger etter kreft
og kreftbehandling.

SAMARBEIDSRELASJONER
Oslo Universitetssykehus – avd Radiumhospitalet har
siden åpningen i 1990 hatt en faglig forankring i Det Norske
Radiumhospital. Tidligere direktør ved Radiumhospitalet
Jan Vincents Johannessen er direktør ved MBS.
Samarbeidsavtale med Oslo Universitetssykehus omfatter
en medisinsk faglig forankring ved å sikre MBS legetjeneste fra
det onkologiske miljøet ved kreftklinikken. MBS har på sin side
lånt kreftklinikken en legehjemmel (overlege, onkolog). Avtalen
sier også at MBS skal gis bistand til forskning, utvikling og
metodeutprøving.

Nasjonalt kompetansesenter
for studier av langtidseffekt etter kreft
Samarbeidsavtalen inneholder både en intensjon om forskningssamarbeid, og en konkretisering av hvordan samarbeidet skal
gjennomføres til beste for begge parter.

Ledelse
Direktør/daglig leder: Jan Vincents Johannessen
Senterleder: Torill Ensby

Kreftforeningen og pasientforeningene
MBS har samarbeid med ulike pasientforeningene mht.
kursutvikling, kursgjennomføring og gjensidig markedsføring.

SENTRALE STATLIGE FØRINGER
I direktoratets fagrapport og kreftstrategien 2013–2017 er det
satt opp flere mål for kreftomsorgen som faller innenfor den
virksomhet MBS står for, selv om senteret ikke nevnes spesifikt i
denne sammenheng.
• Kreftpasienter og pårørende skal få tjenester som muliggjør en
bedre hverdag.
• Styrket tilbud om rehabilitering og hjelp til mestring for
pasienter og pårørende.
• Pasienten må ha god tilgang til informasjon om sykdommen,
behandlingsmetoder og konsekvenser.
• Videreutvikle møteplasser for pasienter, helsepersonell
og frivillige, som LMS-sentre, pasientskoler, Vardesentre
og Pusterom.
• Sikre pårørende god oppfølging og veiledning.

Høgskolen i Hedmark
Det er inngått avtale om 1 ukes praksis til studenter i videreutdanning i kreftsykepleie, avdeling for Helse og idrettsfag.

Høgskolen i Lillehammer
Det er inngått avtale om praksisplass for 2. studieår Bachelor
idrett.

Senter for krisepsykologi i Bergen
Samarbeidsavtale om forskningsprosjekt knyttet til familier, barn
og unge. Senteret bidrar med kompetanse og utvikling av kurs for
familier med barn som pårørende.

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet
rehabilitering – Kompetansesenteret AIR
Samarbeidsavtalen er en del av et forskningsnettverk. Forskningssamarbeidet skal til felles fordel legge forholdene best mulig
til rette for økt forskningsaktivitet og fagutvikling ved begge
institusjonene, spesielt med fokus på arbeid og et sosialt aktivt liv
for kreftpasienter.

ANSVARSFORHOLD
Virksomheten er underlagt lov om spesialisthelsetjenester.
Dette innebærer at MBS legger til rette for et helhetlig
kvalitetssystem som ivaretar lik tilgjengelighet og forsvarlige
helsetjenester. Pasienter som befinner seg på MBS har rettigheter
etter pasientrettighetsloven, og har krav på tjenester som følger
av denne. Det føres pasientjournal og sendes tilbakemelding til
henvisende instans.
Samarbeid er etablert med kreftavdelingen ved Sykehuset
Innlandet Lillehammer om kreftfaglig behandling under kurs
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«...formålet er å gi hjelp til å leve med
endringer som følge av kreft.»

opphold. Det opprettes en god dialog med pasientens behandlingsansvarlig lege, der dette er hensiktsmessig.
Faglig virksomhet ved senteret er løpende kursaktivitet og
kursutvikling, samt kvalitetssikring av tjenestene. Kontinuerlig og
systematisk evaluering av arbeidsmetoder og arbeidsmodeller er
et ledd i kvalitetssikring.
Journal og bookingsystem er i utvikling for å legge til rette for
en forsvarlig praksis, og nødvendig informasjonssikkerhet og
informasjonsplikt gjennom Norsk Helsenett.
Vår samarbeidspart innen PAS (pasient administrativt system)
AVANS har fått prosjektmidlene vi søkte om fra Innovasjon Norge
til samarbeidsprosjektet med MBS og 3 andre rehabiliteringsinstitusjoner for utvikling av elektroniske helsedata gjennom helsenett
knyttet til søknadsbehandling og datainnhenting. Prosjektet er
startet opp og planlegges å kunne være i drift i løpet av 2015 for
fase 1.

ØKONOMI
Det økonomiske grunnlaget er basert på bidrag over folketrygden
kap. 2790 post 70.
I forbindelse med bygging av Montebello-Tunet, ble det i St.
prp. nr. 65 (2004–2005), revidert nasjonalbudsjett for 2005, gitt
rom for en utvidet kapasitet ved Senteret med 6.750 døgn. Det
ble lagt til grunn at «det innenfor den samlede spesialisthelse
tjenesten skal gjøres bruk av den økte kapasiteten denne
utbyggingen gir».
Helse- og Omsorgsdepartementet tildelte MBS i brev av
27. januar 2014 en økonomisk ramme på kr. 29 042 000,– for
belastning gjennom Folketrygden. Dette ble fordelt med 14.000
oppholdsdøgn for pasient/pårørende og 1.200 oppholdsdøgn for
friske søsken og barn som pårørende.
Om lag 5.000 av de samlede oppholdsdøgnene ble definert
som tilhørende prosjektet «Raskere tilbake».

Bidragssatsen har vært på kr. 2.018,– pr. oppholdsdøgn for
pasient/pårørende og kr. 658,– for friske søsken, barn som
pårørende. Egenandelen fra 01.07.14 kr. 159,– pr. døgn for
pasient og kr. 107,– pr. døgn for pårørende. Barn under 15 år
ingen egenandel.

GAVER OG DONASJONER
Senteret feiret 16. september 2010 sitt 20 årsjubileum sammen
med den offisielle åpningen av Nye Montebellosenteret. Dette
representerte den hittil største utbygningen ved senteret for nær
70 MNOK. Utbyggingen ble i sin helhet finansiert av gavemidler,
hvor det største bidraget kom fra Lions Røde Fjær aksjonen og
Kreftforeningens «Krafttak mot kreft» i 2004.
Utbyggingen gjør at kursdeltakerne nå nyter godt av flotte
arealer og flere tilbud.
Siden starten i 1990 er det til sammen investert over
100 MNOK i gavemidler for å gi senteret den standard det har i
dag. Alle prosjektene som ferdigstilles med gavemidler understøtter og forsterker det helhetlige verdisynet ved senteret. Aktuelle
prosjekter realisert gjennom gavemidler: lavvo, lekeplass til de
minste barn, opprusting av Mysendammen og utsmykking av
hotellavdelingen i hovedbygget i samarbeid med fotokunstner
Knut Bry og FotoPhono Imaging.
I 2014 fikk senteret flere gaver og donasjoner fra lag og
foreninger, i forbindelse med merkedager og minnegaver. Nett
sidene har fått en direkte mulighet til å gi gaver og donasjoner.
Det jobbes med en bedre informasjonsløsning på nettsidene
som også kan presentere noen av giverne.
Isberg fond har bevilget oss penger til innkjøp av ny transportbil
og Kreftforeningen Sandefjord har bidratt til å kunne starte aksjonen «Bli en Montebelloblomst» som skal skaffe midler til oppussing av hotellrommene i Blomsteravdelingen.

ÅRSMELDING 2014
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«Opprusting av hotellavdelingen
i hovedbygget er en prioritert
oppgave framover. Fotokunstner
Knut Bry har stått for utsmykning
av både rommene og dørene.»
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Eiendom – bygninger
Eiendommen er på ca. 300 dekar og består av
ca. 7.000 m2 gulvareal. Ved vannet Sør-Mesna
har MBS egen brygge og badeplass, to båthus,
robåter, seilbåter, kanoer m.m. Området har et
godt utbygd sti- og løypenett helt opp til Sjusjøen
og fjellområdene.
Hovedhuset er en gammel staselig trebygning oppført i Dansk
Herregårdsstil fra slutten av 1800 tallet, – restaurert første gang i
1990–1993. Etter den siste ombygningen i 2007–2009 fremstår
senteret mer funksjonelt og moderne med totalt 80 senger. Alle
rom har eget bad og toalett. Senteret rommer også trivselsanlegg
med varmtvannsbasseng, auditorium med audiovisuelt utstyr
og plass til 100 personer, grupperom, oppholdsrom, flere stuer,
bibliotek etc. Hovedkjøkken med eget matverksted og spisesal.
Aktivitets- og treningssal med styrketreningsrom.

OPPRUSTING AV UTEOMRÅDENE
I 2013 og 2014 ble gavemidler brukt til å videreutvikle hage
anlegg og uteområdene. En flott lavvo med ildsted er bygd for
gavemidler vesentlig fra Sigval Bergesen D.Y og hustru Nanki’s
Allmennyttige stiftelse og J.E. Isberg fond.
Kunstneren Borgny Svalastog og tidligere daglig leder ved
Lillehammer Kunstmuseum kunsthistoriker Per Bjarne Boym

har laget et forslag for en kunstnerisk utforming av et avgrenset
område i utearealet for meditativ refleksjon. Prosjektet er muliggjort
gjennom arven etter Hilda Hoen Nordby og Magne Nordby som er
gitt til kunstnerisk utsmykning ved senteret. Lysthuset kom på plass
i 2014 og skal være en sentral del av dette kunstprosjektet.
I videre planer for uteområdet inngår etablering av grill og
uteplasser, plenarealer, lekeplass, trenings- og ballspillarealer og
opprusting av stien ved husene og ned til båthus/vannaktiviteter.
Disse arbeidene vil bli igangsatt om økonomien gjør dette mulig.
Det samme gjelder for et mer funksjonelt og penere inngangsparti
til senteret og utbedring av parkeringsplass.
MBS har i samarbeid med Rambøll utviklet en forvaltnings-,
drift, vedlikehold og utviklingsplan (FDVU) for eiendom og uteområdet. Planene vil bli sett i sammenheng med budsjett fremover.

OPPRUSTING AV INNEOMRÅDENE
Opprusting av hotellavdelingen i hovedbygget er en prioritert
oppgave fremover. Fotokunstner Knut Bry har stått for utsmykning
av både rommene og dørene. Korridoren har fått ny belysning og
er malt slik at den samstemmer bedre med naturbildene. Interiørarkitekt Mette Svarstad har, i samarbeid med Kiil interiør, startet
arbeidet med en opprustingsplan for å gi rommene et individuelt
særpreg. Vi håper at aksjonen «Bli en Montebelloblomst» vil gi
økonomiske muligheter til å gi denne avdelingen et ansiktsløft
frem mot 25 års jubileet i 2015.

ÅRSMELDING 2014
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Personell
– samarbeidsrelasjoner
MBS representerer 28,5 årsverk fordelt på 35 ansatte. En viktig
side ved kurskonseptet er hotelldrift. Den muliggjør at kursdeltakere oppholder seg sammen i tilrettelagte omgivelser gjennom hele kurset. Slik får de mulighet til å koble av fra hverdagen
hjemme. Kursdeltakere kan prioritere seg selv og komme i gang
med prosessen «Lær å leve med endringer som følge av kreft».
Fast fagstab består av sykepleiere, idrettspedagoger,
ernæringsfysiolog, fysioterapeut og sosionom.
1 ansatt har forskerkompetanse utover doktorgradsnivå.
Høsten 2014 ble MBS godkjent som lærlingbedrift og fikk en
kokkelærling ansatt ved senteret.

SAMARBEIDSRESSURSER
Senteret har faste avtaler med ernæringsfysiologer, onkologer,
psykologer, fysioterapeuter, familieterapeuter og kreftsykepleiere.
Helsepersonell med autorisasjon er pålagt å utføre de oppgaver
som ligger innenfor de respektive profesjonsområdene når de er
engasjert i oppdrag på MBS. De formelle krav til personell som
engasjeres ved MBS varierer etter hvilke funksjoner de engasjeres
for. MBS har etter lovgivningen ansvaret for at personalet uansett
ansettelsesforhold driver faglig forsvarlig virksomhet i henhold
til § 4 i helsepersonelloven, jf. samme lov §16. For personell
som engasjeres som kurspersonell stilles det krav til helsefaglig
utdanning og autorisasjon. Fagfolk med spesialkompetanse fra de

kliniske miljøene engasjeres til de ulike kurstypene. Mange deltar
flere ganger i året, og kjenner etter hvert også institusjonen og
kurskonseptene godt.
Naboinstitusjonene Tyrili og Mesnali Ungdomssenter og
leirskole er nyttige samarbeidspartnere for aktiviteter til barn/
ungdom. Psykolog og klinisk spesialist Marianne Straume fra
senter for Krisepsykologi er en svært viktig faglig ressurs for å
kunne gjennomføre familiekursene med ønsket kvalitet. Miljø
arbeiderne innehar viktig kompetanse på barn og unge.
Samarbeid om utstyr, lærerkrefter og barne- og ungdomsarbeidere til familiekursene er etablert med skoler i Ringsaker
og Lillehammer.
MBS har en avtale med skuespiller og dramaturg Morten Jostad
for en spesialtilpasset forestilling hvor tema er «Å være noe og å
bli noe annet» i oppstartshelgen av alle «Kreft hva nå?» kurs.
De forskjellige temakursene har faste samarbeidsavtaler
med ressurspersoner og kompetansemiljøer for å få et kvalitetsmessig godt faglig innhold. Det samarbeides med Nansenskolen
på Lillehammer om kurset «litteratur og leseglede». Bispekontoret
i Hamar om kurset «Vandring i indre og ytre landskap».
Berger Hareide og Kjersti Rogne fra barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet, om kurset «Å leve sammen når den ene har
en kreftdiagnose». Kunstnerne Øivind, Eimund og Vebjørn Sand
om «Skaperglede og kreative verksteder». Fysioterapeuter og

Resepsjonistene ved Senteret f.v: Ingrid Høgetveit, Kari Rustad, Randi Skrukkerud
og Reidun Tollefsen. (Fraværende ved bildet: Bente Edvardsen og Lenka Frysova)
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spesialister i klinisk fysioterapi: Aline W. Flølo og Linda Wiik i
«Lær å leve med lymfødem». Fysioterapeut og Qigong instruktør
Jette Lanng Pedersen om kurset «Kropp, pust og bevissthet» og
«Mindfulness». Fysioterapeut og 5-rytmer instruktør Kari Holthe
om kurset «Kroppen i bevegelse». Pedagog og yogainstruktør
Johanne Melkevoll om kurset «Yoga og avspenning».
Bjørg Landmark og Ann Bøhler, begge to har bred kompetanse
og lang erfaring fra kreftomsorg, har vært viktige støttespillere for
å utvikle temakurset «Når tidsperspektivet er kort».
«Selvbilde, kropp og seksualitet» var også et nytt kurs hvor
vi hentet faglig samarbeid med OUS – Radiumhospitalet og
kreftsykepleiere/spesialister i sexologisk rådgiving NACS Randi
Gjessing og Tore Borg.

BEDRIFTSHELSETJENESTE – SYKEFRAVÆR
Bedriftshelsetjenesten innlandet har i løpet av 2014 bistått MBS
med målrettet arbeidshelseundersøkelse, veiledning til leder-

gruppa, HMS faglig støtte, sykefraværs og nærværsarbeid og
arbeidsrelatert konsultasjoner. Sykefraværet i 2014 utgjorde 9%.
Langtidsfravær gir store utslag i en bedrift som MBS.

KOMPETANSEHEVINGSTILTAK 2014
Det er generelt gode muligheter til deltagelse for ansatte på
de ulike faglige foredragene i kursene. Faste avtaler med ressurs
personer ved senteret har tilført økt kompetanse. Ledere og
fagpersonell har deltatt i ulike fagspesifikke kurs og konferanser
gjennom året.
MBS fikk i 2014 kr 25 000,– til organisasjonsutvikling og
samarbeidstiltak internt av Virke.
Pengene ble brukt til en intern felles dag for å gi alle økt
kunnskap om arbeidstakers rettigheter og plikter samt
arbeidsgivers styringsrett og handlingsrom. Flere medarbeidere
har gjennomført kompetansehevingstiltak og studiebesøk til
andre institusjoner.

Fagstab hos Montebellosenteret fra venstre: Torill Ensby (senterleder), Svein Ove Husnes (leder fagavdeling), Kim van Groningen (fagkonsulent/
sykepleier), Silje Højlund (spesialsykepleier), Solbjørg Glimsdal (sykepleier), Randulf Stendahl (sykepleier), Kristin Halla (sykepleier/idrettspedagog),
May-Britt Sægrov (idrettspedagog), Sabrina Hansen (fysioterapeut), Camilla Aasen Mæland (MSc. i ernæring) og Randi Myhre (kurskoordinator).

ÅRSMELDING 2014
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«...henter frem nye
krefter for å bli best
mulig rustet til å møte
livet videre.»

Faglig virksomhet
Faglig virksomhet er løpende kursaktivitet og
kursutvikling, samt kvalitetssikring av tjenestene.

med utvikling av HMS og et helhetlig kvalitetssikringsverktøy
tilpasset institusjonen er prioritert.

MÅL

KURSDELTAKERE

Mål for kursvirksomheten er at kursdeltakerne lærer å leve med
endringer som følge av kreft, får nytt perspektiv på livet og henter
frem nye krefter for å bli best mulig rustet til å møte livet videre.
Kontinuerlig og systematisk evaluering av arbeidsmetoder og
arbeidsmodeller er et ledd i kvalitetssikring, kompetanseutvikling
og overføring av kunnskap og erfaring. Journal og bookingsystem
er i utvikling for å legge til rette for en forsvarlig praksis og nødvendig informasjonssikkerhet, gjennom Norsk Helsenett. Arbeidet

I 2014 benyttet 2023 (totale tall for pasienter, pårørende, barn)
personer seg av kurstilbudene. Dette er fordelt på 1243 voksne
med en kreftdiagnose, 608 pårørende/nærstående, 172 barn
som pårørende.
Som ved tidligere år kom kursdeltakere fra alle landsdeler, noe
som bekrefter senterets landsdekkende funksjon. Det kom forholdsvis flest fra: Akershus, Oslo og Vestfold mens det kom færrest
fra fylkene: Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Aust Agder.

KURSTYPER KURSINNHOLD
Antall deltakere med kreft 2014
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De ulike kursene har forskjellig tilnærming, men alle hviler på
sentrale elementer som: Fellesskap og samvær med andre over
tid. Kunnskap gjennom formidling, opplevelser, samtaler og
erfaringsutveksling. Tid til ettertanke og refleksjon. Dette gir gode
muligheter for nye perspektiver mht livet videre, uavhengig av om
det blir langt eller kort. I ankomsthelgen arbeider kursdeltakerne
med egne behov, forventningsavklaringer og mål for oppholdet.
Samtaler i mindre grupper har fokus på dette og på å bli kjent
med hverandre. Deltakerne blir kjent med mulighetene i huset og
omgivelsene. Prosessen videre gjennom oppholdet veksler mellom foredrag, samtaler med erfaringsutveksling, fysisk og sosial
aktivitet og fritid/egentid. Kursene blir evaluert av kursdeltakerne
og av kurspersonell etter avslutning. Oppsummeringene viser at

Antall deltakere fra de ulike fylkene i prosent av befolkningen
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Vi har avtale med
s kuespiller og dramaturg
Morten Jostad for en
spesialtilpasset forestil
ling hvor tema er «Å være
noe og å bli noe annet»
i oppstartshelgen av
alle mestringskurs.

kursdeltakerne ved avreise vurderer nytten av oppholdet som
svært godt. Evalueringene samles for de ulike kurstypene og
anvendes i videre planlegging.

Kreft – Hva nå? Kursene er tilrettelagt
for d
 iagnosegrupper – 28 kurs
Dette er kurs for voksne med eller uten pårørende/nærstående.
Tema er tilpasset kreftdiagnose, og handler om livet videre.
Kunnskapsformidling, aktivitet fysisk og sosialt, samt kontakt
og erfaringsutveksling mellom kursdeltakere i sammenlignbare
situasjoner, er en viktig del av kursinnholdet. Samtaler med erfaringsutveksling i mindre grupper er organisert som pasientgrupper og grupper for samlivspartnere/nærstående. Hensikten er at
deltakerne skal gis mulighet til å sette ord på tanker, følelser og
reaksjoner og dele erfaringer med hverandre. Videre legges det
vekt på at deltakerne kan treffe andre med lignende erfaringer og
gis mulighet til – å utvikle egen styrke, – bearbeide det å leve med
en uforutsigbar sykdom og – å få hjelp til å finne fram til aktuelle
ressurser i nærmiljøet.

Temakurs – 28 kurs
Dette er kurs med fokus på tema som er felles, uavhengig av
kreftform og krefttype. Temakursene skal bidra til målene på
forskjellige måter. Kurset «Ernæring og fysisk aktivitet – energi

balanse i hverdagen» skal gi hjelp til å komme i gang med
livsstilsendringer og balansere hvile og aktivitet på en god måte.
«Skaperglede – kreative verksteder» har som målsetting å bidra
til mestring av en vanskelig livssituasjon gjennom kreativt arbeid.
Kurset hvor temaet er eksistensielle spørsmål setter fokus på
livsforståelse, og er tilrettelagt som en pilegrimsvandring i ytre og
indre landskap. Kurset «En del av hverandres liv» er for par og skal
gi innsikt og forståelse for hverandres situasjon, og for familien
som en enhet. Det ble lagt til rette et ekstra kurs for unge par med
barnepass. Dette ble spesielt godt mottatt siden det gjorde det
mulig for unge par å delta. «Kropp, pust og bevissthet» har fokus
på myke, rolige bevegelser, konsentrasjon, pust og kroppsbevissthet, Qigong etter Biyung-metoden. «Idrettsuka U-Go»
arrangeres sammen med Ungdomsgruppa i Kreftforeningen for
ungdom m
 ellom 15–35 år hver sommer. «Kroppen i bevegelse»
handler om oppmerksomhetstrening gjennom bevegelse, dans
og pust. Kursene «Mindfulness» og «Yoga og avspenning» var
nye stressmestringskurs i 2014 som hadde stor søknad og ble
godt evaluert av kursdeltakerne. «Påskesamling for ungdom og
unge voksne med eller uten familie» har blitt en god tradisjon ved
senteret. Kurset samlet 55 voksne og 42 barn. Programmet er en
god blanding mellom faglig påfyll, hygge og fellesskap med andre
ungdommer og unge familier i samme situasjon.
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«Arbeid, yrkeskarriere og aktivt sosialt liv»
Temaet er viet spesiell oppmerksomhet gjennom tildelingen av
egne oppholdsdøgn. I 2014 har dette vært et eget tema på alle
«Kreft – Hva nå?» kurs.

Lær å leve med lymfødem
Det ble i 2014 gjennomført 2 kurs for 70 pasienter. Kursene har
en varighet på 14 dager. Målgruppe er alle som har kreftrelatert
lymfødem. Innholdet i kurset er en blanding av foredrag, hjelp til
selvhjelp, manuell lymfødembehandling og øvelser. Deltakerne
lærer å bandasjere seg selv, og hvordan de kan forebygge videre
utvikling av lymfødem. Kurspersonell er fysioterapeuter med
spesialkompetanse. Samlivspartnere inviteres til å delta den siste
kursuken. Det er utviklet et eget program med fokus på parrelasjon, kunnskap om lymfødem, medvirkning i manuell terapi og
selvbandasjering. Kursdeltakere som trenger det inviteres tilbake
til et 2 ukers vedlikeholdskurs «Fysisk aktivitet og lymfødem».
22 pasienter deltok på dette tilbudet i 2014.

«Førjulsdager og Sommerdager»
Kursene gir muligheter for inspirasjon og opplevelser i et roligere
tempo og med mer rom for hvile og rekreasjon enn de andre kurstypene. I 2014 ble førjulsdager avlyst fordi det ikke var bevilget
nok kurdøgn som gjorde at kurset kunne gjennomføres.

Familiekurs – 3 kurs
Familiekursene hadde også i 2014 stor søkning. Det ble arrangert
to kurs for barnefamilier hvor mor eller far var kreftsyk og et kurs
for familier hvor mor eller far var død av kreft. I alle familiekursene
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er fokus barn som pårørende. Familiekursene skal gi familiene
hjelp til å mestre en ny og endret livssituasjon der barnas hverdag
er preget av sykdom og behandling. Det er en målsetting at
barna skal ha et godt faglig tilbud, samtidig som de også skal ha
et tilpasset og godt aktivitetstilbud når foreldrene har eget faglig
program. Dette medfører at utgifter til disse kursene er mer enn
fordoblet i forhold til andre kurstyper, samtidig som refusjon for
barnedøgn er i underkant av 1/3 av voksendøgn. Økonomien for
disse kursene er derfor vanskelig.
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•
•
•
•

Familier kreftsyke foreldre
Familier med kreftsyke barn
Familier hvor mor eller far er død av kreft
Familier hvor barn er død av kreft

FAMILIEKURS

Energibalanse i hverdagen
Vinteraktivitetsuka
Påskedager for ungdom og unge barnefamilier
U-GO idrettsuka
Når tidsperspektivet er kort
En del av hverandres liv – voksen par
En del av hverandres liv – unge par
Pilegrimsvandring
Skaperglede
Selvbilde, kropp og seksualitet
Sommerdager
Førjulsdager
Lær å leve med lymfødem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brystkreft
Gynekologisk kreft
Hjernesvulst
Lungekreft
Lymfomer
Mage/tarmkreft
Myelomatose og leukemi
Nevroendokrin kreft
Prostatakreft
ØNH-kreft
Alle krefttyper

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

TEMAKURS

Trinn

KURS «KREFT – HVA NÅ?»

Trinn

1

Mindfullness
Kropp, pust og bevissthet
Kroppen i bevegelse
Yoga og avspenning

3

Nytt perspektiv på livet

• Lymfødem og fysisk aktivitet

•
•
•
•

Trinn

Kursoversikten viser den ideelle rekkefølgen for kursdeltakelse. Vi anbefaler først trinn 1 «Kreft – hva nå?», der du får treffe
andre som er i mest mulig samme situasjon som deg selv. Deretter vil det være naturlig å søke på temakurs og eventuelt familiekurs.
For deltakelse på trinn 3 må trinn 2 være gjennomført.

Lær å leve med endringer som følge av kreft

KURSOPPBYGNING OG TRINN-MODELLEN

Fysisk aktivitet er en
integrert del av kurstilbud
I 2014 har de fleste kurs vært arrangert etter en modell med
muligheter for fysisk aktivitet. Idrettsfaglig personell legger til rette
for aktiviteter og treningsopplegg gjennom kursuken med bruk
av basseng, aktivitetssal og uteaktivitet som turer i skog og mark,
stavgang, leik, moro og bevegelsesglede.
På kurset i «Energibalanse i hverdagen – ernæring og fysisk
aktivitet» er det lagt til rette for flere aktivitetsøkter daglig. Målet

er at kursdeltakerne gjennom fysisk aktivitet skal oppleve inspirasjon til forskjellige aktiviteter de kan gjøre i eget nærområde på
en enkel og skånsom måte. Grunntanken er at de ved å oppleve
hverandre og seg selv i forskjellige aktiviteter bidrar til å skape en
trygghet under oppholdet ved MBS, som de også nyttiggjør seg
når de kommer hjem. I tillegg til fysiske økter blir det også lagt opp
til foredrag om fysisk aktivitet tilpasset de ulike kursene.

Fokus på kosthold og ernæring
Fagansvarlig for ernæring jobber tett sammen med kjøkkenleder
for at måltidene som serveres skal gi mulighet for en hyggelig
sosial samling i et innbydende spisemiljø der kursdeltakerne får
dekket sitt grunnleggende ernæringsbehov. Menyen tilrettelegges
ulike energibehov, maten har om nødvendig tilpasset konsistens,
og det tas hensyn til eventuelle matallergier og -intoleranser. På
enkelte av kursene «Kreft – hva nå?», avholdes det Mat Prat som
en introduksjon til temaet kosthold og kreft. Der demonstrerer en
kokk enkel og næringsrik matlaging i praksis, mens fagansvarlig for
ernæring bidrar med faglig informasjon. Det legges stor vekt på
dialog mellom kursdeltakerne og fagpersonellet. På temakurset
«Energibalanse i hverdagen – Ernæring og fysisk aktivitet» gis det
en grundigere innføring i temaet gjennom foredrag, temasam-

taler, praktisk matlaging på Matverkstedet og veiledningssamtaler. Matverkstedet er også i bruk under rekreasjonskursene om
sommeren og før jul, der det er temadager relatert til årstiden. På
familiekurs er det en dag på matverkstedet for barn og ungdom.
Den flotte sansehagen og veksthuset som har blitt anlagt på
Montebellosenteret, har åpnet for nye muligheter i forhold til
tema kosthold og ernæring. Å høste urter og spiselige blomster
direkte fra hagen er til stor inspirasjon for både kjøkkenpersonalet
og kursdeltakere. Gartner har bidratt med nyttig fagkunnskap,
og utfyller fagfeltet på en god og unik måte. Etter at lavvoen ble
ferdigstilt har også den blitt en arena for formidling av kunnskap
om kosthold, ernæring og gode matopplevelser.

Sosial og kulturell aktivitet
Kulturtiltak er tilpasset det enkelte kurs med hensyn til form og
innhold. I 2014 har dette vært tiltak som: dansemusikk, intimkonserter, trubadur/allsang, kirkekonserter, fortellerkvelder i skjemt
og alvor og moteoppvisninger. Familieteater, klatreopplevelser,
gårdsbesøk og tur til Hunderfossen familiepark har vært populære
aktiviteter på familiekursene. På rekreasjonskursene har det vært
lagt til rette for lefsebaking, akvarellmaling, strikkekrok og spikkeverksted. Trivselsanlegget har også vært en positiv og riktig satsning i denne sammenheng. Det er utarbeidet enkle beskrivelser
av turmulighetene med ulik lengde og vanskelighetsgrad for både
sommer og vinter. Så sant været har tillatt det, er torsdagens
lunsj gjennomført som en uteaktivitet med varm suppe, brød og
«svartkjelen» på bålet. Om sommeren har disse turene gjerne gått
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til fjells eller ned til brygga, mens vinterturene har vært
til en etter hvert bra opparbeidet «stamplass» med muligheter
for enten å ta ski eller beina fatt. Denne torsdagsturen har vært
i god utvikling, og har nå funnet sin form. Den blir tilrettelagt slik
at alle kan delta ut fra sitt funksjonsnivå. Langt de aller fleste
blir med, og sier noe om gleden ved å mestre etter gjennomført «løp». Også i 2014 fikk vi økonomisk støtte fra legatene
ved Radiumhospitalet til å gjennomføre kanefart som et fast
kursinnslag i vinterhalvåret. Samarbeidet med Sjusjøen fjellkirke
har gitt oss muligheter til rimelig leie slik at vi har kunnet lage
mange arrangement i kirken. Museet Maihaugen, Lillehammer
kunstmuseum og Hunderfossen Familiepark har vært faste
besøksmål, med gode samarbeidsavtaler.

«...gjennom f ysisk aktivitet skal
kursdeltakerne oppleve inspirasjon
til forskjellige aktiviteter de kan
gjøre i eget nærområde.»
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Forskning og fagutvikling
En viktig del av MBS forskningsstrategi er å knytte faglig kontakt
til aktuelle utdannings- og forskningsmiljøer ved høgskoler og
universitet og å delta aktivt i forskningsnettverk. Ved å knytte
faglige bånd og samarbeidsavtaler til andre institusjoner styrkes
forskning og fagutvikling for mennesker med kreft i nasjonal
sammenheng. Dette vil også gi positive effekter for MBS ved
oppdatering av ny kunnskap og kunnskapsformidling ved senteret.

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER
Fremmer eller hemmer parrelasjoner
Det er etablert en arbeidsgruppe med fokus på hva hemmer eller
fremmer p
 arrelasjoner når den ene i relasjonen har kreft. Arbeidsgruppen består av representanter fra Høgskolen i Hedmark avdeling for folkehelse, Høgskolen i Gjøvik knyttet til medisinsk etikk
og filosofi, Høgskolen I Oslo og Akershus, avdeling for helse- og
sosialfag og Diakonhjemmets Høgskole, Institutt for sosialt arbeid
og familieterapi. Det knyttes også kontakt til en forskergruppe i
regi av rehabiliteringsinstitusjoner.

Kreft og rehabilitering – innhold og resultat
(Cancer rehabilitation – content and effects)
Dette prosjektet er del av et overordnet og koordinert samarbeid
på nasjonalt nivå i et forsøk på å dokumentere behovet for og
effekter av ulike tverrfaglige rehabiliteringstiltak for kreftpasienter
i Norge. MBS er eneste institusjon for kreftpasienter som også
har tilbud til pårørende. Pårørende til kreftpasienter som deltar
i undersøkelsen ved MBS har også svart på undersøkelsens
spørreskjemaer. Prosjektet har fått midler fra Helse Sør-Øst og
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startet opp i 2011 og ledes fra Nasjonal kompetansetjeneste for
seneffekter etter kreftbehandling.

Sosial nettverksstøtte og kreft
Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om hvordan nettverket kan hjelpe barn som har en mor eller far som lever med en
kreftsykdom. Prosjektet skal teste virkningen av et kort opplæringsprogram og gjennomføres av Senter for krisepsykologi i Bergen.

Arbeid og sosial aktivitet etter kreftbehandling
Et pilotprosjekt knyttet til arbeid og aktiv deltakelse i sosiale
sammenhenger etter kreftbehandling ble gjennomført og avsluttet i 2013. Formålet var å bidra til økt kunnskap og forståelse for
egen situasjon, samt muligheter til endring og nytenkning som
styrker aktivitet i sosiale sammenhenger med eller uten lønnet
arbeid. Erfaringene fra kunnskapsformidling i kurset er nå inkludert
i «Kreft – hva nå?» kursene. Forskningsrådgiver Sævar Berg
Gudbergsson PhD var prosjektleder og bearbeidet temaene fra
kurset til «Kreft – hva nå?» kursene i løpet av 2014.

Nettverkssamarbeid
Montebellosenteret er en del av et nettverksamarbeid knyttet
til Åpen arena: som er en møteplass i regi av Attføringssenteret
i Rauland (AiR), kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Nettverkssamarbeidet består av kombinasjon av innspill,
kompetansemøter, refleksjon, prosess og arbeid med nye
løsninger i relasjon til arbeid og helse.

«...MBS er eneste institusjon for k
 reftpasienter
som også har tilbud til pårørende.»
Publikasjoner som har direkte eller indirekte relasjon
til Montebellosenteret
I 2014 har forskningsrådgiver ved MBS har vært medforfatter av
bokkapitler og artikler relatert til kreft og arbeid, om kreftoverlev
ere, rehabilitering og sosiale støtteordninger.
Gudbergsson SB. Sosionomtjenester i somatisk medisin. Side
442-456 i Dahl, AA, Aarre TF, Loge JH (red.) Psykiske reaksjoner
ved somatisk sykdom – Symptomer, diagnostikk og behandling.
Cappelen Damm Akademisk 1. opplag 2014.

Fagartikler og masteroppgaver med direkte eller
indirekte relasjoner til Montebellosenteret.
Gudbergsson SB. Dahl AA, Loge JH, Thorsen L, Oldervoll L, Grov
EK. What is covered by “Cancer Rehabilitation” in PubMed? A
review of randomized controlled trials 1990-2011, J Rehabil Med
2014; 47:97-106.
Lindbohm ML, Kuosma E, Taskila T, Hietanene P, Carlsen
K, Gudbergsson S, Gunnarsdottir H. Early retirement and
non-employment after breast cancer. Psychooncology 2014;
6:634-641.
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Markedsføring
I 2014 er det jobbet videre ut fra den markedsføringsplanen som
var utviklet i 2011. Formålet er definert slik: «Gjøre Montebello
senteret kjent som best i Norge på å lære å leve med endringer
som følge av kreft for både kreftpasienter og deres nærmeste.»
Resultatet skal bli at:
• Flere skal ha kjennskap til MBS
• Kjennskap til de ulike kursene skal øke
• Flere skal ha kjennskap til at det er et eget opplegg også for de
nærmeste
I 2014 er kommunikasjon mot primære målgrupper som kreft
pasienter og deres nære pårørende og helsepersonell prioritert.
Følgende prosjekter er utviklet og ivaretatt i 2014:

KOMMUNIKASJONS- OG INFORMASJONS
ELEMENTER TIL EKSTERN KOMMUNIKASJON
Kursbrosjyrer

www.dialecta.no

Hovedbrosjyren «Kursopphold 2014» inneholder en komplett
oversikt over alle kurs, delt inn etter trinn-modellen. Brosjyren
gir god basisinfo om kursopphold, kursmål, trinn-modellen og
hvordan man søker, både for pasienter og pårørende. Mer spesi-

Kursoversikt Montebellose
nteret 2014
Pårørende / nærstående

*)Gjelder ikke for «Lymfødem

«KREFT - HVA NÅ?»
FÅ NYE PERSPEKTIV PÅ
LIVET.

Kurs 4
Kurs 9b
Kurs 13
Kurs 24
Kurs 37
Kurs 45

HJERNESVUL ST

24.01-31.01
28.02-07.03
28.03-04.04
13.06-20.06
12.09-19.09
07.11-14.11

PROSTATAKREFT

TRINN

ENERGIBALANSE
I HVERDAGEN - ernæring
og
fysisk aktivitet - 1 ukes kurs

Kurs 19a 09.05-23.05
Kurs 32a 08.08-22.08

Kurs 38

TEMAKURS

TRINN

Kurs 18a 02.05-09.05
Kurs 35a 29.08-05.09

til trinn 3

U-GO IDRETTSUKA

FAMILIEKURS

KROPP, PUST
OG BEVISSTHET
- medisinsk qigong

YOGA OG AVSPENNING

Kurs 14b 04.04-11.04
Kurs 39b 26.09-03.10

31.01-07.02

www.dialecta.no

nå?»
«Kreft – hva livet.

Kurs 10b 07.03-14.03
Kurs 23b 06.06-13.06
Kurs 30b 25.07-01.08
Kurs 42b 17.10-24.10
Kurs 46a 14.11-21.11

Få nye perspektiv på

PILEGRIMSVANDRING
I YTRE OG INDRE LANDSKAP

Kurs 35b 29.08-05.09

SKAPERGLEDE

Kurs 46b 14.11-21.11

SELVBILDE, KROPP
OG SEKSUALITET
Kurs 47b 21.11-28.11

SOMMERDAGER MED
LITTERATUR - 2 ukers kurs

Kurs 21

23.05-06.06

FØRJULSDAGER
- 2 ukers kurs

Kurs 49a 05.12-19.12

07.03-14.03

MINDFULLNESS
- kropp og sinn i balanse

LYMFØDEM OG FYSISK
AKTIVITET - 2 ukers kurs

Kurs 12b 21.03-04.04
Kurs 19b 09.05-23.05
Kurs 32b 08.08-22.08
Kurs 49b 05.12-19.12

Nettsiden

“

Optimalisering og aktualisering av nettsiden er en kontinuerlig
prosess, da nettsiden kan anses som en viktig informasjonskilde
for både (potensielle) kursdeltakere og helsepersonell. Besøks
frekvensen til nettsiden er økende.

Uansett hva vi står oppe i,
har vi et valg og en vilje.
Vilje er å velge.

- Jan Vincents Johannessen,
t
direktør Montebellosentere

1
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FAMILIEKURS
- mor eller far død

21.02-28.02
01.08-08.08

Kurs 25

20.06-27.06

FAMILIEKURS - barn død

FAMILIEKURS
- kreftsyke barn

Kurs 36

Kurs 10c

Kurs 18b 02.05-09.05
Kurs 34c 22.08-29.08

FAMILIEKURS
- kreftsyke foreldre

Kurs 8
Kurs 31

VINTERAKTIVITETSUKA

til trinn 3

KROPPEN I BEVEGELSE

Kursene er for barnefamilier
med barn fra 0-18 år. Familier
med minst ett barn i skolealder
blir prioritert. Fokus i kursene
er barnas behov, mestring,
og støtte fra andre barn og
unge
i samme situasjon. Målsetningen
er å hjelpe familien å tilpasse
seg situasjonen de er i, fremme
forståelse for hverandres
situasjon og styrke mestring
og samspill. Innholdet veksler
mellom faglig program, tilrettelagte
aktiviteter og fritid.

”

Kurs 26b 27.06-04.07

Kurs 6b
07.02-14.02
Kurs 44b 31.10-07.11

Kurs 5b

19.09-26.09

NÅR TIDSPERSPEK TIVET
ER KORT

LÆR Å LEVE MED LYMFØDEM
- 2 ukers kurs
10.01-24.01
03.10-17.10

07.02-14.02

EN DEL AV HVERANDRES
LIV
- for unge par
og småbarnsfamilier

til trinn 3

ENERGIBALANSE
I HVERDAGEN - ernæring
og fysisk aktivitet
- 2 ukers kurs

Disse temakursene prioriterer
deltakere som
tidligere har vært på trinn
2 kurset «Energibalanse
i hverdagen – ernæring og
fysisk aktivitet». Dette
kurset gir deg basiskunnskape
n, du bygger på i trinn 3.
Til «Lymfødem og fysisk aktivitet»
prioriterer deltakere som
tidligere har deltatt på kurset
«Lær å leve med lymfødem».
«Lymfødem og fysisk aktivitet»
er et fordypningskurs
og det vektlegges mer tid
på veiledet egeninnsats.

Kurs 30a 25.07-01.08

ALLE KREFTTYPER

EN DEL AV HVERANDRES
LIV
- for par i voksen alder

Kurs 6a

fikk info om ulike kurs i hvert trinn, er beskrevet i egne brosjyrer:
«Kreft – hva nå» (trinn 1), Temakurs (trinn 2 og 3) og Familiekursbrosjyre. Kursmateriell ble distribuert gjennom eget nettverk ift
sykehus, poliklinikker, pasientforeninger og kreftkoordinatorer i
kommunene. Nettverket er under oppbygging.

NERVROENDOKRIN KREFT

Kurs 5a
31.01-07.02
Kurs 26a 27.06-04.07
Kurs 39a 26.09-03.10

MYELOMATOSE OG LEUKEMI

Kurs 7a
14.02-21.02
Kurs 43a 24.10-31.10

Kurs 1
03.01-10.01
Kurs 12a 21.03-28.03
Kurs 23c 06.06-13.06
Kurs 42c 17.10-24.10
Kurs 48
28.11-05.12

Kurs 2
Kurs 40

Kurs 7b
14.02-21.02
Kurs 43b 24.10-31.10

ØNH-KREFT
Kurs 17a 25.04-02.05
Kurs 34a 22.08-29.08

MAGE/TARMKREFT

Kurs 9a
28.02-07.03
Kurs 23a 06.06-13.06
Kurs 47a 21.11-28.11

GYNEKOLOGISK KREFT

Temakursene bygger også
på hovedmålet om
å gi hjelp til å leve med endringer
som følge av
kreft og å få nye perspektiv
på livet videre. Fokus
er ikke kreft og kreftbehandling
men tema knyttet
til utfordringene videre i livet.
Å dele tanker og erfaringer
om tema som oppleves viktig
kan være nyttig og verdifullt
selv om diagnose og sykdomsforløp
er forskjellig.

LYMFOMER

Kurs 10a 07.03-14.03
Kurs 42a 17.10-24.10

LUNGEKREFT
Kurs 17b 25.04-02.05
Kurs 34b 22.08-29.08

Kurs 14a 04.04-11.04
Kurs 44a 31.10-07.11

Montebello webside

fagpersoner

Montebellosenteret har knyttet
til seg et nettverk av høyt
kvalifiserte fagpersoner. Disse
er bidragsytere på kursene,
som ledes av vår faste stab
av helsepersonell. På trinn 1
møter du spesialister innen
kreftbehandling, kreftomsorg
og psykososial støtte. På trinn
2, 3 og familiekursene møter
du fagpersoner med spisskompetans
e om spesifikke tema
utover generell kunnskap om
kreft.

og fysisk aktivitet»

BRYSTKREFT

TRINN

Oppmerksomheten i kursene
rettes mot
hverdagens utfordringer
etter kreftbehandling .
Hovedmålsettingen er «lær
å leve med endringer
som følge av kreft». Kunnskapsform
idling om kreft,
kreftbehandling, mestring
og livet videre er i fokus.
Fellesskapet i kursene er
verdifullt og gir rom for
erfaringsutveksling og refleksjon.
Dette kan bidra
til økt innsikt i egen situasjon
og gi nye perspektiv.

TEMAKURS

Et nettverk av kompetente

Hvis det er aktuelt for deg, anbefaler
vi å ta
med samlivspartner eller en
nær pårørende.
Dere vil da sammen få mer innsikt
i sykdommen
og hvordan den andre har det,
slik at dere får en
bedre forståelse for hverandres
erfaringer. Alle
kurs* er tilrettelagt for pårørende/nær
stående.

og endringer i kursplanen 2014

ellen

Med forbehold om trykkfeil

Om kursopphold og trinn-mod

Kursoversikten viser den ideelle
rekkefølgen for kursdeltakelse. Vi anbefaler først
trinn 1 «Kreft - hva nå?»,
der du får treffe andre som
er i mest mulig samme
situasjon som deg selv. Deretter
vil det være naturlig
å søke på temakurs og eventuelt
familiekurs. For
deltakelse på trinn 3 må trinn
2 være gjennomført.

Kurs 11

14.03-21.03

28530_Mestringskurs_brosjyre_2014.indd

PÅSKEDAGER FOR UNGDOM
OG UNGE BARNEFAMILIER
- rekreasjons- og
inspirasjonskurs

Kurs 15

1

Temakurs

11.04-16.04

05.09-12.09

Hvordan søke?

2014

Opphold og reise betales av
det offentlige, gjennom folketrygden,
Nytt perspektiv på livet
med unntak
og kr. 105,- pr døgn* for pårørende).
av en mindre egenandel (kr.
157,Det er et søknadsskjema som
søkeren selv fyller ut og en «legeerklæring, pr døgn* for pasienter,
eller sykehuslege
til oss fyller ut. Begge skjemaene sendes
Velkommen
garanti og regning» som fastlege
direkte til Montebellosenteret.
i første
Søknadsfristen er fire uker før
gode
oginntaksvurdering
og til nye
. *Det tas forbehold om evt endringer
kursstart for å komme med
i satsene.
Ta gjerne kontakt med oss
matopplevelser
for veiledning om hvilket kurs
som passer for deg eller for
med kokkene på
hjelp med søknaden.
Tlf. 62 35
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re egenandel (kr. 157,- pr døgn* for pasienter, og kr. 105,ende). Det er et søknadsskjema som søkeren selv fyller ut
ng, garanti og regning» som fastlege eller sykehuslege
emaene sendes direkte til Montebellosenteret. Søknadsør kursstart for å komme med i første inntaksvurdering.
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Kreftsykdom handler
om mer enn fysiske plager.
Det handler om livet videre.
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Ekstra markedsføring av temakurs

01.11.13 09:24
28454_Temakurs_brosjyre_2014.indd
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Nytt perspektiv på livet

Familiekurs
e

Temakursflyere har blitt en fast del av markedsføringsaktivitetene. Flyere gir både i tekst og bilder mer informasjon om målet
og innholdet il temakurs. Flyere er tilgjengelig for kursdeltakere
på senteret og sendes som mailvedlegg/i post ved etterspørsel.
Flyere er også tilgjengelig på våre nettsider for nedlastning.

2014

- Barn som pårørend
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med mange ubesvarte spørsmål.
Det kan være vanskelig å vite hvor
de får svar. På kurset «Kreft – hva
nå?» møter du fagpersoner med
spisskompetanse på kreft og kreftbehandling. Kombinasjonen av
kunnskapsformidling, felleskap med
andre og erfaringsutveksling gir påfyll
og muligheter til nye perspektiv. En
helhetsopplevelse for livet videre».
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Kursmateriell for 2014
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«Når pasientene er ferdig med
primær behandlingen og skal tilbake
til hverdagen, sitter de ofte igjen

fagansvarlig for ernæring

spesialsykepleier kreft
og prosjektleder for kursene
«Kreft - hva nå?»

Camilla Aasen Mæland

Silje Højlund
og endringer i Familiekurs 2014

Livet ditt kan få nye perspektiv
og gis nye muligheter.

Trivselsanlegg med varmtvannbasseng og aktivitetsbygg
med treningsarealer inne
og ute gir gode muligheter
til rekreasjon og trening.

Montebellosenteret ligger vakkert til i
flott natur. Senteret legger stor vekt på
skjønnhet, kunst og opplevelser. Samtidig
har vi et sunt og godt kjøkken og delikate
overnattingsrom. Til sammen skaper
disse rammene en varm atmosfære for
å gi deg et pusterom fra hverdagen og
gode følelsesmessige opplevelser.
Kursene ledes av fagpersoner som
berører vesentlige og livsnære temaer
på en faglig og varsom måte. Fokus i
alle kurs er på livets muligheter, selv om
fremtiden kan oppleves uforutsigbar.

«Mange kreftpasientar er usikre på kva dei
kan og ikkje kan etter kreftbehandling. Her på
Montebellosenteret får kursdeltakarane moglegheit
til å prøve ut forskjellige aktivitetar i trygge rammer;
både i gymsal, i basseng, i nærmiljøet og på fjellet.»
Spesielt på kurset «Energibalanse i hverdagen»
utgjør fysisk aktivitetar ei viktig del av kursopplegget.
Aktivitetane blir lagt opp slik at alle kan delta ut
fra sitt nivå, og mange opplever at det ikkje er so
mykje som skal til for å sjå framgang. Det er veldig
kjekt å sjå at mange klarer meir enn dei trudde på
førehand. Dei ﬂ este reiser herifrå med kofferten full
av inspirasjon og motivasjon til å fortsette med fysisk
aktivitet og trening heime. Vi ønsker å gi alle en positiv
opplevelse og trygghet i forhold til fysisk aktivitet.»
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idrettspedagog og
leder for aktivitetsteamet

May-Britt Sægrov
Ved vannet Sør-Mesna har senteret egen brygge, badeplass, kanoer og
robåt. I nærområdet er det et godt utbygd sti- og løypenett.

Senteret er kjent
kjøkken og spenn

Hovedhuset er en herskapelig trebygning fra 1898, som i dag fremstår som moderne med fi ne lokaler og ﬂott
Våre delikate overnattingsrom har egne bad og toalett.

Alle kursopphold på Montebellosenteret
handler om at du får faglig kunnskap, kan
dele erfaringer og oppleve fellesskap med
andre mennesker i samme situasjon.

Lær å leve
med endringer
som følge av kreft.

MONTEBELLOSENTERET
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Med forbehold om trykkfeil

«Personer som har eller har hatt kreft har
varierende grad av utfordringer knyttet til
mat og ernæring. Dette kan være en vanskelig
opplevelse for den det gjelder, men også
for pårørende og nærstående. Det er viktig
å opprettholde god ernæringsstatus. På
Montebellosenteret kan man få veiledning i
hvordan kosthold og måltider kan legges til rette.
Vi verdsetter et tverrfaglig samarbeid mellom
ernæringsfysiolog, kokker og gartner. Et tidsriktig
matverksted og en ﬂ ott hage med grønnsaksbed, urtebed og veksthus, gir en god og unik
ramme for den ernæringsfaglige formidlingen»

Senteret har totalt
80 senger. 36 dobbeltrom
for kursdeltakere
med pårørende.

”

01.11.13 09:17
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pektiv på livet

Med forbehold om trykkfeil og endringer i kursplanen 2014.

endringer i satsene.

med oss for veiledning om hvilket
or deg eller for hjelp med søknaden.
n 62 35 11 00, send e-post
lo-senteret.no, eller gå inn
osenteret.no

og endringer i Temakurs 2014

fl
re

ar hatt kreft kan få opphold ved Montebellosenteret.
med primærbehandling etter kreftdiagnose. Opphold
er sammen med samlivspartner/nær pårørende.

MBS sin facebookside har utviklet seg som en fullverdig kommunikasjonskanal, hvor vi holder intensivt kontakt med de som liker
siden (tidligere kursdeltakere, helsepersonell, og øvrig interesserte). Vår facebookside er også et bra forum hvor kursdeltakere
kan formidle noe om sine opplevelser på Montebellosenteret.

Nytt perspektiv på livet
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www.montebellosenteret.no

Kreftsykdom handler om mer enn fysiske plager.
Det handler om livet videre.

–

Montebellosenteret er
en nasjonal helseinstitusjon
for kreftpasienter og
deres pårørende. Senteret
samarbeider med anerkjente
fagmiljøer for å kunne gi
et best mulig kurstilbud.

Facebook

Kursopphold 2014

post@montebello-senteret.no

2

Med forbehold om trykkfeil

11 00
Montebellosenteret
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Informasjonsfilm om Montebellosenteret
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Den 11 minutter lange filmen, som er produsert i 2011, gir seerne
et godt bilde av Montebellosenteret. Fagmiljøet, tilbudene og
hvem kursene passer for, blir formidlet på en klar måte. Viktigheten av aktivitet og ernæring kommer godt fram. Filmen er også

”
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På Montebellosenteret
på en bedre måte.
til å leve hverdagene med kreft

Nytt perspektiv på livet

Informasjonsfilm

Ønsker du mer
kunnskap og innsik
t om spesifikke
deltakelse på
«Brystkreft - hva
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Annonsering

i 2014 distribuert til samarbeidspartnere og fagmiljøer innen
kreftbehandling, og brukes i kontakt med nye kursdeltakere og
andre interesserte. Samtidig legges det inn filmklipp i åpningspresentasjoner til ulike kurs på MBS. Noe som fungerer bra for å
understreke mål og formål med oppholdet.

Annonsering
Det er annonsert i fagtidsskrift «Kreftsykepleien» og i pasient
organisasjonenes medlemsblader. Det er gjort avtaler om
gjentagende annonsering om kursvirksomheten og invitasjon til
fagsamarbeid på prosjektbasis.
Annonsering på TVNorge og TV2 på reklamefrie dager. Det
er søkt plass til annonsering av MBS sin 30 sekunders spott på
de reklamefrie dagene. Både TVNorge og TV2 har innvilget flere
søknader og reklamefilmen er jevnlig vist på reklamefrie dager
i 2014.

Seminar for kreftkoordinatorer ved MBS

Nytt perspektiv

på livet

Kreftsykdom handler
om mer enn fysiske
plager. Det handler
om livet videre.
Montebellosenteret

Montebellosenteret
ligger i flotte omgivelser
like ovenfor Lillehammer,
er nylig opprustet og
utvidet og framstår med
god hotellstandard uten
institusjonspreg.

Montebellosenteret
arrangerer kurs for alle som
har et kreftrelatert lymfødem
«Lær å leve med lymfødem»
– 2 ukers kurs
Kurs 40: 3.-17. okt.
Kurset er en blanding av foredrag,
hjelp til selvhjelp, manuell lymfebehandling og øvelser. Deltakere
lærer å bandasjere seg selv og
hvordan de kan forebygge videreutvikling av lymfødem. Samlivspartnere inviteres med den siste
kursuken til et eget faglig program
hvor også tema kommunikasjon og
samliv blir tilrettelagt for par.

Lymfødem og fysisk aktivitet
- 2 ukers kurs
Kurs 19b: 9.-23. mai
Kurs 32b: 8.-22. aug
Kurs 49b: 5.-19. des
Dette er et tilbud først og fremst
til kursdeltakere som har deltatt på
kurset «Lær å leve med lymfødem»
tidligere. Hovedfokus i dette
kurset handler om hvordan fungere
best mulig med sitt lymfødem i
hverdagen. Mest er rettet mot fysisk
aktivitet og veiledet egeninnsats.

Mer informasjon finner du på www.montebellos
Eller kontakt oss gjerne på epost eller telefon.

enteret.no.

Montebellosenteret
Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali.
Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no

www.dialecta.no Foto: Hovde m.fl.

llosenteret

spilletid: ca. 11 min
Produksjonsår: 2011
AS
Produsent: Filmmakeriet
ved André Folkestad
www.filmmakeriet .no
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Kreftsykdom handler
om mer enn fysiske
plager. Det handler
om livet videre.

www.dialecta.no
Foto: Oda Hveem
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Nytt perspektiv på livet

Annonsering

Seminar for kreftkoordinatorer
I 2014 ble kreftkoordinatorer som jobber i kommunen invitert til et
2 dagers seminar med hovedtema «Barn som pårørende». Målet
var å gi dem et godt/bedre innblikk i Montebellosenteret og kursdriften samtidig at vi satser på kunnskapsutvikling om hovedtema.
Kreftkoordinatorer er viktige samarbeidspartnere for
Montebellosenteret. Arrangementet blir evaluert som nyttig og
verdifullt. Det var andre året at arrangementet ble til og MBS
ønsker å utvikle dette som et årlig tiltak.

Nyhetsbrev
Digitale nyhetsbrev har vist seg som en bra kommunikasjonskanal
mot kreftkoordinatorer som jobber i kommunene, samt andre i
helsevesen. Nyhetsbrevet informerer om både «Kreft – hva nå»
kurs, temakurs og familiekurs og formidler viktig informasjon om
Montebellosenteret generelt.
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Hageassistent for en uke

...«Hageassistent for en uke», et ekstraordinært t ilbud
for tidligere kursdeltakere.
gjennom en uke med ulike oppgaver i hagen. Prosjektet startet i
2013 og i 2014 har vi hatt en prosjektuke både i sommer og høst.
Bakgrunnen for prosjektet var at mange av våre kursdeltakere har
vist stor interesse for hagen vår, samt at vedlikehold av hagen har
økt betraktelig ettersom hagen har utviklet seg. Prosjektet skal
videreføres også i 2015.

KOMMUNIKASJONS- OG INFORMASJONS
ELEMENTER TIL INTERN KOMMUNIKASJON
Arbeidshefter og kursmanualer
Til familiekursene er det utviklet arbeidshefter og kursmanualer i samarbeid med Krisepsykologisk senter i Bergen. Til kurset
«Ernæring og fysisk aktivitet» er det utviklet et oppskriftshefte
og arbeidshefte som en del av standard kursmateriell til disse
kursene.

«Øyet som ser» – Kunstvandring på Montebello

DVD – foredraget fra Sigvor Ljone

Tebriks

Bakgrunn om
opptak til foredraget
fra Sigvor Ljone

Nytt perspektiv på livet

Montebello har gjennom mange år benyttet seg av psykoterapeut
Sigvor Ljone som foredragsholder/kåsør i senterets kurstilbud.
Sigvor sin formidlingsform er spesiell. Samtidig som den har en
god faglig forankring er den nær, vekker gjenkjennelse og treffer
kursdeltakerne på en emosjonell måte. Dette blir en opplevelse
som ikke så lett lar seg beskrive med ord. Derfor har MBS valgt å
visualisere det for å kunne gi kursdeltakerne en mulighet til å ta
noe av denne opplevelsen med seg hjem. DVD-en kan kjøpes på
senteret av alle som har deltatt på foredraget til Sigvor Ljone.

Montebellosenteret har en mangfoldig kunstsamling bestående
av tradisjonell billedkunst, tekstiler, foto, glass og keramikk. Samlingen er til inspirasjon og glede for kursdeltakere og for ansatte.
I samarbeid med kunstmuseum Lillehammer er det utviklet tekster
om 20 kjente kunstnere som alle er representert ved senteret.
I 2014 ble det ferdigstilt heftet «Øyet som ser», slik at kursdeltakerne kan bruke det som utgangspunkt for en egen kunstvandring
i huset.

Montebellosenteret har gjennom
Bland juice (eller evt.
mange år benyttet seg av psykoterapeut
sukker), yoghurt, vann
Sigvor Ljone som foredragsholder/
og olje. Tilsett det tørre.
3 ss appelsinjuice eller kåsør i senterets kurstilbud til
Juster med hvetemel
kreftpasienter og deres pårørende.
1 ts sukker
til deigen slipper
½ beger Biola naturell Sigvor sin formidlingsform er
bakebollen. Deigen
spesiell. Samtidig som den har en
yoghurt
heves på benk tildekket
3½ dl fingervarmt vanngod faglig forankring er den nær,
med plast og håndkle
vekker
gjenkjennelse
og
treffer
1 dl rapsolje
til dobbelt størrelse. Del
kursdeltakerne på en emosjonell måte.
¼ pakke hvetekim
opp i mindre porsjoner
Hun formidler sitt budskap med humor, og kjevl ut hver porsjon
1 dl sesam
Montebellosenteret tilbyr kursopphold for de
varme og innlevelse. På mange måter til en avlang
ca.
firkant,
1 pose tørrgjær
som har, eller
har hatt kreft, alene eller sammen
er dette mer enn et foredrag. Det blir en
og ca. Formålet er å gi hjelp
nær pårørende.
cmenbred
1 ts salt
30-35med
opplevelse som ikke så lett lar seg beskrive
til livsmestring når kreft blir en del av livet.
deigen
til
Hvetemel
3-5 mm tykk.
med ord. Derfor har MBS valgt å visualisere
slipper bakebollen det
for
å
kunne
gi
kursdeltakerne
en
+ litt ekstra yoghurt til
mulighet til å ta noe av denne opplevelsen
pensling
Pensle yoghurt langs
med seg hjem. Vi tenker også at det gir
og
midten av deigenSpilletid:
mulighet for dialog og en forståelse
av ca. 2 t
for hverandres perspektiv å kunne dele
brett en tredjedel
Produksjonsår: 2013
det er Filmmakeriet AS,
Produsent:
dette med mennesker som står en nær.
deigen over der
www.filmmakeriet.no
penslet. Pensle på ny
Håper de neste timene blir en god
og brett deretter den
opplevelse til ettertanke og vekst.
anden tredjedel over.
slik
lengden
Snu hele
at skjøten ligger ned.
Pensle igjen.

Ca. 15 stk

til å ta gode valg

Nytt perspektiv på livet

i matveien!

dobbelt størrelse og
°C med skriftlig samtykke.
180vedenn
privat190
kun tillatt
stek bruk
i ca. 15 min.
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Vi har videre utviklet et ekstraordinært tilbud for tidligere kursdeltakere, ved at 3 til 4 personer har bistått vår gartner Kristin

Montebellosenteret,
Kurstedvegen 5, 2610
Mesnali. Telefon 62
E-post: post@mon
35 11 00
tebello-senteret.no.
www.montebellosente
ret.no
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MONTEBELLOSENTERET

www.dialecta.no

gi deg inspirasjon

Dryss på valmuefrø.

For mer info:
Skjær i passe bredde til
Rings oss på telefon 62 35 11 00
briks.
send en e-post: post@montebello-senteret.no
til heving til
eller gå inn Settes
på www.montebellosenteret.no

www.montebellosenteret.no

Vi håper boken kan

Oppskrifter fra
Montebellosentere
t

Berre tonen i oss
som vi kan lytta gå
på vegen

«NÅR LIVET SVINGER AV FRA VEIEN»

I denne boken finner
du et
måltidene ved Montebe utvalg av rettene som serveres til
llosenteret. Menyen
kurs, blant annet avhengig
varierer noe fra kurs
til
Du finner både smoothie av hvilken gruppe av kursdeltakere
vi har.
s, bakst og pålegg
til frokost, lunsjrette
middager og desserte
r,
r. Montebellosenter
ets kjøkken forholde
de norske kostråde
r seg til
ne, og gjør individue
lle tilpasninger til de
behov for det.
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Montebello får mange gode tilbakemeldinger på sitt mattilbud
fra kursdeltakerne, og ofte kom det spørsmål om å få oppskrifter.
I den forbindelse har vi valgt å lage en oppskriftsbok der vi har
samlet mange av de rettene som vi serverer fra vårt kjøkken.
Kokebok kan kjøpes av alle kursdeltakerne på senteret.

Oppskrifter fra
Monte

Kokebok «Oppskrifter fra Montebellosenteret»

Ingen fasit
Livet skal ikkje gå opp
Det skal levast
Ingen fasit
Ingen detaljkart over
terrenget vi skal gå

Bente Bratlund

«Når livet svinger av fra veien»
Foredraget ved Sigvor Ljone for Montebellosenteret

Nytt perspektiv på livet

DVD Foredrag
Sigvor Ljone

Tall og regnskap 2014
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Foto: Oda Hveem, Knut Bry, Kirsti Hovde

«Kreftsykdom handler om mer
enn fysiske plager. Det handler
om livet videre.»

