
Våre samarbeidspartnere 

  

For deg som er pårørende til noen med 

rusmiddelavhengighet 

Pårørendekurs Hvor kan jeg få mer informasjon?  

Du kan ringe til Lærings- og mestringssenteret på   

telefon 75 12 57 18.  

 

Nettside: www.helgelandssykehuset.no, se 

”pasientkurs” eller ”læring og mestring” 

E-post: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no 

 

Kontaktperson: Tove Lill Røreng Falstad 
 

Helgelandssykehuset Mo i Rana 

Hemnes Kommune 
Rana kommune 
Landsforeningen mot stoffmisbruk 
Erfarne brukere 
Mental Helse 

www.colourbox.com 

http://www.helgelandssykehuset.no/
mailto:tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no


Mange pårørende til personer som sliter med rusavhengighet 

bruker mye tid og oppmerksomhet på den som har disse 

vanskene. Ofte blir belastningene med å være pårørende så 

store at de selv får dårlig helse. I dette kurset settes det fokus 

på mestring for den som er pårørende og står i belastninger 

over tid. 

 

Å fremme selvstendighet og mestring av eget liv for pårørende 

gjennom informasjon, dialog og samtale med andre i liknende 

situasjon.   

 

Pårørende i denne sammenheng er alle i familien over 18 år som 

selv vil definere seg som pårørende til en som sliter med 

rusavhengighet.  

 

Barn som pårørende under 18 år bør ha et annet tilbud. 

  

Kursets innhold 

· Å være pårørende 

· Medavhengighet og grensesetting 

· Å dele erfaringer—gruppesamtaler 

· Bruker-/pårørendeorganisasjoner 

  

 
 
  
  
 

Forelesere og kursledere 

Elin Wullum - psykologspesialist fra rusavdelingen i 

Helgelandssykehuset Mo i Rana 

Øyvind Simonsen – ruskonsulent Rana Kommune 

Trine Bjerkli - ruskonsulent ved VOP, Helgelandssykehuset Mo i Rana 

Lars-Sivert Larssen - psykisk helsearbeider Hemnes kommune 

 

Tid og sted 

Kurset går over 3 kvelder med en kveld i uka. Kurset er gratis. 

 

Mandag 12. oktober -15, kl 18.00—20.30 

Mandag 19. oktober -15, kl 18.00—20.30 

Mandag 26. oktober -15, kl 18.00—20.30  

 

Alle kurskveldene blir i kafeen på Bakeribygget, Moholmen , Mo i Rana 

 

Påmelding:  

Man melder seg på  hele kursrekken. 

Kontakt ruskonsulent i Helgelandssykehuset  

E-post: trine.bjerkli@helgelandssykehuset.no 

 

Eller Lærings– og mestringssenteret tlf. 75125718,  

e-post: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no 

  

Påmelding innen fredag 2. oktober 2015 

  
 

 

”Jeg ser at vi er flere pårørende som er i samme 
situasjon, at det nytter å jobbe med seg selv, og at 
det nytter å snakke om rusavhengighet!”  
                                                                 – tidl. kursdeltaker 
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