
Deltagelse på kurset kan lede til:

• Mindre smerter

• Bedre håndtering av negativt stress

• Økt evne til avspenning

• Mindre uro og bedre søvn

• Mer energi og økt livskvalitet

• Økt selvtillit og selvaksept

• Redusert medikamentbruk

KLINIKK FOR PSYKOLOGBEHANDLING 
FJELLGATA 14
KONGSVINGER

†   HVEM ER KURSET FOR?   ¢

Kurs i helsemestring og livsstilsendring kan 
være nyttig for deg som er plaget av stress, 
smerter eller har andre fysiske og/eller 
følelsesmessige plager som medfører en 
opplevelse av vedvarende stress. Somatiske 
helseplager eller sykdom medfører ofte 
psykologiske og sosiale utfordringer. 
Derfor er det viktig å se psyke og 
soma i sammenheng - å se hele 
mennesket. Kurset har som mål å 
styrke menneskers mestringsressurser i 
møte med kronisk sykdom og 
livsstilssykdommer.

KURS I HELSEMESTRING
OG LIVSSTILSENDRING 

Hva vi arbeider med på kurset

• Bevegelse

• Pust

• Avspenning

• Ernæring

• Selvhjelp

• Vår indre dialog

• Motivasjon

• Skape nye vaner

• Kommunikasjon

• Oppmerksomt nærvær



Avspenning og oppmerksomt nærvær

Gjennom praktiske øvelser styrker vi vår 
evne til avspenning og 
tilstedeværelse. 

Gi kroppen gode vilkår til å lege seg selv 

KLINIKEN ESSEN-MITTE, 
Naturheilkunde und Integrative Medizin 

 
Dr. Nils Altner 

 

Blockseminar „Schule tut gut� 
 

Oversikt kurssamlinger vår 2020Oversikt kurssamlinger vår 2020

Datoer tema

25. mars Hva er sykdom og helse?

01. april Stress og spenningsregulering

15. april Ernæring - en oppdagelsesreise

21. april Øyne som ser

29. april Å utvikle sunne tanker

13. mai Vår indre dialog

20. mai Hvordan kommuniserer vi?

27. mai Hva er oppmerksomt nærvær?

03. juni Vårt sosiale nettverk

17. juni Egenomsorg og din vei videre

Kursleder Erlend Aschehoug

Erlend Aschehoug, spesialist i klinisk psykologi, har siden 
2008 ledet kurs i stressmestring og oppmerksomt nærvær. 

Han har videretudanning i gruppeterapi, kognitiv 
atferdsterapi, affektbevissthet og skjematerapi.             
Siden 2017 fordypning i klinisk helsepsykologi og Mind – 
Body medisin (komplementær medisin) etter modell som 
er etablert på medisinsk avdeling Universitäts 
Krankenhaus Duisburg-Essen i Tyskland. 

Praktisk informasjon om kurset                                 

Antall deltagere: 10 deltagere

Varighet: 10 samlinger á 3 timer.

Tid: Onsdager, Kl. 09.00 - 12.00                   
NB! Samlingen den 21. april er på en 
tirsdag, klokken 13.00 - 16.00

Kursavgift: Det betales egenandel i tillegg til        
kr 600,- for kursmateriell (inkluderer 
kurshefte og minnepenn med øvelser)

Påmelding: Alle deltagere må ha henvisning 
fra lege eller psykolog. Påmeldingsfrist er 
01.02.2020.

Kurs i helsemestring og livsstilsendring er et 
kurs fundert på behandlingsprinsippene til 
Dr. Jon Kabat - Zinn og hans team ved 
University of Massachusetts Medical School 
og Dr. Herbert Benson ved Harvard 
Medical School. Videre bygger kurset på 
metoder fra Ordnungstherapie.

For mer informasjon besøk vår hjemside 
www.psykologbehandling.no

http://www.psykologbehandling.no
http://www.psykologbehandling.no

