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Studieplan nr. 1103: Å leve med kronisk hjerte- eller 

lungesykdom 
 

Minst 4 deltakere 

4–40 timer 

Inntil 100 % elektronisk kommunikasjon 

Mål/læringsmål 
Læringsmål: kunnskapsmål (K), ferdighetsmål (F) og/eller holdningsmål (H) 

 

K- deltakerne skal få kunnskap om ulike kroniske sykdommer som kan ramme hjertet eller 

lungene, hvilke reaksjoner som er vanlige og hvordan man best kan takle hverdagen med 

disse sykdommene også som pårørende. 

F- deltakerne skal få ferdighet i hvordan man best lever med en kronisk hjerte- eller 

lungesykdom eller er pårørende 

H- deltakerne skal oppleve at livet kan ha verdi selv om en lever med en kronisk sykdom 

eller er pårørende og hvordan det å møte andre i samme situasjon kan bidra til økt mestring 

og livsglede 

Målgruppe 
Mennesker med kronisk hjerte- eller lungesykdom og deres pårørende 

Kursinnhold 
Enkel, generell innføring i ulike hjerte- og lungesykdommer og hvordan disse kan behandles 

Hvordan er det å leve med en kronisk sykdom? Hvilke følger får det, og hvordan kan du takle 

disse utfordringene 

Hvordan er det å være pårørende til en som er kronisk syk? Hvilke følger får dette for 

dagliglivet, og hvordan kan du som pårørende ta vare på både deg selv og den som er syk? 

Hva betyr likemannsarbeid, og hvordan kan vi utnytte det å lære av hverandre og hjelpe og 

støtte hverandre i hverdagen? 

Andre ressurser 
Brosjyrer om lungesykdommer/kols og hjertesykdommer utarbeidet av LHL. I tillegg kan man 

benyttet annet informasjonsmateriell utarbeidet av for eksempel apotek eller sykehus. 

«Veiviser i likemannsarbeid» kan benyttes i forbindelse med temaet om likemannsarbeid 

Arbeidsmåter og organisering 
Fellesundervisning 

Gruppearbeid 

Andre arbeidsmåter/organisering 
Innledning (foredrag) med bruk av visuelle hjelpemidler 

Gruppesamtaler og diskusjon i plenum 

Nettbasert undervisning 

Tilrettelegging av lokaler, studiemateriell og annet etter deltakernes behov 
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Evaluering underveis og/eller ved kursslutt 

Kursbevis 

Krav til lærer/instruktør 
Kvalifisert helsepersonell med svært gode og oppdaterte kunnskaper om hjerte- og 

lungesykdommer. Likemann som selv er kronisk syk og en pårørende som er kronisk syk 

 


