
MUSKELNYTT  nr.  4 – 2019 25

TEKST: ANDREAS ROSENBERGER, NMK
FOTO:  NMK

Stressmestring 
i hverdagen
Hektiske hverdager med utdanning, jobb, familie, 
relasjoner og fritid kan være krevende. Har man i 
tillegg funksjonsutfordringer og en belastning større 
enn ressursene, oppleves det som kalles stress.

Oppmerksomt nærvær eller 
mindfulness tilbyr teknik-
ker til å håndtere hverda-
gens utfordringer på en mer 

hensiktsmessig måte. Med enkle øvelser 
oppøver vi vår evne til å være tilstede og 
ta gode valg for oss selv.

På den måten kan vi bevisst og systema-
tisk arbeide med vårt eget stress, med alt 
det livet inneholder av krav og utfordrin-
ger. Slik kan vi åpne opp for mer frihet, 
overskudd og glede.  Nevromuskulært 
Kompetansesenter (NMK) i Tromsø 
planlegger i forbindelse med dette et 
kurs fordelt over to samlinger våren 

2020 for personer med nevromuskulær 
sykdom samt pårørende. Det overord-
nede temaet er nettopp stressmestring i 
hverdagen, der teknikker fra mindfulness 
og oppmerksomt nærvær er en sentral 
bærebjelke gjennom kursdagene. Anne 
Grini (www.mindfulnesstromso.com) 
er sertifisert instruktør i mindfulness 
(MBSR) og yoga. Hun vil gi deltakerne 
innføring i hvordan stress påvirker oss på 
ulike vis og hvordan vi kan lære konkrete 
teknikker til bedre stresshåndtering.

Vi vil sette ord på temaer som kan bidra 
til å øke livskvalitet og mestring i hver-
dagen og reflektere rundt det som tradi-

sjonelt kanskje regnes som tabubelagt. 
Dette handler eksempelvis om «kroppen 
og opplevelsen av at den endres» og «ak-
sept, tap og egne ressurser», På samling 2 
åpner vi opp for at deltakerne kan foreslå 
temaer, foreløpige tematikker er: «intimi-
tet, seksualitet og søvn» samt «relasjoner 
og nærhet». 

Fokuset gjennom disse dagene vil være 
på egenressurser, livskvalitet og mestring. 
Noe som er relevant for både kvinner og 
menn, i alle aldre. I praksis legges opp til 
en kombinasjon av felles  forelesninger, 
og samlinger i mindre grupper i tillegg til 
egenøvelser. Deltakerne vil får med seg 
lydfiler med øvelser til å bruke hjemme og 
et øvingshefte til bruk mellom samling- 
ene. Psykolog Torun Vatne fra Frambu 
og fysioterapeut Andreas Rosenberger 
fra NMK bidrar med forelesninger, mens 
Roar Orekåsa vil reflektere rundt disse 
aspektene sett fra et brukerperspektiv. 

Sammen håper vi i kurskomiteen, bestå-
ende av Britt Ås og Andreas Rosenberger 
fra NMK, Anne Grini fra Kurbadet i 
Tromsø, Kristin Lernes fra Lærings- og 
mestringssenteret ved UNN Tromsø, og 
Annie Aune som brukerrepresentant, at 
vi ser dere til første samling i Tromsø 2-3.
mars 2020. Andre samling er planlagt 
11-12. mai 2020, og informasjon om 
påmelding kommer både på nett- og 
facebooksidene til NMK. Følg med!
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