
VARDESENTERET
Tilbud til kreftrammede, pårørende og etterlatte.
På Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
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Vardesenterne er et samarbeid mellom Kreftforeningen og helseforetakene 
og har som formål å være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med 
aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. Dette er en unik måte 
å samarbeide på – Kreftforeningen som en frivillig organisasjon og sykehusene 
som en offentlig aktør.
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Det er like mange opplevelser av kreft som 
det er diagnoser stilt. På Vardesenteret har vi 
et tilbud til alle. 

Mye erfarer vi riktignok likt; de fleste opplever beskjeden om kreft som brutal, 
mange får tøff behandling og finner at livet etter kreften har blitt et annet enn 
livet før. 

Her er all tid din tid. Du kan fylle den med samtaler med en likeperson – en som 
selv har hatt kreft eller vært pårørende til en kreftsyk. Du kan delta på et kurs 
som passer for deg eller slå av en prat med likesinnede. Eller kanskje frister det 
mest å sitte helt i fred og finne tilbake til seg selv et øyeblikk?

Velkommen til Vardesenteret. 
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TRENING OG FYSISK AKTIVITET
Kurs Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Fysioterapi
med avspenning

Tirsdager
Oppstart 14. 
januar og siste for 
sommeren 16. juni.

1330–1430 Fysioterapisalen fløy B 
8 etg.
Påmelding innen 
kl. 1400, mandagen 
før til vardesenteret 
465 41 197

Turgruppe og sosialt 
samvær  

Uken før kommer det 
informasjon om hvor 
turen går.

Onsdager i  
oddetallsuker:  
15. januar, 
29. januar, 
12. februar,
26. februar, 
11. mars, 
25. mars, 
22. april, 
6. mai, 
3. juni og 17. juni.

1700–1930 Oppmøte på  
Vardesenteret
Påmelding tlf.
465 41 197 
innen kl. 1200 
samme dag.

MediYoga Torsdager i 
partallsuker. 
Oppstart 
23. januar og 
siste for sommeren 
11. juni

1000–1200 Vardesenteret 
Påmelding til 
Vardesenteret 
innen mandag før til 
vardesenteret 
tlf. 465 41 197

Vardesenteret har to elsykler til utlån vår, sommer og høst.  
Ta kontakt med oss på Vardesenteret tlf. 465 41 197 for å låne en sykkel.

Vardesenteret har eget hvilerom. Her kan Vardesenterets gjester slappe av og hvile 
på en sjeselong, eller slappe av i vår massasje/pause stol.
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RETTIGHETER OG JUS
Tilbud Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Rettshjelp  
fra frivillige jurister

Våre jurister hjelper deg med 
informasjon om NAV, pasientret-
tigheter, arv/testamente og  
arbeidsrett.

Partallsuker. 
Annenhver 
onsdag, med 
oppstart 22. 
januar og siste 
for sommeren 
10. juni.

Dagtid 
15. januar og 
12. februar.

1700–1930

1100–1300

Vardesenteret 
Påmelding tlf.
465 41 197

Du kan også bare 
komme innom.

Spør Kreftforeningens rettshjelp
– Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
– Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
– Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
– Har du fått en forsinket diagnose og lurer på om pasientskadeerstatning  
   kan være aktuelt?

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til kreftrammede, pårørende og 
etterlatte. Fra og med høsten 2017 intensiverte vi tilbudet vårt. Våre frivillige 
hjelper deg til å gå gjennom saken din, til å skrive brev eller formulere en klage. 
Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre 
for deg og dine nærmeste. 
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RETTIGHETER OG JUS
Tilbud Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Rettshjelp  
fra frivillige jurister

Våre jurister hjelper deg med 
informasjon om NAV, pasientret-
tigheter, arv/testamente og  
arbeidsrett.

Partallsuker. 
Annenhver 
onsdag, med 
oppstart 22. 
januar og siste 
for sommeren 
10. juni.

Dagtid 
15. januar og 
12. februar.

1700–1930

1100–1300

Vardesenteret 
Påmelding tlf.
465 41 197

Du kan også bare 
komme innom.

Knut R. Steenberg
«Jeg ble pensjonist i 2008. Etter et langt yrkesliv 
som jurist så hadde jeg fortsatt et ønske om å 
bidra – bruke faget mitt til å hjelpe kreftsyke og 
pårørende. Det er meningsfullt å kunne gjøre 
hverdagen litt enklere for kreftpasienter og 
pårørende. Vaktene sørger også for at jeg må holde 
meg oppdatert og ikke minst lærer jeg mye nytt. 
Så dette er mitt bidrag til Kreftforeningen – men 
jeg får masse igjen. På en av mine siste vakter før 
ferien så hjalp jeg for eksempel en mann med å 
søke om pasientskadeerstatning. Han fikk hjelp til 
å fylle ut papirer – og vi hadde en hyggelig prat.»

 

Når du står midt oppi en krise er det 
ikke alltid like lett å vite hva du har krav 
på, eller hvilke spørsmål du bør stille.
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MATLAGING OG KOSTHOLD
Kurs/Aktivitet Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Klinisk ernæringsfysiolog svarer 
på spørsmål om sunt og kreft-
vennlig kosthold

Tirsdager i 
partallsuker
21. januar, 
18. februar,
17. mars,
12. mai og 
9. juni.

1200–1300 Vardesenteret

Lunsj
Oddetallsuker

Oppstart 
15. januar 
og siste for 
sommeren 
17. juni.

1100–1300 Vardesenteret

Vardesenteret i Tromsø oppleves 
som et " hjem bort i fra hjemme"
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Fordi at dere på 
Vardesenteret er her, tar 
vare på oss, har gode tilbud 
som jeg kunne delta på 
og  er  « godt sted å være» 
har jeg meldt meg inn i 
Kreftforeningen.
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LIVET MED OG ETTER KREFT
Kurs Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Prestetjenesten To ganger i 
halvåret.

Tidspunkt 
kommer

Vardesenteret

Likepersonstjenesten 
«Fra kreftrammet til 
kreftrammet»

Tirsdager og 
onsdager

1100–1330 Vardesenteret

Informasjon om  
strålebehandling
Annenhver torsdag i odd-
etallsuker

16. januar, 
30. januar, 
13. februar, 
27. februar, 
12. mars, 26. 
mars, 23. april, 
7. mai, 4. juni og 
18. juni.

1200–1300 Vardesenteret

Sminkekurs
Dette er et tilbud til deg som 
behandles for kreftsykdom. 
Det gis råd og veiledning i 
sminke og hudpleie. 

Onsdager i 
partallsuker. 
5. februar, 
18. mars, 
13. mai og 
10. juni.

1230–1430 Vardesenteret
Påmelding til Vard-
esenteret innen 
fredagen før 
tlf. 465 41 197

Hvordan leve med kreft eller 
alvorlig sykdom
Kurs ledes av 
psykologistudent fra 
profesjonsutdanningen på UiT

5. mai 1000–1200 Vardesenteret
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SAMTALETILBUD
Vardesenteret har flere samtaletilbud for kreftrammede og deres pårørende i en tid som 
for mange kan virke utfordrende og usikker.
 
Prestetjenesten
kontakt Vardesenteret for en uformell prat med sykehuspresten på telefon 465 41 197.

Kreftkoordinator i Tromsø kommune
kontakt Tone Mette Yttergård, for en uformell prat på på telefon 90 68 21 85 eller  
epost: tone.mette.yttergard@tromso.kommune.no
 
Likepersonstjenesten
kontakt annen kreftoverlevende for en uformell prat enten ved å ringe Vardesenteret på 
telefon 465 41 197 eller å stikke innom.

Treffpunkt
(barn og unge 6år-16 år) tlf 07877 / 464 29 847

Ung Kreft 
(unge voksne 15år-35år) epost: post@ungkreft.no

Pårørende samtaler 
epost: pårørendesenteret.no
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Da jeg var innlagt i flere måneder på sykehuset, 
ble Vardesenteret et sted jeg kunne slappe av 
på. Det var en sykepleier som anbefalte det til 
meg. Det var godt å komme seg bort fra hvite 
frakker og hvite vegger. På Vardesenteret klarte 
jeg å slappe av. Jeg har møtt mange nye og 
spennende mennesker og pratet om alt mulig – 
ikke bare sykdom. Det er godt å være sammen 
med likesinnede som forstår sykdomsbildet på 
ordentlig, de gir deg en bekreftelse på at det 
unormale er normalt. For meg ble Vardesenteret 
et fristed og symbolet på normalitet i 
sykehushverdagen.

KULTUR, UNDERHOLDNING OG SOSIAL
Kurs Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Aktivitetskveld
– stikking, kortlaging, spill ol.
Kveldens aktivitet presenteres 
uken før, kom gjerne med 
ønsker for aktiviteter. F.eks 
spill,quiz, scrapping, strik-
king, fotballkveld, bingo osv. 

Onsdager i 
partallsuker: 
22. januar, 
5. februar, 
19. februar, 
4. mars, 18. mars, 
1. april, 15. april, 
29. april, 13. mai, 
27. mai og 
10. juni.

1700–1930 Vardesenteret
Påmelding tlf. 
465 41 197

Ungdomskveld/familiekveld   
i regi av Ung Kreft

Dato kommer 
senere.

1700–1900 Vardesenteret, tur 
uten-hus eller i 
Cockpit, UNN

Gratis lunsj 28. mai 0900–1000 Thon Hotel polar

Atle Sognli (32)
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BARN OG UNGE
Kurs Dag Tidspunkt Sted/Påmelding

Samtaletilbud
Hvordan snakke med, og ta 
vare på, barna når en nær blir 
rammet av kreft?

Uformell samtale, ta kontakt med 
Rita Thomassen, tlf.
91 81 89 00 eller send epost til  
rita.thomassen@kreftforeningen.no

Vardesenteret eller 
Kreftforeningens 
distriktskontor

Treffpunkt for barn og unge  
6–16 år

Tirsdager: 
14. januar, 
28. januar, 
11. februar, 
25. februar, 
10. mars, 
24. mars 
(Familiedag), 
21. april, 5. mai, 
19. mai og 2. juni.
(Familiedag)

1700–1900 KF lokaler i 
Grønnegata 86-88

Treffpunkt Tromsø 
tlf. 462 29 847

Treffpunkt for ungdom for 
ungdom 13-18år.

For nærmere 
informasjon ring 
464 29 847 eller 
rita.thomassen@
kreftforeningen.no
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Frivillige på stand på Frivillighetens dag på UNN. 
t.v Sylvi Solhaug, Anne Mjelde Kræmer, Elsa Sjøvik og Bente Alvær.
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Se vardesenteret.no for oppdatert oversikt over 
aktiviteter og hvem du møter når på kveldstid.

Her fi nner du oss på Universitetssykehuset Nord-Norge

Facebooksider kommer i 
løpet av våren 2020

Vardesenteret ligger på UNN i E1. Følg innvendig skiltning til “Inngang E1”.



Et samarbeid mellom Kreftforeningen 
og Universitetssykehuset Nord-Norge

ÅPNINGSTIDER
Mandag: 1200–1500

Tirsdag-torsdag: 0900–1500
Fredag: 1000–1300

Åpent hver onsdag 1700–1930
Telefon: 465 41 197

Adresse: Sykehusvegen 38, Tromsø (Inngang E1) 
 Universitetssykehuset Nord-Norge

Senterkoordinator for Vardesenteret er: Merethe Hennie Karlsen.
Senterkonsulent: Marianne Uteng.

Foto i brosjyren: Ole Martin Wold, Marcel Leliënhof, Svein Erik Knoff, Johner, Steffen Aaland, Daniel Mikkelsen, 
Lene Knutli, Birgitte Henheide, Katrine Sunde og Xenia Villafranca


