Jag fick hjälp med cancerrehabilitering

Deltagare i enskild- och pargrupp

När jag fick cancer kändes tillvaron kaotisk. I ett ögonblick
försvann tryggheten för mig och min familj. Arbetet var
just då det enda normala i mitt liv. Jag fick inte så mycket
gjort på jobbet i väntan på operationen, men det var bra
för mig att vara där. Förståelsen från arbetskamrater och
chef betydde mycket. Min arbetsgivare var positiv till kursen, vilket jag tror påskyndade min återgång till arbetet.

Jag var en man i 40 årsåldern som trodde mig vara odödlig
men fick plötsligt en svår cancersjukdom. Allt i livet ställdes i
ett annat ljus: skulle jag överleva eller dö? Livet blev osäkert
över en natt och satt i undantagstillstånd. Efter en tuff tid
med cellgifter och strålbehandling var jag medicinskt färdigbehandlad men lämnades ensam med mina inre tankar och
frågor. Ingen inom den medicinska vården verkade förstå att
jag behövde bearbeta mina upplevelser på ett psykologiskt
och existentiellt plan. När jag kom till Livslustkurserna fick jag
för första gången möta människor som var bekanta med de
känslor och tankar som rörde sig inom mig, min rädsla för
att dö och en stark längtan efter att hitta tillbaka till ett gott liv.
På kurserna fick jag en verktygslåda som hjälpte mig att återfå
livsglädjen och börja leva fullt ut igen. Även min sambo, som
deltog i parkursen, fick stor hjälp att hantera sina känslor och
tankar som anhörig.

Kursen hade ett gediget innehåll och det var bra att
träffa andra människor i samma situation. Att flera av
ledarna själva hade haft cancer kändes bra. Det gav en
omedelbar trovärdighet. Alla ledarna höll för övrigt en
hög professionalism.
För mig var cancerrehabiliteringen värdefull på många
sätt. När jag började arbeta igen hade jag verktyg med
mig för att komma tillbaka till arbetet. Jag kunde också
på ett bättre sätt förstå och hantera mina och omgivningens reaktioner på cancersjukdomen genom de insikter
kursen gett mig.
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Vi vill gärna boka ett möte med er för att
presentera vad vi har att erbjuda samt ta
del av era behov. Vi har ett förslag till avtal.
Verksamhetsansvarig Livslustgrupperna
Stig Dahlgren
mobil 070 769 57 89
stigupp@hotmail.com
eller Kerstin Moberg
mobil 070 396 92 64
k.a.moberg@hotmail.se

livslust.net

ERBJUDANDE

psykologisk rehabilitering
för er personal som har
eller har haft cancer.
livslust.net

CANCER, EN SJUKDOM SOM SKAKAR OM

DELTAGARNAS BEHOV

En av tre personer drabbas någon gång i livet av cancer.
I dag räddas många fler personer än för tio år sedan, men
vägen tillbaka till ett fungerande privatliv och arbetsliv är ofta
påfrestande. Många mår dåligt efter en cancersjukdom och
har svårt att hitta tillbaka till ett välfungerande privatliv och
arbetsliv trots att de är utskrivna från sjukhuset.

De flesta i målgruppen har stort behov av att få träffa andra
i samma sjukdomssituation.

Ett erbjudande om psykologisk rehabilitering
för er personal som drabbats av cancer

De vill lära sig att hantera sin nya situation, sina tankar och
känslor. En del känner sig förvirrade, har dålig kontakt med
sina känslor eller är nedstämda, deprimerade och/eller
ångestfyllda. De önskar hjälp och handledning.

Genom deltagande i rehabiliteringsgrupperna
Att återfå balans och livsglädje samt för par
Att gå vidare tillsammans får deltagarna möjlighet till
psykologisk bearbetning och rehabilitering.

Personen står nu ensam med många frågor. Hur skall man
få vardagen att fungera både hemma och på jobbet när
inte vården längre finns till hands? Man kan få dåligt självförtroende, bli orolig, arg, rastlös eller kanske deprimerad.
Familjen kan bli isolerad, orolig eller krisa.

Många kommer hem från sjukhuset efter avslutad behandling
med beskedet ”Gå nu hem och lev.” Efter de fysiska och
medicinskt inriktade behandlingarna finns då ofta ett stort
behov av psykologisk bearbetning av den stora livshändelse
det innebär att få en livshotande sjukdom. För många innebär
denna situation en omfattande livskris och traumatisering
vilket inte sällan leder till posttraumatiska stressyndrom.
Deltagarna uttrycker ofta att de känner sig övergivna av
vården och att de behöver handledning/behandling för att
komma vidare i livet.

Kurserna inriktar sig på att få deltagarna att lära sig bearbeta de tankar och känslor som uppstår efter avslutad
behandling och dels skaffa verktyg för att återfå livslust,
hälsa och arbetslust tillbaka.

FLERA SKÄL ATT ERBJUDA CANCERREHABILITERING
Det finns flera fördelar med en god cancerrehabilitering
både för den cancerdrabbade, dennes familj liksom för
arbetsgivaren och samhället i stort.
Den psykologiska rehabiliteringen är viktig då den underlättar
behandlingen, förebygger ytterligare vårdbehov samt främjar
patientens återgång i arbetslivet. Samhällets resurser räcker
inte till men vi erbjuder en bra rehabilitering för era anställda.
Att ha personal som inte mår bra drabbar företag ekonomiskt. Vi tror att omtanke om anställda är grunden för att
bygga en stark och hälsofrämjande organisation. Att den
cancerdrabbade kan komma i balans, få livslusten tillbaka
och fungera på arbetsplatsen blir en mänsklig såväl som
ekonomisk investering.

Vissa deltagare som vi träffar på rehabiliteringsgrupperna
har inte tagit in känslomässigt att de har haft cancer. Många
är känslomässigt avstängda. De är botade medicinskt men
saknar livslust, livsglädje och arbetslust.
En del vill direkt tillbaka till arbetet för att känna sig ”friska”
men upptäcker att de inte är klara med sin rehabilitering.
De känner ett tomrum inom sig och behöver hjälp i form av
bland annat bearbetande samtal.
BAKGRUND
Vi har drivit psykologiska rehabiliteringsgrupper i 19 år för
personer som har eller har haft cancer samt även de unika
pargrupperna där även partnern deltar i rehabiliteringen.
Över 3000 deltagare har varit med och grupperna är mycket
uppskattade. Vistelsen har finansierats av arbetsgivare samt
olika fonder. Det har ofta varit besvärligt för patienterna att
söka bidrag. Många är traumatiserade, uppfyllda av oro och
ångest och har svårt att kunna söka på egen hand. Vissa
hamnar också utanför fondernas kriterier för att få bidrag.
Därför vill vi etablera ett avtal med er för era medarbetare.

LIVSLUSTGRUPPER

Verksamhetsansvarig Stig Dahlgren har arbetat med cancerpatienter i rehabiliteringsgrupper i nitton år tillsammans
med ett erfaret team av terapeuter och sjuksköterskor.
Sammantaget har ca 3000 personer deltagit i grupperna
som är mycket efterfrågade bland cancerdrabbade och är
väl kända inom hälso- och sjukvården samt i patientföreningarna för cancersjuka.
Kurserna är från fredag till tisdag och lokaliserade till
Ljungskile folkhögskolas konferensavdelning. Mat, logi och
psykologiskbearbetning i en fin miljö ingår. Kostnaden för
er är endast 14.000 kr, för enskilda och 22.000 kr för par,
momsfritt.

