
 

 

Kurs i belastningsmestring (KIB)  
 
Hvem passer kurset for? 
KIB er for deg som har belastninger i arbeidsliv og/eller privatliv som du ikke er i stand til å mestre på en måte 
du selv opplever som akseptabel eller hensiktsmessig. 

 
Reaksjoner på manglende mestring av belastning kan være: 

 Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet 

 Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller 
mageproblemer 

 Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne 
mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme 

 
 
Målet med kurset:  
Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og 
privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. 
 
 
Hva går kurset ut på? 
Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med 
å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv atferdsteori og 
metoder, og øvelser og hjemmeoppgaver er en viktig del av kurset. 
 
Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i 
psykiatri Odd Steffen Dalgard. 
 
 
Praktisk informasjon: 
Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per 
uke. 2 av kursdagene er oppfølgende samlinger.  
Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.  
 
Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Boka leveres 
ut på første kursdag, og betales med faktura. Den koster ca kr 500,-. Ta med boka på kursdagene, og evt. egen 
notatbok hvis du liker å skrive mye. 
 
 
Informasjon og påmelding: 
Avdeling psykisk helse og rus har vedtak på sine tjenester. For påmelding tar du kontakt med Helse- og 
velferdskontoret, tlf 72 85 80 85, eventuelt via fastlege el.l. 
 
For nærmere informasjon om kurset kan du ta kontakt med Avdeling Psykisk helse og rus i Melhus kommune: 
Bente Gjønnes, tlf 72 85 82 12 eller 99 22 30 11 
Frank Robert Håpnes, tlf 72 85 82 14 eller 48 19 53 25 

 


