
KURS I BELASTRINGSMESTRING ( KIB )  

Er du i en vanskelig periode? Er du pårørende til noen som er alvorlig syk eller har en 

spesielt krevende jobb? Da kan KIB-kurs være den beste måten å forebygge en 

eventuell depresjon på. Kurset går over ti uker, to og en halv time hver gang. 

Er du i en vanskelig periode? Er du pårørende til noen som er alvorlig syk eller har en 
spesielt krevende jobb? Da kan KIB-kurs være en god måte å forebygge en eventuell 
depresjon på. 

Noe for deg? 

Hensikten med kurs i Belastningsmestring (KIB) er å lære metoder og teknikker som 
kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. 

 

MÅL FOR KURSET: 

 gjenkjenne signaler på overbelastning 
 forebygge overbelastning 
 identifisere belastning 
 videreutvikle egen mestringsevne  

 

HVA GÅR KURSET UT PÅ?                                                
Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom 
tanker og følelser. Du lærer å vurdere og å endre tolkninger av det som skjer, samt å kjenne igjen 
og forandre uhensiktsmessige tankemønstre og handlinger. 

Kursdeltakerne får lære teknikker for å bedre håndtere belastningen og stresset de står i og 
verktøy om de kan bruke for å skape endring. 

Kurset er ikke en terapigruppe, her trenger du ikke dele personlige ting om du ikke ønsker det. 
Disse tingene jobber hver enkelt med hjemme og hjemmearbeidet er en veldig  viktig del av 
kurset. 

Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og 
professor i psykiatri Odd Steffen Dalgård. Kurset er økonomisk støttet av Helsedirektoratet og det 
gjennomføres i regi av Fagakademiet. 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER                                     
Lokal kursarrangør er Livsmestring og Frisklivssentralen, Kristiansand Kommune.  Kurset blir 
ledet av 2 godkjente kursledere. 

 Kurset går over 10 ganger, 1 dag i uken i 8 uker og 2 oppfølgingsmøte på slutten av kurset. 
 Hver samling er på 2,5 timer per uke.  
 Det er 8-14 deltakere på hvert kurs.   
 Kursboken «Å mestre belastning» er obligatorisk og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Du 

får denne utdelt på første samling. 



 

VIKTIG! FORSAMTALEN                                                              
Alle som melder seg på KID skal ha en forsamtale med kurslederne. På forsamtalen går vi kort 
gjennom innhold og arbeidsmetoder man lærer på kurset. Samtalen er viktig for å finne ut om 
kurset er det rette tilbudet for deg. I denne samtalen blir det avgjort, sammen med deg, om du får 
tilbud om å delta på kurset.  

MER INFORMASJON OM KID FINNER DU PÅ HJEMMESIDENE 
TIL: Fagakademiet, www.fagakademiet.no og rådet for psykisk helse, www.psykiskhelse.no 

 

http://www.fagakademiet.no/
http://www.psykiskhelse.no/

