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Hva er KID kurs? 

Kurs i mestring av depresjon (KID) er et kognitivt basert kurs for 

voksne med nedstemthet og/eller depresjonssymptomer, der dette går 

ut over livskvalitet og funksjonsevne. 

Symptomer på nedstemthet og depresjon kan være: 

 Fravær av glede 

 Følelse av å være verdiløs 

 Søvnproblemer 

 Konsentrasjonsvansker 

 Irritabilitet 

 Tilbaketrekking 

 Tristhet 

 Uro 

 Grubling 

 Lite initiativ 

 

Hva går kurset ut på? 

Kurset bygger på kognitiv og sosial læringsteori og målet er å bidra til 

økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall. 

Kurset er basert på undervisning og hjemmeoppgaver. Du som deltaker 

får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- 

og handlingsmønster som opprettholder og forsterker din depresjon. 

 

Målet med kurset 

Målet er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten 

av symptomene og gjenvinne tapte funksjoner. Du skal lære å 

forebygge depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn, 

og selv kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønster. 

 

Praktiske opplysninger  

Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Kurset blir 

ledet av godkjente kursledere. Det er 8 til 12 deltakere på hvert 

kurs. Kurset går over 10 kvelder av 2,5 time med innlagte pauser.                             

Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset. Boka 

koster kr. 450,- og blir delt ut første kursdag.              

Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin fastlege eller behandler, 

du kan også ta direkte kontakt med Tildelingsenheten i Lillehammer 

kommune på telefon: 61 05 05 48.                                                                             

Før tildeling av plass blir du som søker innkalt til en vurderingssamtale 

der kursleder sammen med deg diskuterer om dette er et tilbud som 

vil være til nytte for deg. 

 

KID kurs i Lillehammer kommune holdes av Tjenesteområde Psykisk 

helsearbeid og rusomsorg. 

Om du har spørsmål kontakt: 

Kursleder: Grete Engen Tlf. 97 77 82 22                        

Kursleder: Mari-Anne Botheim  Tlf. 95 93 72 64  

 

Mer informasjon om tjenesteområde psykisk helsearbeid og rusomsorg: 

www.lillehammer.kommune.no 
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