
Sæt dit liv
i bevægelSe
et tilbud til dig, der har myelomatose
og har brug for rehabilitering

efterår 2018 og forår 2019

Rehabiliteringen foregår på:
ReHPA, videncenter for Rehabilitering og Palliation
vestergade 17
5800 Nyborg
telefon 30 57 10 59
rehpa.ophold@rsyd.dk
www.rehpa.dk

vestergade 17, 5800 Nyborg, telefon 30 57 10 59, mail: rehpa.ophold@rsyd.dk, www.rehpa.dk  

SådAN bliveR du HeNviSt

•	 	du kan downloade og printe henvis-
ningsskema fra vores hjemmeside 

 www.rehpa.dk under borger og ReHPA-  
 ophold.

•	  du skal selv udfylde skemaet – husk, at 
din behandlende læge fra hæmatologisk 
afdeling skal udfylde og underskrive 
skemaet på side 2 og 3.

•	  vi visiterer til ReHPA-ophold ca. en 
måned før opholdet, og så får du svar 
umiddelbart derefter.

•	  Har du spørgsmål til ophold eller 
ansøgning, så kontakt os gerne på

 telefon 30 57 10 59 eller mail
 rehpa.ophold@rsyd.dk

KAleNdeR

uge 34 Ophold 20.-24.8.2018
 Opfølgning 20.-21.11.2018

uge 38 Ophold 17.-21.9.2018
 Opfølgning 18.-19.12.2018

uge 5 Ophold 28.1.-1.2.2019
 Opfølgning 14.-15.5.2019

OPHOld fOR 
myelOmAtOSePAtieNteR



På et ReHPA-ophold får du mulighed for at få 
afklaret din situation, få større livskvalitet samt 
håb og tro på fremtiden og livet. 

det får du blandt andet gennem:

•	 Ny viden og undervisning
•	 Rådgivende samtaler
•	 fysisk træning
•	 Samvær med ligestillede

motion giver velvære, energi og godt humør. 
På ReHPA giver naturen og træningslokalerne 
dig mulighed for at være aktiv med støtte og 
vejledning fra fysioterapeuter og kursusleder.
Sund kost og det at takle den psykiske belastning 
er også vigtige temaer, som du får mulighed for at 
arbejde med i løbet af ugen. 

undervisning og samtaler tager udgangspunkt i 
netop din situation og de emner, som er aktuelle 
for dig og de andre deltagere – det gør, at du kan 
bruge den nye viden, når du kommer hjem efter 
opholdet. du bliver klogere på dig selv og får 
værktøjer til at leve dit liv trods sygdommen. 

forskning
der foregår løbende forskellige forsknings-
aktiviteter i ReHPA. derfor indsamler vi oplysninger 
om, hvordan du har det før, under og efter 
dit ophold. Når den indsamlede viden bliver 
offentliggjort, vil det være i anonymiseret form, så 
du og dine medkursister ikke kan genkendes. 

du bliver i den forbindelse bedt om at 
underskrive en samtykkeerklæring under 
dit ophold.

før, under og efter dit ophold beder vi dig 
besvare nogle spørgeskemaer og lave nogle 
tests af din fysiske funktion samt deltage i 
fokusgruppeinterviews. Resultaterne giver 
forskerne viden om, hvordan den rette 
rehabilitering kan forbedre livskvaliteten for 
borgere med myelomatose. 

de fysiske tests gør os i stand til at følge din 
udvikling over tid. de fysiske tests bliver udført 
under vejleding af en fysioterapeut og kræver ikke, 
at du er i god form. 

træning
fysioterapeuten introducerer dig til en 
træningsdagbog. målet er at motivere og guide 
dig igennem et 12 ugers træningsforløb, som 
du kan gennemføre i tiden fra første ophold 
og til opfølgningen. træningen bliver tilpasset 
den enkelte, så alle kan deltage. Øvelserne i 
træningsdagbogen fokuserer primært på at give 
dig styrke og forbedre din kondi.  

fagpersoner tilknyttet ReHPA
du vil under dit ophold møde socialrådgiver, 
psykolog, læge, fysioterapeuter, præst, sexolog 
og sygeplejerske. de står for oplæg, samtaler og 
fysiske aktiviteter som en del af ugeprogrammet. 

ud over ReHPA’s faste tværfaglige 
medarbejder-stab vil du møde speciallæge 
lene Kongsgaard Nielsen og fysioterapeut 
Rikke faebo larsen, der begge er ph.d.-
studerende, og som har været med til at 
tilrettelægge opholdene. de underviser 
i sygdommen, behandling og senfølger 
samt står til rådighed for vejledning og 
individuelle samtaler under opholdet. lene 
arbejder som speciallæge særligt med 
livskvalitet hos patienter med myelomatose, 
mens Rikke som fysioterapeut især 
fokuserer på den fysiske funktion. 

det  er fortsat din egen hæmatologiske 
afdeling, der har ansvaret for din behandling 
og kontakt.

ReHAbiliteRiNg
med fOKuS På livSKvAlitet

Hvem KAN deltAge? 

for at kunne deltage i et forløb skal du:

• Have diagnosen myelomatose.

•  Have behov for hjælp til at håndtere 
de problemer, som din sygdom har 
medført. Problemerne kan være en 
direkte konsekvens af sygdommen og/
eller af behandlingen. Problemerne kan 
være af forskellig art, fx fysisk, psykisk, 
socialt eller i forhold til det at være 
menneske med/efter alvorlig sygdom.

•  Kunne deltage aktivt. ReHPA-
forløbet begynder med et ophold 
på 5 dage med fællesundervisning, 
gruppesamtaler, fysisk aktivitet, 
individuel vejledning og fællesskab 
med ligestillede. efter 12 uger hjemme 
mødes du og resten af holdet igen til et 
2 dages opfølgningsophold. 

•  Kunne klare dig selv, da et RePHA-
ophold ikke rummer mulighed for 
personlig hjælp.

•  være indstillet på at bidrage til RePHA’s 
vidensopsamling via udfyldelse af 
spørgeskemaer, interviews mv.

•  Kunne tale og forstå dansk.

ReHPA – videncenter for Rehabilitering og Palliation tilbyder i 2018 og 
2019 rehabiliteringsforløb for dig med myelomatose. 

PRAKtiSKe fORHOld

•  Rehabiliteringsopholdet er gratis.

•  ReHPA visiterer på baggrund af 
ansøgernes behov ca. 1-2 måneder 
før opholdet. 

•  du vil være en aktiv deltager på et 5 
dages internatophold med 2 dages 
efterfølgende opfølgning ca. tre 
måneder efter.

•  forløbene er et internatophold, 
hvor du overnatter på ReHPA i 
Nyborg, hvor al undervisning 
også foregår. du indlogeres i 
enkeltværelse.  

 
•   vores lokaler er røgfrie.

•  der er plads til 20 deltagere på hvert 
hold.


