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Baggrund for Myelomatoseforløb på REHPA 

Ideen:  

• MPN-forløb        Myelomatoseforløb 

 

Hvorfor:  

• Flere lever med myelomatose som en kronisk sygdom  

• Funktionsevne og livskvalitet er påvirket 

• Behov for rehabilitering og palliation 

 

Samarbejdspartnere:  

• Hæmatologisk Afdeling X, OUH 

• Sjællands Universitetshospital, Roskilde/Køge 

• Dansk Myelomatose Forening 

 

Hvordan adskilte forløbene sig fra andre forløb: 

• Oplæg om myelomatose v. læge 

• Fysisk testning og træning tilpasset myelomatosepatienter 
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Rehabiliteringsophold for mennesker 
med myelomatose på REHPA 

 

Syv ophold i perioden september 2017 til 
maj 2019 

 

I alt 92 deltagere med myelomatose 

3 

Ophold 

5 dage 

Opfølgning

2 dage 

3 måneder 



Rehabiliteringsophold – med helhedssyn 
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Fysisk 

Eksistentielt/åndeligt 

Socialt 
Psykisk 

Patientens og 
pårørendes 
ressourcer 

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft. 2012 og 2018, Sundhedsstyrelsen 



Graden af knoglepåvirkning 
og betydning i forhold til 
fysisk aktivitet – hvordan 
screenede vi? 

 
Baggrundsmateriale for professor, dr. med. Niels 
Abildgaards knoglescreeningsskema:  
Mirells H. Clin Orthop Relat Res. 2003 
  



Klinisk dataindsamling i forbindelse med REHPA ophold 

Ophold 
5 dage 

Opfølgnings-
ophold 
2 dage 

3 måneder 

Træningsdagbog 

Spørgeskema 
PRO-data 

Spørgeskema 
PRO-data 

Fysiske 
test 

Fysiske 
test 



Træningsdagbog 

Indhold 

Træningsdagbog med afkrydsningsskemaer for hver træning, samt anvisninger til udførelser af 
øvelser og intensitet. Oplægget er tre ugentlige træningspas i tre måneder. 



Livet med myelomatose  
- en meta-aggregation af kvalitative studier 
 Fire overordnede temaer: 
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Hauksdóttir et al, Patients experiences with Multiple myeloma: A meta-aggregation of qulitative studies, Oncology Nursing Forum, 2017 

Distress (bekymring, psykisk belastning):  

 

• At få en ukendt diagnose og mangle viden 
 

• At leve med en uhelbredelig sygdom og den konstante 

trussel om tilbagefald 
 

• At leve med en sygdom der forhindrer ‘det normale liv’ 

Coping – hvordan sygdommen søges overkommet: 
 

• Fysisk: Træning og sund kost 
 

• Følelsesmæssigt: Bevare optimisme og håb Sygdommen 

hjælper til at prioritere vigtige ting i livet.  
 

• Vigtigt at opsætte håb for fremtidige oplevelser – ex håb om 

at få børnebørn 

En anderledes krop: 

• Fatigue nødvendiggør prioritering af kræfterne 
 

• Smerte, særligt rygsmerter, hæmmer deltagelse i diverse 

aktiviteter og nye former for smerter virker bekymrende, 

forbindes med tegn på tilbagefald 
 

• Begrænset frihed pga. svækket immunforsvar og 

bivirkninger til behandling 

Andre menneskers bidrag: 

• Glæden ved at blive støttet/bekymringen for at være en 

byrde 
 

• Vigtigt at kunne snakke med andre myelomatosepatienter, 

men gerne med et aldersfællesskab 
 

• Tillidsfuld forhold til sundhedsprofessionelle, men 

begrænset tid til samtale. Kan føle sig glemt når de er i 

remission 



Take home messages – 
hvad skal rehabiliteringsindsatser rettes imod? 

Fysisk 

Eksistentielt/åndeligt 

Socialt 
Psykisk 

Patientens og 
pårørendes 
ressourcer 

Smerter  
Fysisk form og fysisk aktivitet 

Seksualitet  
Fatigue  
Søvnløshed 

Social isolation 
Tab af uafhængighed/føle sig som en byrde 

Genskabe forståelsen af sig selv med kronisk sygdom 
Undgå følelse af meningsløshed 

Angst for forværring i sygdom 
Manglende sygdomsviden 
Bevare håb og optimisme 

Myelomatose fællesskaber 

Opsamling på baggrund af REHPA data, erfaringer og sytematisk review; Hauksdóttir et al, Oncology Nursing Forum, 2017 


