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Rehabiliteringsbehov hos MPN-patienter 1/2

• Udredning kan være lang pga. manglende kendskab til de sjældne MPN-
sygdomme

• Diagnose giver chok
• Psykologbistand? Tidligere blev man ikke henvist – gør man nu?
• Det kan være vanskeligt at snakke med familien om sygdom

• Uhelbredelige sygdomme = livsvarigt behandlingsforløb (resten af livet fra 
diagnosen) med stor usikkerhed om udvikling til f.eks. leukæmi eller ej => 
øget risiko for angst, depression, erkendelse af knuste drømme m.v.

• Hæmatologer har primært fokus på stabile blodniveauer, mindre fokus på
• Patientens livskvalitet (patienten som menneske – alt det, der ikke kan aflæses i 

blodværdier – mental sundhed, åndelig sundhed, angst og depression)
• Forebyggelse af ledsage- og følgesygdomme (bl.a. pga. manglende viden - forskning)



Rehabiliteringsbehov hos MPN-patienter 2/2

• Symptomer (f.eks. fatigue og nedsat energiniveau) kan føre til nedsat 
arbejdsevne – skånehensyn kan være nødvendige

• Usynlig sygdom med ofte usynlige symptomer/ bivirkninger, og mange kan 
leve et normalt liv med sygdommen, mens andre døjer med symptomer

• Svært at forklare over for arbejdsgivere, myndigheder, forsikringsselskaber, 
pensionskasser, familie, venner m.v.

• Motion er vanskeliggjort pga. bl.a. stakåndethed, fatigue og nedsat 
energiniveau

• Ingen MPN-specifikke motions- og kostråd i sygehussystemet – ingen MPN-diætister 
(som de har i USA)

• Seksuel dysfunktion (symptom/ bivirkning): 
• Ingen tilbud om henvisning i sundhedssystemet
• Tabuiseret 



Erfaringer fra REHPA-forløb: Lutter positive

• Vi har udelukkende fået positive tilbagemeldinger fra medlemmer, der har 
deltaget i REHPA-forløb

• Bl.a. fordi REHPA-forløb tilbød alt det, som sundhedssystemet ikke tilbyder:
• Fokus på livskvalitet/ det hele menneske
• Motionsprogrammer
• Diætist
• Psykolog
• Præst
• Sexolog (”intimitet, krop og parforhold/ singleliv”)
• Mindfulness
• Tid til refleksion/ fordybelse/ fremtidsplaner
• Fokus på pårørende
• Det ”befriende” ved at snakke med andre MPN-patienter, som forstår én



Erfaringer fra REHPA-forløb: Positive 
tilbagemeldinger
• ”Professionelt arrangeret”
• ”Kurset var veltilrettelagt, værelserne gode og maden fortrinlig.”
• ”Godt for sjæl og krop”
• ”Jeg følger et motionsprogram, jeg fik på REHPA for nogle år siden -

det holder mig i form!”
• ”Videnskaben må føre til protokols, at disse møder/ kurser er særdeles 

sundhedsfremmende for os med MPN.”
• ”Vi udviklede os som gruppe og fik et overordentligt positivt 

gruppeforhold, hvor vi talte hinanden op, og der var en enorm 
tryghed, især for de nyere diagnosticerede.”



Erfaringer: Efter REHPA-forløb: Udfordringer

• Udfordringer med at fortsætte træningsprogrammer osv. pga. fatigue, 
nedsat energiniveau og ledsmerter samt andre smerter

• Symptomer så som fatigue forsvinder ikke – kan højst lindres
• Reduceret effekt af motion og træning pga. sygdommen (ikke 

videnskabeligt dokumenteret, men rapporteret fra medlemmer)
• Samtaletilbud slutter med opfølgningen på REHPA-forløbet, men 

behovet er der stadig – patienten vender tilbage til tilværelsen i 
sygehusvæsenet og hos familie og venner, der ikke forstår dem

• Dansk MPN Forening stiller tilbud til rådighed: Bl.a. mulighed for at tale med 
andre i samme/ sammenlignelig situation



Forbedringsmuligheder: REHPA-forløb

• Deltager 1: ”Vi burde altså også have nogen flere opfølgningsmøder 
på REHPA. Videnskaben må føre til protokols, at disse møder/ kurser 
er særdeles sundhedsfremmende for os med MPN.”

• Deltager 2: ”Ja du har SÅ ret. Jeg håber virkelig på flere 
opfølgningsmøder, for det gør virkelig en stor forskel.”



Forbedringsmuligheder: Hospitaler

• Mere fokus på rehabilitering i sundhedssystemet
• Ideelt set allerede fra diagnosetidspunktet

• Mere orientering om mulighed for henvisning til REHPA
• Alternativt: Bedre mulighed for samtaler med sygeplejersker – har 

erfaringsmæssigt større empatiske evner end læger/ hæmatologer
eller bedre tid/ bedre rammer for at udfolde dem

• Større kendskab til MPN-sygdomme
• Bedre koordination på tværs af faglige skel til sikring af diagnoser og 

kortere udredning => i bedste fald større overlevelse og færre, der får 
Myelofibrose/ leukæmi/ skal have knoglemarvstransplantation 
=> mindre behov for rehabilitering (?)



Forbedringsmuligheder: Praktiserende læger

• Mere viden om MPN-sygdomme – til sikring af henvisning og tidligere 
diagnose, kortere udredningsforløb

• Efteruddannelse/ kursus for praktiserende læger i MPN-sygdomme og 
rehabiliteringsbehov for MPN-patienter

• Måske noget, REHPA kunne stå for/ tage del i/ angive materiale/ litteratur til 
brug for?

• Måske kunne hæmatologer også have behov for ovenstående?



Spørgsmål fra salen

• Tak for opmærksomheden.
• Spørgsmål er meget velkomne.
• I er også altid velkomne til at kontakte foreningen:

• Hjemmeside: https://danskmpnforening.dk
• E-mail: mpn@danskmpnforening.dk
• Tlf.nr.: 51 94 15 86 (indtal venligst besked på telefonsvarer)

https://danskmpnforening.dk/
mailto:mpn@danskmpnforening.dk
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