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LIVET MED MYELOMATOSE – 20. MARTS 2019 

MYELOMATOSE – et liv med 
udfordringer 

– Cirka 2300 patienter 

– 400 nye tilfælde om året 

– Mange går rigtig længe uden at blive diagnosticeret – det giver 
knogleskader 

– Mødet med sygehusverdenen udløser chok 

– En sygdom som ingen kender og hvor behandlingen er kompleks 

– Langvarige behandlingsforløb 

– Mange pårørende er mere påvirkede end patienten – husk dem 

– Angsten for tilbagefald fylder meget 

– Åbenlyst behov for rehabilitering og palliation 
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Rehabilitering ikke i første række 
– Fokus på behandling, ikke fremtiden 

– Hæmatologer har deres tanker på kræft og meget mindre på 
komorbiditet 

– Behov for individuelt forløb med rehab/genoptræning 

– Sygdommens kompleksitet stiller særlige krav til rehabilitering 

– Og hvordan kan vi hjælpe dem, der IKKE opsøger hjælp 

– Rehabilitering ligger uden for det hospitale system 

– Mødet med et TUNGT kommunalt system, fordi 
myelomatosepatienter jo ikke er ENTEN syge ELLER raske. Det er 
svært for det kommunale system 

– Daglige smerter og senfølger gør, at mange ikke får gjort noget ved 
træningen 
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ET MØDESTED 
MED ET FORMÅL  Dansk Myelomatose Forening oplever stor 

interesse 

 

 – 14 lokale netværk i Danmark 

 – 260 deltagere til seminar i november 2019 

 – Folkemøde, DCCC og Lægedage 
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VI ARBEJDER PÅ 
– AT SYNLLIGØRE myelomatose over for de praktiserende læger 

– Mange INITIATIVER for at sikre tidligere opsporing 

– AT SYNLIGGØRE de helt særlige livsvilkår myelomatosepatienter lever med 

– OPFORDRER til øget dialog mellem praktiserende læger og diagnostiske 

centre 

– AT SYNLIGGØR de ubureakratiske processer i Medicinrådet 

– AT OVERBECVISE om, at palliation gavner patienter, der ikke er i 

terminalfasen 
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VORES ANBEFALINGER 
– ETHVERT arbejde med øget fokus på rehabilitering modtages gerne 

– INDIVIDUELT tilrettelagte forløb vil styrke arbejdet med myelomatosepatienter 

– VI STØTTER ideen med at arbejde med rehabilitering allerede ved diagnosen 

– HUSK at inddrage den pårørende – gerne særlige tilbud til pårørende 

– VÆR REALISTISK om fremtidsudsigterne 

– HUSK at nævne muligheden for kliniske protokoller, også inden for 

rehabilitering 

– FORTÆL om Dansk Myelomatose Forening 
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SPØRGSMÅL? 

 
Husk at abonnere på Myelomatosebladet  

– det er gratis 
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TAK FOR JERES TID 

Yderligere information og kontakt: 

 

Søren Dybdahl 

formand@myelomatose.dk 

 

DANSK MYELOMATOSE 

FORENING 


