Kræftrehabilitering
Vi tilbyder rehabilitering til dig, der har eller har haft kræft. Erfaringer viser, at et
rehabiliteringsforløb har en positiv indflydelse på sygdoms-, behandlings og efterforløb.
Vi tilbyder støtte i forbindelse med håndtering af ændrede livsvilkår, støtte til ændring af
livsstil og tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder kontakten med kommunen,
arbejdspladsen og andre du kommer i forbindelse med i dit sygdomsforløb.
Målet med rehabiliteringen er:
At du skal opleve støtte og mere tryghed i dit forløb.
-

At du får viden om, hvad du selv kan gøre, når du har kræft.

-

At du får hjælp til at opnå den højest mulige livskvalitet og se muligheder i en
ny livssituation.

-

At du får støtte og vejledning i dit hverdagsliv og hjælp til at skabe
sammenhæng i dit forløb.

-

At skabe mulighed for at udveksle erfaringer med andre der er ramt af kræft.

-

At du får viden om hvilket kost, der er gavnlig for dig, når du har kræft.

Hvis du har eller har haft kræft, er det vigtigt, at du holder dig fysisk aktiv. Træning kan være
med til, at mindske sine gener efter behandling, samt hindre, at du mister styrke og
kondition. Træningen varetages af fysioterapeut, ergoterapeut og bygger på kredsløbs- og
styrketræning.
Du kan vælge at starte i ”Sundhed i bevægelse”, som er et tilbud med hensyntagende
træning og sociale aktiviteter for alle, der er i et kræftbehandlings- eller rehabiliteringsforløb.
Træningen er tilrettelagt, så den tager hensyn til den enkeltes fysiske formåen. Efter
træningen har frivillige fra Kræftens Bekæmpelse ”cafe”, hvor der er mulighed for at snakke
med andre i samme situation. Kaffe/frokost koster 20 kr.
Efter endt deltagelse i Sundhed i Bevægelse tilbyder vi dig rehabiliteringstræning. Et forløb
der strækker sig over 8 uger med træning to gange om ugen. Forløbet er også en hjælp til at
komme i gang med selvstændig træning, når forløbet slutter.
Rehabiliteringen på sundhedscentrene er almen og erstatter ikke den specialiserede
rehabilitering, som foretages af sygehusene

Rehabiliteringen kan indeholde:
-

Individuelle samtaler.

-

Træning i ”Sundhed i bevægelse”.

-

Café – samvær med ligestillede.

-

Undervisning som kan give dig indsigt og forståelse for din sygdom.

-

Støtte og undervisning til pårørende.

-

Støtte i kontakt til sagsbehandler/jobcenter om tilbagevenden til arbejde

-

Kostvejledning v/diætist (Diætistsamtaler og diætvejledning)

-

Rehabiliteringstræning (2 x holdtræning om ugen v/ fysioterapeut i 8 uger)

-

Rygestopsamtaler/alkoholsamtaler

Hvis du ønsker at deltage, skal du have en henvisning fra din egen læge eller sygehuset.
Vi hjælper gerne med at indhente henvisning.
Når vi har modtaget en henvisning, indkalder vi
dig til en indledende samtale, hvor vi sammen vil
lave en plan for et forløb, der indeholder de rette
tilbud og tager hensyn til netop dine behov. Dine
pårørende er velkomne til at deltage i samtaler
og undervisning.
Det forventes at du deltager aktivt i
rehabiliteringsforløbet, som er en kombination af
samtaler, gruppeundervisning og træning

