Parkinson fase 1, 2 & 3

Forløb for dig,
der har parkinson

Forløb for dig, der har
parkinson
Sano tilbyder en række forskellige forløb med fysisk aktivitet,
undervisning, fællesskab og foredrag til dig, som har parkinson.
Formålet med forløbene er, at du får redskaber og
viden, der støtter dig i at mestre livet med parkinson
og fastholder et selvstændigt, aktivt og socialt liv.

Faciliteter
Sano er beliggende i naturskønne omgivelser,
indrettet med moderne faciliteter og nyeste udstyr.

Tværfaglighed med dig i centrum
På Sano møder du et professionelt, tværfagligt team,
som tager udgangspunkt i, hvordan dit liv ser ud, og
hvilke udfordringer du har. Du deltager selv aktivt i
din behandling, og dine mål er sammen med vores
vurderinger udgangspunktet for dit forløb. Alle aktiviteter er tilrettelagt ud fra, at du deltager aktivt.

Vi serverer kost efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger under forløbet, og du bliver indlogeret på enkelteller dobbeltværelse med eller uden bad.

Det tværfaglige team på Sano består af en neurolog,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker,
neuropsykolog, psykolog, logopæd og socialrådgiver
- alle med specialviden inden for parkinson.
Vores forløb
1. Et weekendkursus for dig, som er nydiagnosticeret
(fase 1) og en af dine pårørende. Kurset afholdes i
Skælskør, Middelfart eller Aarhus.
2. To ugers intensivt rehabiliteringsophold for dig,
som er i fase 2-3 af sygdommen. Der er forundersøgelse forud for opholdet og to opfølgningsdage
efter opholdet. Forløbet foregår i Skælskør.
3. En uges intensivt boostophold for tidligere deltagere
på fase 2-3-ophold. Forløbet foregår i Skælskør. Du
finder mere information om forløbene på side 4, 6 og 7.
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Du sørger selv for transporten til og fra Sano.
Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at ringe til
os på telefon 7879 0070, hvis du har spørgsmål.
Læs mere om os på www.sanocenter.dk/parkinson
Kom på Sano med en lægehenvisning
For at få et forløb på Sano skal du kontakte din læge
eller neurolog, som kan sende en henvisning til Sano.
For at komme i betragtning skal du opfylde
nedenstående kriterier:
• Du har fået diagnosticeret Parkinsons sygdom i fase
1 eller fase 2-3
• Du er i stabil medicinsk behandling
• Du har ikke andre sygdomme, der overskygger
parkinson eller forhindrer dig i at deltage i forløbets
aktiviteter
• Du skal være motiveret for forløbet, skal kunne indgå socialt og være i stand til at kunne deltage aktivt
i træningen både individuelt og på hold
• Du er selvhjulpen.

Hvis du har spørgsmål, eller er i tvivl om, hvor vidt du
er egnet til et forløb, er du meget velkommen til at
ringe til os.

På de næste sider kan du læse om vores forløb.
Du kan finde flere oplysninger og dato for alle
planlagte forløb på sanocenter.dk/parkinson

Telefon 7879 0070
Vi har telefontid mandag – torsdag kl. 8.00-16.00 og
fredag kl. 8.00-14.00.
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Fase 1
Et fase 1 weekendkursus henvender sig til dig, som er
nydiagnosticeret med parkinson.
Formålet med kurset er at tilbyde dig og en af dine
pårørende en viden om, hvordan du bedst muligt
lever med parkinson, herunder hvordan du i videst
muligt omfang kan fastholde din tilknytning til
arbejdsmarkedet.
På weekendkurset vil en lang række specialister
deltage, bl.a. neurolog, psykolog, socialrådgiver,
fysioterapeut og talepædagog. På kurset bliver formidlet en stor viden om emner, der relaterer sig til
sygdomsmestring, styrke- og konditionstræning og
mindfulness.
Der bliver udarbejdet en individuel træningsplan til
dig, som indeholder aftaler om, hvor ofte du skal
træne, og hvilken form for aktivitet det bør være.
Du bliver introduceret til en blanding af aktivitet og
viden, fx:
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Træning
• Morgengymnastik
• Puls- og styrketræning
• Intro til fitness - Hvad kan jeg selvtræne på Sano
• Spil, leg og andre aktiviteter
• Big øvelser og bokseinspireret træning
• Stemme- og åndedrætstræning
• Afspænding
• Large håndøvelser og dans
• 2 x 30 minutters individuel tid v. fysioterapeut og
ergoterapeut eller sygeplejerske.
Undervisning
• Oplæg v. neurolog
• Parkinsons sygdom i relation til hverdagslivet
• Værd at vide om fysisk aktivitet
Herudover vil der være mulighed for socialt samvær,
netværk og dans.
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Fase 2-3
Et fase 2-3-forløb er for dig, som har været nødt til at
skrue ned for dine sociale aktiviteter pga. sygdommen.
Det kan være, du oplever problemer med bevægelse,
balance, kommunikation, synkeproblemer og mimik.
Der er forundersøgelse forud for forløbet og to
opfølgningsdage efter opholdet. Forløbet foregår i
Skælskør.
Forløbet består af
• En forundersøgelse
– her sker den endelige vurdering af, om vi kan
tilbyde dig forløbet, og vi vil sammen med dig finde
frem til, hvor du har udfordringer i din dagligdag.
Forundersøgelsen varer ca. 5-6 timer, hvor en af
dine pårørende er meget velkommen til at deltage.
• To ugers ophold (ca. 14 dage efter forundersøgelsen.
Din pårørende er inviteret med de sidste to dage,
hvor han eller hun bor på værelse sammen med dig)
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Intro til stavgang
Afspænding
Puls- og styrketræning
Intro til spil, leg og andre aktiviteter
Bokseinspireret træning
Varmtvandsbassin
Bevægelse til musik
Stemme- og åndedrætstræning
Dans *
Individuelle tider v. fysioterapeut, ergoterapeut og
sygeplejerske.

Undervisning
• Værd at vide om fysisk aktivitet
• At leve med parkinson
• Parkinson i relation til hverdagslivet
• Sociale støttemuligheder
• Udfordringer i kærlighedslivet *
Kun for pårørende
• At leve som pårørende til parkinson *

• Opfølgningsdage (to sammenhængende dage som
ligger ca. 2-3 mdr. efter opholdet).

Derudover vil der være socialt samvær og aktiviteter,
fx gåture, petanque og selvtræning.

Du bliver introduceret til en blanding af aktivitet og
viden, fx:

Vi opfordrer pårørende til at deltage torsdag og fredag i den sidste uge af opholdet.

Træning
• Morgengymnastik *
• Balance- og Big træning

* Aktiviteter hvor pårørende kan deltage.

Fase 2-3 Boost
Et boostophold er for dig, som har deltaget i et fase
2-3-forløb. Du oplever en forværring af dine symptomer og har brug for at komme på rette vej igen.
Du kan søge om et boostophold 1 år efter, at du har
været på et fase 2-3-forløb.
Opholdet består af
• Fem dages ophold, hvor du ankommer søndag kl.
16.00 og tager hjem den efterfølgende fredag
eftermiddag.
Du bliver introduceret til en blanding af aktivitet og
viden, fx:

Træning
• Morgengymnastik
• Puls- og styrketræning
• Intro til fitness - Hvad kan jeg selvtræne på Sano
• Spil, leg og andre aktiviteter
• Big øvelser og bokseinspireret træning
• Stemme- og åndedrætstræning
• Afspænding
• Large håndøvelser og dans
• 2 x 30 minutters individuel tid v. fysioterapeut og
ergoterapeut eller sygeplejerske.
Undervisning
• Oplæg v. neurolog
• Parkinson i relation til hverdagslivet
• Værd at vide om fysisk aktivitet
Derudover vil der være socialt samvær og aktiviteter,
fx gåture, petanque og selvtræning.
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Sano Skælskør
Sano Middelfart
Sano Aarhus
Telefon 7879 0000
www.sanocenter.dk

