
 
 

INFORMATION OM OPHOLD 
SANO AARHUS 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introduktion 

Sano Aarhus ønsker med denne pjece at give dig de bedste forudsætninger for, at du kan forberede dig så 

godt som muligt til dit ophold og derved få det størst mulige udbytte af forløbet.   

Når du kommer til Sano Aarhus, vil du blive mødt af et tværfagligt team, hvor alle med hver deres faglige 

indgang vil være med til at styrke din motivation til forandring og støtte dig i at træffe beslutninger til at 

opnå de mål, du har for forløbet.  

 

Første dag på Sano  

Sammen med behandlere fra alle faggrupper bruges den første dag på Sano til at afdække dine 

udfordringer og de forhold, der påvirker din dagligdag. Ud fra din beskrivelse er det en fælles opgave at 

sikre, at du får gavn af et ophold på Sano. Det er derfor også nødvendigt at have en gensidig 

forventningsafstemning, så det er tydeligt, både hvad du selv skal gøre, og hvilken rolle vi skal spille. 

 

Velkomstmøde 

Din første dag på Sano Aarhus begynder med et velkomstmøde, hvor du møder andre, som også skal på 

ophold. På velkomstmødet orienteres du om Sano, hvad rehabiliteringstilbuddet indeholder, om husets 

faciliteter samt generel praktisk information.  

 

Derefter vil du i løbet af dagen møde disse fagpersoner: 

Speciallæge i reumatologi 
Lægen vil undersøger dig for at sikre, at du tilbydes den træning, der understøtter dine fysiske behov og 
udfordringer. Fysioterapeuten deltager i den fysiske undersøgelse, så de har de bedste forudsætninger for 
at tilrettelægge din træning. Der er også mulighed for en dialog om din sygdom, din medicin, evt. 
lægeordinerede diæter eller de spørgsmål, du måtte have.  
 
Fysioterapeut 
Fysioterapeuten supplerer lægeundersøgelsen med yderligere fysiske undersøgelser og tests med 
udgangspunkt i dine fysiske problemstillinger. 

Lægen og fysioterapeutens undersøgelse gennemføres afklædt til undertøj. Fysioterapeuten vil bede dig om 
at udføre bevægelser eller øvelser, der fordrer bevægelsesfrihed, hvorfor vi opfordrer vi dig til at tage 
trænings- eller løstsiddende tøj på. 

Ergoterapeut 

Sammen med ergoterapeuten gennemgår du, hvilke aktiviteter i din hverdag, på dit arbejde og/eller 

derhjemme - du specielt har udfordringer med at klare. Ved behov undersøger ergoterapeuten også dine 

hænder. 

Sygeplejersken 

Du taler med sygeplejersken om din smerteproblematik og din samlede situation samt de tanker, du gør dig 

om denne.  

 

 



 
 

Præsentation til MitSano 

Vi præsenterer dig for Sanos app, som hedder MitSano. Sano’s app er udviklet til iPhone, android og tablet, 

og vi opfordrer dig til at medbringe din foretrukne redskab til at tilgå app´en, så du kan bruge den under 

hele dit forløb på Sano. Du modtager instruktion i at downloade app’en og vejledning i at bruge den. Vi 

opfordrer dig til at bruge MitSano, hvor personalet blandt andet lægger dit personlige træningsprogram ind 

som små videosekvenser, men det er et frivilligt tilbud. 

 

Målet med et forløb på Sano 
For at du får det bedste udbytte af opholdet, beder vi dig om at formulere, hvilke mål du ønsker at arbejde 

med under dit ophold. Målene drøfter vi sammen, så vi kan forventningsafstemme, hvordan vi på Sano 

bedst muligt understøtter dine ønsker. 

 

Du kan formulere dine mål her. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Henvist fra forsikringsselskab eller pensionskasse? 

Hvis du kommer til Sano via et forsikringsselskab eller en pensionskasse, vil du allerede på første dag få 

udarbejdet en overordnet målsætning og aftale indhold i dit forløb, således at dette kan afstemmes med 

dem, der har henvist dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dit forløb på Sano 

Den anden dag, du er på Sano, deltager du i en fælles konference, der som udgangspunkt vil være med den 

samme sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut og evt. læge, som du mødte på din første dag. 

På konferencen får du lejlighed til at fortælle om de tanker, du har gjort dig siden det første møde, hvordan 

du har forberedt dig til opholdet på Sano, samt hvilke mål du har sat dig for opholdet og tiden herefter. 

På baggrund af de afholdte samtaler, de fysiske undersøgelser og test vil de mål, som du har formuleret 

herover, blive drøftet. 

På baggrund af samtalen formulerer vi i fællesskab dine endelige mål og vurderer herefter, hvilken 

undervisning, træning, workshops og samtaler, der bedst understøtter, at du kan nå disse. 

Din aktive medvirken 

Sanos personale er dine samarbejdspartnere og står klar til at gøre alt, hvad de kan for at hjælpe dig. Som 

den vigtigste aktør i dette samarbejde er det dog helt afgørende for, at du opnår dine mål, at du er indstillet 

på at gøre en stor og aktiv indsats selv. 

Du vil under dit ophold blive udfordret både fysisk og mentalt. Der vil blive stillet spørgsmålstegn til dine 

vaner og rutiner, ligesom den fysiske træning kan være meget anderledes, end hvad du er vant til. 

Din aktive medvirken betyder blandt andet:  

 Medvirke ved fastlæggelse af mål og forløb 

 Deltagelse i alle programsatte aktiviteter 

 Involvering i, forberedelse til og løsning af opgaver mellem undervisninger 

 Selvtræning efter individuel aftale med dit behandlingsteam 

 Socialt engagement sammen med de andre som også er på ophold 

 Forberedelse, refleksion og opgaver når du er hjemme hos dig selv 

 Rydde op efter dig selv på fællesarealer og holde dit værelse  

 

Sano Aarhus´ aktiviteter  
Vær opmærksom på at dit program er individuelt tilrettelagt, og derfor er du ikke garanteret alle aktiviteter 

i løbet af dit ophold. Du vil også opleve, at de mennesker, der er på ophold samtidig med dig, ikke alle følger 

det samme forløb som dig, idet forløbene er tilrettelagt forskelligt.  

 

Faste undervisnings - og træningstilbud 

 

Præsentation af K.O.M 

Du får viden og indsigt i, hvordan både din krop, dine omgivelser og din mentalitet har betydning for, 

hvordan du oplever at leve med en kronisk sygdom eller en skade, og hvilke muligheder du har for at 

påvirke alle tre dele, så din situation bliver lettere at leve med.  



 
 

Undervisningen kan være starten på at forebygge eller ændre gamle vaner og i forlængelse heraf 

indarbejde nye vaner og rutiner. Vi lægger op til dialog og inddrager dine, og de øvrige deltageres egne 

erfaringer i undervisningen.  

Den vigtige hverdag  

Undervisningsforløb der består af fire sammenhængende undervisningsseancer, hvor du mellem hver 

undervisningsgang arbejder med en lille opgave. Formålet er, at du opnår større forståelse for aktiviteters 

potentiale for din livskvalitet og lærer, hvordan du identificerer og arbejder med barrierer og muligheder 

for aktivitet i din hverdag. Undervisningen er tilrettelagt med en høj grad af deltagerinvolvering og veksler 

mellem teoretiske oplæg og inddragelse af deltagernes egne erfaringer. 

1. Aktivitet og sundhed 

Undervisningen giver viden om og forståelse for sammenhængen mellem aktivitet og sundhed. Du får 

indsigt i, hvorledes dit engagement i meningsfulde aktiviteter i hverdagen har indvirkning på dit fysiske og 

mentale velvære. Du introduceres til dimensionerne ved aktivitet, og hvordan du fremover kan gribe dine 

aktiviteter an på en problemløsende måde.   

2.  Aktivitet i balance 

Modulet giver forståelse for, hvordan du hensigtsmæssigt organiserer og prioriterer dine aktiviteter og din 

energi i hverdagen. Du opnår viden om aktiviteters forskelligheder, og hvordan du aktivt fremover kan 

arbejde med at skabe balance mellem ’pligt’- og ’lyst’-aktiviteter. 

 

3. Aktivitet og sociale relationer 

I modulet udforskes betydningen af dine sociale relationer og hvilken indvirkning de har på din sundhed og 

aktiviteter i hverdagen. Sammen i gruppen forberedes en social aktivitet, hvor dine nye kompetencer for 

problemløsning i forhold til aktivitet sættes i spil.  

 

 4. Livslang aktivitet 

I det sidste modul lærer du, hvordan du fremover på en overskuelig måde kan arbejde videre med at nå 

dine ønsker for aktivitet. 

Gode råd om træning 

Du bliver undervist i de nyeste principper inden for styrke-, konditions- og bevægelighedstræning og 

modtager information om, hvordan træning generelt påvirker kroppens strukturer, psyke og sundhed. Der 

er mulighed for spørgsmål og dialog undervejs. 

Sund livsstil 

Undervisningen giver en grundlæggende viden om kost og ernæring. Du får viden om Sundhedsstyrelsens 

10 Kostråd, fx omkring frugt og grønt, mættet fedt, omega-3 og sukker.  

Derudover vil du få indsigt i, hvordan du bruger kosten til at holde et stabilt energiniveau i løbet af dagen. 

Endelig vil du få tips til små kostmæssige ændringer i hverdagen, som kan bidrage til vægttab eller øget 

sundhed. 

 



 
 

Konditionshold 

Kondiholdet er for dig, der skal styrke dit kredsløb og gerne vil udfordre dig selv og gerne vil have pulsen 

lidt op. Vi benytter redskaber i træningen og anvender fx spinningcykler og stepbænke. Når vejret er til det, 

træner vi udendørs; gerne på forskelligt underlag. 

Bassintræning  

Træningen i terapibassinnets varme vand er både for dig, der har behov for at starte langsomt op med 

træning og for dig, der er klar til lidt større udfordringer. Opdriften i vandet gør bevægelserne lettere, 

nedsætter belastningen på led og knogler og giver dig mulighed for at træne noget af det, som er vanskeligt 

på land, fx løb og hop. Du får tildelt øvelser efter dine forudsætninger. 

Du deltager typisk én til to gange pr. uge på et lille hold under vejledning af en fysioterapeut. Derudover er 

der på bestemte tidspunkter mulighed for selvtræning i bassinet.  
 

Du finder Sanos bassinregler bagest i denne pjece. 

Smerteundervisning: 

Undervisningsforløb, der består af 5 sammenhængende undervisningsseancer, hvor du mellem hver 

undervisning arbejder med en lille opgave. Undervisningen er tilrettelagt med en  

høj grad af deltagerinvolvering og veksler mellem teoretiske oplæg og inddragelse af jeres egne erfaringer.  

 

1. Oplevelser med smerter 

Da smerte er en personlig oplevelse, tages der udgangspunkt i dine oplevelser og reaktioner.  Du får viden 

om, hvordan smerter påvirker dig både fysisk, mentalt og socialt. 

2. Viden om smerter 

Du får viden og forståelse for, at smerte er noget, der skabes inde i vores bevidsthed. Du bliver introduceret 

for nogle historier og metaforer, som gør det lettere at forstå smerte som et begreb. Du får indsigt i 

begreber som stimuli, receptorer, sensorer, alarmsystem og sensibilisering. 

3. Viden om smertestillende medicin 

Overordnet skal smertestillende medicin ses som et af flere hjælpemidler, der er med til at give dig et øget 

funktionsniveau og en øget livskvalitet. Du får en gennemgang af de forskellige grupper af smertestillende 

medicin, herunder effekt og bivirkninger. 

4. At leve med smerter 

Du får viden om akutte og kroniske smerter. Du får indsigt i, hvordan du aktivt kan ændre de 

uhensigtsmæssige tankemønstre og den adfærd, som langvarige smerter ofte medfører, og hvordan du kan 

aflede dine tanker fra smerterne. Du får kendskab til begreber som katastrofetanker, stress, 

energigivere/energidrænere, livskvalitet og accept af situation. 

5. Motivation og forankring  

Du bliver undervist i, hvordan du kan sætte mål for tiden efter dit ophold med fokus på, hvordan dit 

hverdagsliv bedst kan passe med din fysiske og psykiske formåen. Du får indsigt i motivations- og 

forankringscirklen, så du kan gøre brug af dens forskellige faser og forberede dig på at komme tilbage til din 

dagligdag. 



 
 

Individuelle samtaler med sygeplejerske  

Sygeplejerskerne på Sano er videreuddannet coach og kognitiv terapeut og vil møde dig med nærvær, 

respekt og tillid og være lyttende til din fortælling. 

Jeres samtaler kan fx tage udgangspunkt i, hvordan smerter påvirker din krop med fysiske symptomer, dit 

humør og dine følelser samt din adfærd, og den måde du handler på. Der vil blive taget udgangspunkt i dine 

oplevelser og udfordringer, og du finder med støtte selv frem til mulige fremtidige ændringer. 

Du kan arbejde med accept af din situation her og nu.  

At arbejde med accept er en proces, hvor igennem du åbner dig, giver dig selv lov til at møde dine smerter 

og er åben over for den virkelighed, du oplever her og nu og holder op med at kæmpe imod. Det er en 

aktiv, positiv, engageret accept af din oplevelse, som gør det muligt at få et rigere liv. 

Individuelle samtaler og træning med ergoterapeut  

Ergoterapeuten kan hjælpe dig med at skabe bedre balance i dine aktiviteter i løbet af dagen. Sammen 

vælger I, hvilke vaner, roller og rutiner i din hverdag, der skal være fokus på, og du vil blive vejledt i 

selvtræning, som du kan øve under dit ophold.  

Ergoterapeuten kan også hjælpe dig med at opnå gode arbejdsstillinger, når du udfører havearbejde, 

rengør bilen, passer børn eller kører bil, ligesom du kan blive vejledt i gode lejringsstillinger til at hvile og 

sove i. 

Individuelle samtaler og træning med fysioterapeut 

Fysioterapeuten vil løbende vejlede dig i det selvtræningsprogram, du i løbet af dine første dage bliver 

instrueret i. Nogle kan have behov for at få flere eller mere udfordrende øvelser og andre i at få korrigeret 

deres øvelser eller træningsmængde. 

  

Individuelt tilbudte undervisninger og træningstilbud 
 

Søvn 

Hvad er en god søvn, og hvordan påvirker manglende eller urolig søvn vores fysiske og mentale 

helbredstilstand? Du bliver undervist i den nyeste viden inden for forskellige problemer relateret til søvn, fx 

hvis du har svært ved at falde i søvn, hvis du vågner for tidligt eller sover uroligt. Du hører om, hvad du selv 

kan gøre for at få en bedre søvn. Du bliver ligeledes undervist i principperne for en god liggestilling og 

modtager rådgivning ud fra dine individuelle problematikker. 

Vægttab der holder 

Er du overvægtig, og har du et BMI> 25, kan det af Sundhedsstyrelsen udviklede undervisningsprogram 

hjælpe dig til vægttab med bl.a. kostomlægning. Du bliver introduceret til, hvordan du kommer i gang med 

dit vægttab, og ikke mindst hvordan du realistisk kan holde det.  

Sunde fødder 

Holdet er for dig, der har problemer i eller fra fødderne, når du eksempelvis går. Træningen indeholder 

opvarmningsøvelser, styrke- og bevægelighedsøvelser med bolde, enten stående frit, i gangbarre eller 

siddende på en stol eller briks. Undervejs i træningen bliver du undervist i forskellige fodtyper, valg af 

fodtøj og om at stå godt og passe på dine fødder. 



 
 

 

Håndtræning 

Har du som mål at arbejde med håndproblematikker, vil ergoterapeuten vejlede dig i et individuelt tilpasset 

øvelsesprogram målrettet dine behov. 

På Sanos håndtræningshold vejleder ergoterapeuten træningen af dine hænder og fingre med specifikke 

øvelser, der passer til dig. Dine øvelser kan være målrettet at øge din bevægelighed, give dig mere styrke, 

mere udholdenhed, mere stabilitet eller øge din følesans. I dit forløb på Sano tilpasser vi løbende øvelserne, 

efterhånden som du og dine hænder er parat.  

Hus & Have 

Oplever du problemer eller vanskeligheder med hverdagens daglige gøremål? Workshoppen tager 

udgangspunkt i de udfordringer deltagerne konkret oplever ved eksempelvis rengøring, løft i hverdagen, 

havearbejde og køkkenarbejde. Workshoppen er en kombination af teori, erfaringsudveksling og praktisk 

afprøvning, hvor der arbejdes med konkrete ledbeskyttende arbejdsstillinger.  

 

Individuel kostvejledning 

Individuel kostvejledning er til dig, som har et ønske om fx vægttab, færre mavegener, vejledning i forhold 

til intolerancer, mere energi i det daglige eller noget helt andet. Uanset målet skal vejen dertil tilpasses dine 

ønsker, din livsstil og behov. Ved kostvejledningen tilbydes du et ufanatisk koncept som grundlag for 

forandringer, der holder.  

Sammen finder vi den rigtige balance i forhold til fx kostsammensætning, vægttab, døgnrytme, behov for 

speciel diæt (diabetes, laktoseintolerance, cøliaki mm.). Samtidig bliver du præsenteret for den nyeste 

viden inden for kost og ernæring i forhold til din problemstilling. 

Cirkeltræning 

Træningen fokuserer på styrke og udholdenhed af hele kroppen samtidig med, at du får pulsen op til god 

musik. Du får styrket hele kroppen ved træning med elastikker, vægte, bolde og stepbænke. Du deltager på 

cirkeltræningsholdet én gang pr. uge med en fysioterapeut. Derudover er der mulighed for daglig 

selvtræning på hold. 

 

Tværfaglig træffetid 

Hver morgen er der behandlere fra alle faggrupper tilgængelige for spørgsmål, råd og vejledning. Dette 

tilbud kan bruges frit efter behov. På tavlen ved receptionen er der billeder af, hvilket personale der på de 

enkelte dage varetager tilbuddet. 

 

Tilkøb 

Foruden din individuelle ugeplan har du mulighed for at tilkøbe et bredt udvalg af supplerende 

behandlinger fra alle faggrupper, massage eller diverse træningsudstyr og hjælpemidler fra SanoShoppen. 

Gældende prisliste findes på vores hjemmeside eller er tilgængelig i huset. 

 



 
 

 

Afsluttende undersøgelse og konference 

Undersøgelse 

Som afslutning på dit forløb på Sano vil dine behandlere evaluere opholdet og gentage relevante test. 

Formålet er at vurdere og beskrive, hvilke fremskridt du har opnået i løbet af dit ophold. Du får også her 

lejlighed til at få råd og vejledning om, hvordan du selv kan arbejde videre, når du kommer hjem for at 

fastholde dine fremskridt og få det endnu bedre.  

 

 

 

 

Pakkeliste: 
 Træningstøj eller behageligt tøj, som du kan bevæge dig i 

 Indendørs sko til træning med hælkappe og skridsikker sål 

 Gode udendørs sko 

 Overtøj der passer til årstiden 

 Badetøj (evt. badehætte hvis du ikke vil vaske dit hår inden bassintræning) 

 Håndklæder til brug i bassinet. Der vil være et håndklæde på dit værelse.   

 Vækkeur 

 Evt. badekåbe da der er bad og toilet på gangen 

 Toiletsager 

 Medicin (husk også det du kun tager engang imellem) 

 Underholdning, ex. læsestof, spil, håndarbejde eller tablet/computer (der er gratis wifi)  

 Hjælpemidler som du ikke kan undvære (fx speciel hovedpude el.lign.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Praktiske informationer 

 

 

 

 

 

Receptionen 

Har du spørgsmål til dit ugeskema, betaling af træningsudstyr/hjælpemidler, hjemtransport eller lignende, 

er du velkommen til at henvende dig i receptionen. 

Måltider 

Dit ophold på Sano er med fuld forplejning. Vi har bronzemærket i økologi og serverer sund og varieret mad 

til alle måltider. Maden serveres fra buffet i spisestuen, hvor du sidder til bords sammen med de personer, 

du er på ophold sammen med. Du kan købe drikkevarer i forbindelse med måltiderne. 

 

Er du på lægeordineret diæt, sørger vi for måltider, som lever op til dine behov. Har du særlige behov, tager 

vi i videst mulig omfang hensyn. Har du derudover særlige ønsker til din kost, har vi et køleskab, som du er 

velkommen til at benytte.  

 

Gæster 

Dine pårørende er en vigtig del af dit forløb og altid velkomne. De kan efter aftale deltage i dine individuelle 

behandlinger. Det er også muligt at have gæster til at spise med eller overnatte, dog mod betaling. 

 

Rygning 

Sano er røgfrit inden døre, det gælder også e-cigaretter. Vi henviser rygere til et udendørs rygeareal.  

 

Aflåsning  

Alle værelser kan aflåses. For de enkelte der indkvarteres på dobbeltværelse, er der tillige lås på et 

personligt skab.  

 

Weekend og delte ophold 

Vi starter fra morgenstunden, og du er derfor altid velkommen til at komme aftenen inden et ophold med 

overnatning begynder, dog efter kl. 19.30. 

 

Alle tager hjem på weekend fredag ca. kl. 14.00. Du kan lade dine ting stå på værelset.  



 
 

På din sidste opholdsdag beder vi dig dog om at pakke dine ting sammen, så rengøringen kan komme til kl. 

10.00. Du er velkommen til at lade din bagage stå på værelset. 

 

Wifi – trådløst netværk 

Der er gratis trådløst netværk, som dækker hele Sano. Koden udleveres af personalet. 

 

 

 

 

Bassinregler 

Driften af varmtvandsbassinet på Sano er forudsat af overholdelse af en god vandkvalitet. For at undgå 

generende brug af kemikalier er det nødvendigt, at alle er opmærksom på at holde god hygiejne i bassinet. 

Læs derfor vores hygiejneregler, inden du benytter bassinet for første gang.  

For at sikre bassinvandets kvalitet, skal du følge disse regler 

• Tag alle smykker af (også øreringe og vielsesring). Hvis du ikke kan tage dine ringe af, skal området 

afvaskes grundigt. 

• Vask håret eller benyt badehætte  

• Indsæb hele kroppen og skyl dig omhyggeligt. Vær specielt opmærksom på at fjerne creme, olie og 

makeup.   

• Dit badetøj skal være rent og uden rester af skyllemiddel  

• Benyt toilettet inden brusebad. Hvis du benytter toilet efter brusebad under bassintræningen, skal du 

vaske dig igen. 

• Efter du har benyttet bassinet, bør du for din egen skyld afslutte med et brusebad. 

Du må ikke bruge bassinet, hvis du har  

• Inkontinens (besvær med at holde på vand eller afføring)  

• Sår eller småskrammer. Kan dog evt. dækkes med flydende plaster (personalet kan hjælpe)  

• Betændelsestilstande, infektioner, herpes, forkølelse, feber eller ondt i halsen  

• Ubehandlet fodsvamp, fodvorter.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK! 

Du er altid velkommen til at spørge os, hvis du er i tvivl.   

Med ønsket om et rigtig godt ophold og forløb 

Med venlig hilsen personalet  

Sano Aarhus 


