
Dagens program 
Her kan du se en oversigt over dagens aktiviteter til åbent hus i Middelfart. 
 

Kl. 10.00  Velkommen
 
Kl. 10.15 - 11.00  ‘Lægens bord’ 
   Kom og få svar på dine spørgsmål om gigt, - Hvad siger forskningen, og hvilke behandlinger   
   anbefales? Hvad kan du selv gøre? 
   v. overlæge i reumatologi - Multirum 3
   
Kl. 11.15 - 12.00  Fysisk træning og motivation 
   Kæmper du med overvægt, men har svært ved at finde motivationen til et varigt vægttab og til  
   at komme i gang med træningen, så kom og hør hvordan vi kan hjælpe dig i gang.
   v. fysioterapeut Morten E. Rasmussen og sygeplejerske Lotte Peacock - Multirum 3

Kl. 12.30- 13.00  Osteoporose og træning
   Er du i risikogruppen, eller har du allerede fået konstateret osteoporose, så lad os fortælle dig  
   om forholdsregler og anbefalinger til hvilken træning, der er bedst for dig.
   v. fysioterapeut Morten E. Rasmussen - Multirum 3 

Spis din frokost på Sano i dag - kun kr. 35,-

DAGENS MENU
Chili con carne
m. to slags salater

Alle retter serveres med friskbagt brød.

Program i Middelfart
Åbent hus søndag den 17. september 2017 kl. 10-15

Fortsættes på næste side...



FORUDEN DAGENS PROGRAM TILBYDER VI GENNEM HELE DAGEN

• Konditionstest 

• AlterG (NASAs tyngdekraftreducerende løbebånd) 

• Smagsprøver på vores individualiserede træningshold  
Ryghold eller vægttab og sjov træning 

• Træn dine hænder 
Oplever du problemer med dine hænder i form af smerter, nedsat bevægelighed, og er der 
aktiviteter du har svært ved at udføre? 

• Kom og få en snak med vores specialuddannede ergoterapeut 

• Rådgivning om skræddersyede ophold, støttemuligheder og vores ambulante behandlings, - 
og træningsmuligheder

NB! Der kan forekomme ændringer i programmet

Kl. 13.00 - 13.45  Livskvalitet og mestring
   Hvad påvirkes din hverdag og din livskvalitet af med en kronisk sygdom eller langvarige smerter,  
   og hvordan kan du blive bedre til at mestre dit liv, så du bevarer din livskvalitet?
                                       v. ergoterapeut Marianne Hørdum og sygeplejerske, klinisk specialist Henriette Cederholm -   
   Multirum 3

Kl. 14.00 - 14.45  Værd at vide for pårørende
   Hvordan kan du på samme tid yde støtte som pårørende og passe på dig selv?
   v. sygeplejerske, klinisk specialist Henriette Cederholm og ergoterapeut Marianne Hørdum - 
   Multirum 3
 
Kl. 15.00  Tak for i dag

Program i Middelfart
Åbent hus søndag den 17. september 2017 kl. 10-15

Sano Middelfart  •  Adlerhusvej 28  •  5500 Middelfart

...Fortsat

FÅ EN KROPSANALYSE - 
Kend fordelingen af muskler, fedt og vand! 

Målingen foretages i bare fødder og undertøj. Det mest valide resultat opnås, 
hvis du måles tre timer efter træning og indtag af mad og drikke. Kr. 50,-


