
Specialiseret rehabilitering
og genoptræning



Alle læger kan henvise patienter med behov for intensiv 
og tværfaglig rehabilitering til et regionsbetalt ophold af 
ca. 4 ugers varighed på Sano.

Hvem har gavn af et ophold på Sano?
Kendetegnende for de patienter, der kan profitere af et 
ophold på Sano, er at de har komplicerede, omfattende 
og alvorlige funktionsnedsættelser og ikke har fået den 
tilstrækkelige hjælp gennem tidligere indsatser. 

Tværfaglighed med patienten i centrum 
På Sano møder patienten en individuel, aktivitetsorient-
eret og involverende tilgang til rehabilitering og genop-
træning. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i patientens 
aktive deltagelse og raske sider, og fokuserer på at øge 
patientens livskvalitet, funktions- og arbejdsevne. Det 
tværfaglige team på Sano består af reumatologisk over-
læge, specialuddannede fysioterapeuter, ergoterapeuter 
og sygeplejersker.

Med udgangspunkt i patientens målsætninger og behov, 
fokuserer rehabiliteringsindsatsen på, at patienten opnår 
redskaber i relation til:

• Erkendelse af sygdom
• Håndtering af smerter
• Mestring af aktiviteter i hverdagslivet
• Fysisk styrke, bevægelighed, udholdenhed og balance
• Arbejdsevne

Hvem kan henvises til Sano?
• Ny-diagnosticerede reumatologisk patienter med et 
   aggressivt sygdomsforløb
• Patienter, der har svært ved at erkende, at de har fået 
   kronisk sygdom
• Patienter med en reumatologisk diagnose og progredie-
   rende funktionstab, som vurderes at kunne opnå effekt 
   af et intensivt træningsforløb, der ikke kan etableres i 
   kommunalt regi
• Patienter, der er ny-opererede i ryg eller led, og som har 
   et særligt omfattende genoptræningsbehov

Henvisningskriterier
• Patienten har en afklaret reumatologisk diagnose 
• Patienten er i stabil, smertestillende behandling
• Patienten har ikke en eller flere konkurrerende lidelser, 
   der overskygger den reumatologiske diagnose (herunder 
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   hjerte/lunge lidelser, neurologiske/cerebrale lidelser 
   eller psykiske lidelser) 
• Patienten er motiveret for opholdet og i stand til at del-
   tage aktivt i træningen både individuelt og på hold, samt 
   i det sociale samvær 
• Patienten er langt overvejende selvhjulpen
• Patienten har ikke tidligere været på ophold på Sano 
   (dvs. kan kun gen-henvises ved fornyede funktionsned-
   sættelser og aktivitetsproblematikker). 

Elektronisk henvisning
Ved henvisning af patienter til Sanos afdelinger i 

“Min fysioterapeut på Sano gav mig 
øvelser, som passer til mine behov, 
og jeg fandt ud af, hvor godt jeg har 
det, når jeg har trænet. 

Efter mit ophold på Sano træner jeg 
stadig flere gange om ugen, og jeg 
har desuden tabt 13 kilo”.  
     
     
 Conni Kristiansen, 59 år

Slidgigt og fibromyalgi

Middelfart, Skælskør og Aarhus skal du benytte MedCom’s 
pakkehenvisning. Lokations- og SKS-numre til brug for 
den elektroniske fremsendelse er følgende:

Sano Skælskør:  3009010/5790001989675
Sano Middelfart: 3009020/5790001989651
Sano Aarhus:  3009030/5790001989668 

Hvis du har brug for en vejledning til de elektroniske hen-
visningssystemer, finder du dem på www.sanocenter.dk
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