
Cancerrehabilitering i samarbete med 
Docrates Cancersjukhus  

21- 24 maj
19 - 22 november 
10- 13 december

Under  fyra dagar erbjuder vi:

-Träning med fysioterapeut

- Individuella och gruppsamtal med psykolog

- Kostrådgivning

Gästföreläsare i maj: Professor Stefan Einhorn 

Radisson Blu Royal Park Hotel
Frösundavik/Stockholm



Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden. Risken att få 
prostatacancer ökar med åldern men även ärftlighet har betydelse. Varför sjukdomen ökat är 
inte helt känt men troligtvis ligger miljöfaktorer som livsstil och matvanor bakom. 

För att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en cancersjukdom är det viktigt med 
rehabilitering. Alla cancerpatienter bör därför erbjudas bra rehabilitering under hela 
vårdprocessen. Men för att rehabiliteringen ska vara lyckad så att patienten återhämtar sig 
både fysiskt och mentalt är det flera faktorer som spelar in. 

FYSISK TRÄNING VIKTIG

Idag finns forskning som visar att fysisk träning är en mycket viktig del av rehabiliteringen. Men 
även livsstilsfaktorer och hur man mår psykiskt är av stor betydelse för en lyckad återhämtning. 

Cancerbehandlingar blir allt effektivare men det saknas ofta en 
framgångsrik rehabiliteringsplan efter att behandlingarna har 
avslutats. Det är inte lätt att lägga bakom sig att man har gått igenom 
en tuff behandling så att livet kan återgå till det normala. Inte bara 
patienten utan även familjen är drabbad efter en cancerdiagnos. 
Därför behövs ett program som ger patient men även anhöriga 
möjlighet att stärka sig fysiskt såväl som psykiskt. 

Professor Stefan Einhorn, 
professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet. Överläkare på Radiumhemmet och 
författare till flera populärvetenskapliga böcker om medicin samt skönlitterära böcker.



MÅNGA FRÅGOR

Ofta uppstår en rad frågor efter en genomgången cancerbehandling, både praktiska 
och existentiella. Frågor som man behöver få svar på och samtala om som träning, hur 
mycket vågar jag träna och hur ska jag träna eller hur kommer mitt liv att se ut nu och 
när kan jag ha sex? 

En livshotande sjukdom drabbar inte bara den enskilde patienten utan hela familjen 
påverkas. Därför vänder vi oss både till patienter och anhöriga. 

VARFÖR BEHÖVS REHABILITERING? 

Så här skriver SBU -Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

”Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att 
leva ett så bra liv som möjligt. Fysisk aktivitet och träning är en av de viktigaste 
interventionerna för att uppnå gott resultat av cancerrehabilitering. Alla patienter bör 
rekommenderas fysisk aktivitet enligt de rekommendationer som gäller övrig 
befolkning. Det har visat sig att fysiskt aktiva patienter med cancer klarar sin 
behandling bättre och får mindre besvär av biverkningar”. 

BERIKANDE MILJÖ 

För att må bra och återhämta sig är det viktigt att vistas i en berikande miljö. Därför är 
vi på en vacker anläggning. Här serveras vi god mat, rummen är fina och miljön 
utanför är avkopplande. Som gäst får du också tillgång till SPA-avdelningen.

Men även kosten är av betydelse, både under och efter cancerbehandlingen. Patienter 
som genomgått en cancerbehandling kan behöva näringsrekommendationer eftersom 
ämnesomsättningen förändras hos många. Därför kommer kosten att vara en viktig 
del också i själva rehabiliteringen.  

PÅ OPTIMA REHAB VILL VI STÄRKA BÅDE DEN FYSISKA OCH PSYKISKA HÄLSAN

Under vistelsen på Radisson Blu Park Hotel kommer vi, förutom fysisk träning att lyssna 
på föreläsningar, där vi belyser kognitiv påverkan, psykosociala konsekvenser och 
sexuella biverkningar vid cancerbehandling. Vi kommer också att presentera och 
diskutera möjliga copingmekanismer. 



VÅR PERSONAL

All vår personal har gedigen erfarenhet av cancerrehabilitering. En fysioterapeut och en 
beteendevetare eller psykolog tar hand om deltagarna och är ansvariga för programmet 
under vistelsen. 

AVRESEDAGAR
21- 24 maj

19 - 22 november 
10- 13 december

I PROGRAMMET INGÅR:
o Inkvartering i delat dubbelrum
o Middag på ankomstdagen, helpension, avresedagen frukost
o Föreläsningar
o Gruppsamtal
o Träning

Radisson Royal Blu Park Hotel i Stockholm är idealiskt beläget i kanten av vackra 
Brunnsviken och Hagaparken. Här får du uppleva en lugnare sida av huvudstaden. Med 
city bara fem kilometer bort tar du dig ändå snabbt in till vimlet med buss eller taxi. På 
nio minuters promenad från hotellet ligger Haga slott, med sin vackra 1800-talsarkitektur

29 900 SEK   

19 000 SEK  

PRIS 

Deltagare plus medföljande, inkvartering i dubbelrum

Deltagare,  inkvartering i  enkelrum

Deltagare och medföljande, utan inkvartering, lunch och kaffe ingår

Här kan du beställa din vistelse eller kontakta oss för mer information 

info@optimarehab.se eller 08–663 33 49 

HOTELL 

27 000 SEK  

www.optimarehab.se

Begränsat antal platser!
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