
Sådan kommer du med
Du kan tale med din læge, sygehuset eller en 
kontaktperson i kommunen, eller henvende dig 
selv til koordinator af indsatsen:

Tove Sommer
Koordinator for mit liv tilbage til hverdagen
Svendborg Kommune
Tlf.: 3017 4540
mitliv@svendborg.dk

Indenfor en uge efter henvendelse, ringer vi dig 
op for at lave en aftale.
Hvis du ønsker det, kan dine pårørende deltage.

Derfor giver vi dig disse 
tilbud
En sygdom eller måske flere kan betyde mange 
tanker og bekymringer i forhold til at komme 
tilbage til hverdagen. 

Din nye situation kan virke uoverskuelig, da du 
måske har mødt mange forskellige fagpersoner 
på din vej og skal til at tage nye hensyn til både 
dig selv og dine omgivelser i dagligdagen – som 
et puslespil med mange brikker du skal have til 
at gå op!

I mit liv – tilbage til hverdagen vil vi styrke 
dine muligheder for at træffe beslutninger i 
din nye livssituation, ved at støtte dit overblik 
og tilbyde viden, der kan udvikle din indsigt og 
forståelse for livet med en sygdom.

Yderligere oplysninger
Kommunens Hjemmeside:
http://sundhed.svendborg.dk/
sundhedsfremme+og+forebyggelse/
tilbud+til+kronisk+syge

Film:
http://sundhed.svendborg.dk/
sundhedsfremme+og+forebyggelse/
tilbud+til+kronisk+syge/film

Sundhed.dk:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/
 
Eller du kan ringe direkte til koordinator  
af tilbuddet:

Tove Sommer
Koordinator mit liv tilbage til hverdagen
Svendborg Kommune
Tlf.: 3017 4540
Tove.sommer@svendborg.dk

Trænings- og uddannelsestilbud
til borgere med:

Hjerte- karsygdomme
Kræft
Diabetes
KOL

svb 2298

Citat fra borger:

”Man kan sige, 

  at I giver os 

  livsmodet tilbage”



Du kan deltage, hvis du..
søger støtte til at leve en god hverdag  
med din sygdom 

er over 18 år, bor i Svendborg Kommune  
og har:

• en hjerte-karsygdom

• kræft

• KOL eller

• diabetes

Vi kan tilbyde
I indsatsen mit liv- tilbage til hverdagen, kan vi 
støtte dig i din nye situation og tilbyde et målret-
tet forløb, der passer til dig og dine behov.
I en afklarende samtale finder vi sammen ud af, 
hvad du gerne vil, og hvad der er din drivkraft.
Du vil få en kontaktperson, der kan sikre sam-
menhæng i dit forløb.

Vi er
sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
diætist, pædagog, sexolog, rygestopinstruktør 
og coach. 

Vi arbejder alle ud fra en anerkendende  
og coachende tilgang.

Dit forløb kan indeholde:
Tilbud i grupper og individuelt.

• Fysioterapi med øvelser tilpasset dig, så du 
kan styrke dit fysiske niveau

• Mestringskursus, hvor der arbejdes med  
emner, der bevidstgøre dig og styrker din evne 
til at drage omsorg for dig selv.

• Oplæg og dialog om intimitet, krop og  
seksualitet. 

• Undervisning i gode kostvaner, og hvordan man 
tackler kostmæssige udfordringer.

• Mindfulnessforløb hvor du træner bevidst 
nærvær.

• Vildmænd, et tilbud i naturen til mænd. 

• Ergoterapi, hvor du støttes til at mestre  
hverdagens aktiviteter.

• Rygestopkursus.

• Brobygning til frivillige og foreninger.


