
RehabCenter Mösseberg arbetar efter metoden KFÖ med en inriktning 
som betonar stöd till självhjälp och ett individuellt anpassat program. 
Vi ser egenvård och kompressionsbehandling som de bärande 
komponenterna i programmet på lång sikt där lymfdränagebehandling, 
bandagering och fysisk aktivitet är viktiga delar i den behandling vi ger.

Målgrupp
Personer med primära och sekundära lymfödem.

Innehåll och metodik
Aktiv KFÖ är en välfungerande metod utvecklad ur moderna forskningsresultat som 
inte enbart fokuserar på manuellt lymfdränage. Vår målsättning är att ge kunskap och 
förmåga till aktiv egenvård vilket är avgörande för resultatet på lång sikt. 
Vistelsen består av ett för varje individ, anpassat rehabiliteringsprogram
Individuell lymfterapi max 1 gång dagligen under vardagar. Individuell behandling kan 
bestå av manuellt lymfdränage, pulsatorbehandling, bandagering, andningsövningar, 
rörelseövningar, undervisning i egenvård, kostrådgivning. Lymfödemkurs med 
undervisning i teori och praktik, samt diskussionsforum. Gruppträning med 
rörelseövningar, vattengympa, lättgympa, avslappningsövningar m.m.

Möjlighet finns även att, utifrån egna val, delta i det stora utbud av föreläsningar, träning 
& friskvård, fritids- och gemenskapsaktiviteter som det generella veckoprogrammet på 
RehabCenter Mösseberg kan erbjuda.
Helgerna är fria för egenträning och rekreation.

Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) 

Bräcke Diakoni
RehabCenter Mösseberg
Box 733
521 22 Falköping

www.brackediakoni.se
www.mosseberg.se

rehabmosseberg@
brackediakoni.se

Telefon 0515 43 300
Fax 0515 43 335

Senast ändrad:
2008-02-21



Målsättning
Målsättningen med rehabiliteringen är att genom ett eget, aktivt deltagande:
• Öka livskvalitet och funktionsförmåga såväl fysiskt, psykiskt, socialt som existentiellt
• Minska volym av lymfödemet
• Öka kunskap om lymfödem
• Öka förutsättningar för egenvård av lymfödem
• Få tid till återhämtning och eftertanke

Team
Lymfterapeut, Sjukgymnast, Sjuksköterska och Läkare.

Vid särskilda behov finns även Arbetsterapeut, Samtalsterapeut, Dietist & Fotvårdsspecialist. 
Behandlingstid hos dessa kompetenser, byts då mot annan behandlingstid som ingår i det 
ordinarie programmet 

Boende
RehabCenter Mösseberg är beläget cirka 1 km från järnvägsstationen i Falköping. 
Rehabgästen bor i hotellets enkelrum utrustade med wc, dusch, telefon med eget direktnummer 
och tv. Anläggningen är till stor del tillgänglighetsanpassad. Hotellrummen ligger i direkt anslutning 
till rehabavdelningen med träningshall, varmvattenbassänger och reception, aktivitetsrum och 
föreläsningssal. I hotellet ligger buffématsal där vi serverar husmanskost tillsammans med ett 
varierat grönsaksbord. Specialkoster kan beställas om medicinska skäl föreligger i samband med 
bokningen. Vegetariskt alternativ finns alltid.

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring sker enligt internationella kvalitetssystemet CARF

Tidsplan
12-14 dagar med ankomst söndag eftermiddag.

Kontakt
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg 
Rehabsamordnare
Tel:  0515 – 43 304
Fax: 0515 – 43 335
E-post: rehabmosseberg@brackediakoni.se

Bräcke Diakoni är en av Sveriges ledande, fristående aktörer inom idéburen 
vård och omsorg. Vi arbetar, utan vinstintresse, med rehabilitering och 
habilitering samt erbjuder boende med stöd och omsorg, hospice och relat-
erad utbildning. Våra drygt 600 medarbetare vill stödja människor genom 
specialistkunskap, ständig utveckling och medmänsklig värme. 
 Bräcke Diakoni drivs i stiftelseform och har sitt ursprung i 
Svenska Kyrkans tradition för socialt engagemang. Våra uppdragsgivare är 
offentliga vårdgivare, kommuner, Försäkringskassan, Svenska Kyrkan och 
privata företag. Vi finns i Falköping, Göteborg, Linköping och Ljungskile.

Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg är 
vackert beläget i en historisk kurortspark, 
ca 1 km från Falköpings järnvägsstation.
Boende sker i enkelrum med wc, dusch, 
telefon och tv. Vi erbjuder många olika 
aktiviteter och träningsmöjligheter, bl a 
i tempererade bassänger. I buffématsalen 
serveras alla måltider som kan anpassas 
efter individuella önskemål.


