
Rehabilitering efter cancersjukdom kräver att man väger in flera aspekter 
då sjukdomen ofta påverkar individen på flera plan. Det är vanligt att man 
blir fysiskt nedsatt efter den tuffa behandlingen och att man då behöver 
professionell hjälp för att lära sig på vilken nivå man kan aktivera sig och 
träna. En period i lugn och ro för sig själv innebär att man kan bear-
beta vad man gått igenom och tänka igenom sin livssituation. Många 
som genomgått behandling efter cancersjukdom upplever det positivt 
att få träffa andra i samma situation. På RehabCenter Mösseberg har vi 
mångårig erfarenhet av rehabilitering efter cancersjukdom. 

Målgrupp
Personer som är i behov av rehabilitering efter att ha genomgått behandling 
för cancersjukdom. 

Innehåll och metodik
I samråd mellan rehabgäst och rehabteam utformas en målsättning för vistelsen och 
därefter sätts ett individuellt program ihop. I programmet ingår individuell träning, 
behandling och omvårdnad, gruppaktiviteter såsom vattengympa, lättgympa, 
kroppsmedvetandeträning och avslappningsträning. Vi har föredrag om stresshantering, 
smärta, livssmärta m.m. Möjlighet till individuella samtal finns. 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.
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Målsättning
• ökad livskvalitet och funktionsförmåga såväl fysiskt, psykiskt, socialt som existentiellt.
• ökade förutsättningar för aktivt deltagande i rehabiliteringsprocessen både under 
 vistelsen och hemmavid.
• att få kunskap om och aktivt träna kondition, rörlighet, styrka m.m.
• att skapa förutsättningar för återgång till arbete.
• ökad kunskap om kroppens och själens samspel.
• att hitta verktyg för hantering av stress, (ny) livssituation, smärta.
• ökad kunskap om hur man kan disponera de egna resurserna.
• ökat kroppsmedvetande och att lära sig trivas med sig själv och sin kropp.
 få tid till återhämtning och eftertanke.

Team
Läkare, Sjukgymnast och ev. Lymfterapeut. Vid behov Samtalsterapeut, Arbetsterapeut och Dietist.

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 kvalitetssytemet CARF

Tidsplan
Vistelsetid är vanligen 12 - 14 dagar med ankomst söndag.

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.


