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PROGRAMBESKRIVNING ME/CFS – POST COVID  

Masano Health har si. ursprung i viljan a. kunna genomföra interdisciplinär rehabilitering 
på e. kostnadseffek>vt, enkelt, kvalitetssäkrat och hållbart sä.. Vårt mål är a. göra den 
interdisciplinära rehabiliteringen >llgänglig för alla pa>entgrupper som är i behov av det, 
oberoende av geografiskplats eller >llgänglighet >ll fysiskt interdisciplinärt team.  Masano 
Health är teamet i pa>entens hemmiljö – vilket möjliggör en snar återkoppling mellan pa>ent 
- behandlande team, maximal anpassning >ll pa>entens vardag och förutsä.ningar och a. 
värdefull kraG, ork och >d sparas >ll a. genomföra programmen 
Masanos interdisciplinära team består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, 
sjuksköterska samt konsultläkare samtliga med lång erfarenhet och kompetens inom 
specialiserad rehabilitering.  

Våra program är byggda på de riktlinjer och rekommenda>oner som finns för respek>ve 
pa>entgrupp, grundade i evidens och beprövad kunskap 
Masano Health program riktat mot ME/CFS och Post Covid är båda starkt individualiserade 
program som bygger på individens behov, målsäAning och situaBon. 

Våra program bygger på fem grundpelare; 
1/ Interak>on 
2/ KursplaNorm 
3/ Gruppmöten  
4/Individuella program och egna ak>viteter (Fysiska, Fri>d, Sysselsä.ning, Social)  
5/ Sömlöst pa>entarbete 

I höstens Vinnova projekt är programmet indelade i två faser; en inledande period med 
intensifierad kontakt med teamet och schemalagda ak>viteter, däreGer följer två månader av 
strukturerad uppföljning. Rehabiliteringsplan, Fram>dsplanering, PROMS, PREMS och 
Rehabiliteringsrapport är några av de självklara verktygen som vi använder oss av. I det 
bifogade erbjudandet ingår de första fyra veckornas inledande fas. 

Med vänlig hälsning 
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ME/CFS och Post Covid -19   - erbjudande för Fokusgrupp 

Vi erbjuder nu en unik möjlighet för pa>enter a. prova en helt digital, följsam och väl 
genomarbetat rehabilitering med en mycket hög grad av individualisering och fokus. Vår 
önskan och förhoppning är a. Fokusgruppen bistår oss a. utvärdera såväl innehåll, teamets 
insats som funk>on och är införstådda a. det är en Slutanvändare process vi genomför. 
Programmen är skapta för Region Västerbo.en, Umeå Universitet och Masano Health 
beviljade Vinnova projekt -Tänk Rä. från början - med start ca 1 november 2021.  
Perioden för denna Fokusgrupp med kostnadsfri. deltagande är mellan den 6 september och 
den 15 november och innebär 4 veckors ak>vt deltagande. Masano Health erbjuder två olika 
nivåer a. deltaga. 

De två nivåerna är; 

Grund – är en enkel möjlighet a0 ta del av basen i våra program – men utan den starka 
individualiseringen med teammöten/ individuella möten och därigenom nära samarbete med 
teamet 
1/Inleds med e. obligatoriskt uppkopplad gruppmöte där vi går igenom plaNorm och 
innehåll. 
2/ Inledande individuellt samtal och eventuella tester med fysioterapeut 
3/ E. individuellt program från fysioterapeut 
4/ Möjlighet a. delta i de interak>va rörelsepassen (30 min med eGerföljande frivillig dialog) 
som ges 3 gånger/veckan på fasta >der 
4/ Pa>entens har full >llgång >ll vår Kunskapsskola med teori riktat mot livss>lsfaktorer och 
diagnos specifikt innehåll 
5/ Tillgång >ll de förinspelade passen på vår plaNorm 
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Fullt Program – POST COVID 
POST COVID innebär e0 något större fokus på individuell fysioterapi än för ME/CFS 
programmet och innebär en dryg 2mmes deltagande mån – fredag. Utöver de0a finns 
möjlighet a0 arbeta med de egna akLviteter och/eller med de individuella programmen i 
nära samarbete med teamet.  
Fullt Program – ME/CFS  
har inledande fokus på individuella möten med arbetsterapeut och kurator och innebär ca 
drygt en Lmmes deltagande måndag - fredag. Självklart finns det även här möjlighet a0 
arbeta med de egna akLviteterna eller akLvt arbeta uLfrån de individuella programmen men 
fokus ligger på den dryga Lmmes akLvitet /dagligen som är basen i programmet 

1/Inleds med två obligatoriskt uppkopplad gruppmöte där plaNorm och innehållet i 
programmet gås igenom  
2/ Inledande teaminskrivning med Rehabplanering u>från den av pa>enten insända 
anamnes och PROM/PREMS  
3/ 3 individuella möten i veckan med behandlande personal (utöver teammöten) 
4/ Varje vecka 3 livesända interak>va rörelsepass (30 min) med frivillig >d för frågor och 
dialog i samband med dessa 
5/ Individuella träningsprogram från arbetsterapeut och fysioterapeut (vid behov och enligt 
önskemål) samt Egna ak>viteter som löpande coachas och revideras av teamet 
6/ Varje vecka 2 gruppmöten om 30–40 minuter baserade på innehållet i Kunskapsbanken   
7/ Teamsamtal i samband med utskrivning med PROMS/PREMS, Rehabrapport samt Fortsa. 
planering 
8/ Avslutande utvärderingssamtal i grupp och där>ll utvärderings enkät 
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Med vänlig hälsning 

Teamet Masano Health  

Gm Sanna Freiholtz 

info@masano.se              Pelikangatan 3         +46 70 265 94 48.        www.masano.se 
                                       982 42 Gällivare 



Augusti 2021 

info@masano.se              Pelikangatan 3         +46 70 265 94 48.        www.masano.se 
                                       982 42 Gällivare 


	PROGRAMBESKRIVNING ME/CFS – POST COVID
	ME/CFS och Post Covid -19   - erbjudande för Fokusgrupp

