
Hvordan har du det i dag?
Mye appen giver dig som myelomatose patient en 
mulighed for at følge og forholde dig til dit velvære 
og generelle situation…

Mye app er et værktøj til registrering af både fysiske 
og psykiske forhold under og efter dit sygdoms- og 
behandlingsforløb med myelomatose. Den er udviklet 
i samarbejde med Dansk Myelomatose Forening og 
fagfolk indenfor området. I appen kan du registrere 
velvære, smerte, træthed, humør og fysisk aktivitet.  
Og du kan også finde gode råd og vejledning til lette 
fysiske øvelser samt generelle anbefalinger til bedre 
velvære i livet med myelomatose. 

Kom i gang i dag!

Du finder Mye ved at gå ind på App Store eller Google Play og søge efter Mye app.



Du bestemmer selv tempoet, og hvor meget 
du vil bruge appens mange funktioner!
Ved at besvare en række spørgs-
mål inden for områderne velvære, 
smerte, humør, aktivitet og træthed 
kan du over tid følge din udvikling. 
Du kan nemt se dine resultater og 
kombinere dette med egne noter, 
som gemmes til senere brug.  

Appen er også en hjælp til at øge 
din ’hukommelse’ i mødet med 
sundhedspersonale. Dette kan 
medvirke til et mere klart billede af 
dit sygdomsforløb. Dine registre-
ringer kan også give dig et indblik 
i, hvad der virker godt for dig samt 
bruges, når du taler med dine 
pårørende. 

Mye appen gemmer din data. Du kan læse mere omkring behandling af personoplysninger i Mye appen. Amgen har ikke adgang til 
din personlige data. Data vil kun blive analyseret anonymt og i et aggregeret format af forskere inden for myelomatose. Data vil ikke 
blive delt yderligere. Formålet er at få en bedre forståelse for myelomatose patienter, og hvordan disse kan hjælpes bedre i fremtiden.
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