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FOREBYGGELSESTILBUD TIL 
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Den 6.10.2022



Center for Forebyggelses i praksis

• Formidle viden om vidensbaserede  

forebyggelsesindsatser 

• Understøtte implementering af 

vidensbaserede forebyggelsesindsatser 

• Brobygning mellem forskning og praksis og 

bidrage til udvikling af nye vidensbaserede 

forebyggelsesindsatser

www.kl.dk/forebyggelseipraksis

http://www.kl.dk/forebyggelseipraksis


Hvorfor denne temadag?



Formål med temadagen

At sætte fokus på hvordan kommunen kan 

understøtte og organisere det 

forebyggende arbejde med muskel- og 

skeletlidelser både internt i kommunen og i 

samarbejde med civilsamfundet 



Program for temadagen

10.00  Velkomst, præsentation og introduktion til dagens program v/ Center for Forebyggelse i praksis, KL

En bæredygtig rygrad - en ny fortælling om smerter og sygdom i muskler og led v/ Professor Jan Hartvigsen, SDU

Udvikling af egen handleplan - Hvordan kan vi styrke indsatsen for målgruppen i egen kommune fremadrettet? 

v/ Center for Forebyggelse i praksis, KL

14.50-15.00  Opsamling og afrunding af dagen

Pause

Kommunale erfaringer - hvad gør I allerede?  

12.00-12.45 Frokost og netværk

Hvad kan teknologien bidrage med i forhold til sygdomsmestring? – Mestring af kronisk sygdom ud fra et individuelt   

perspektiv v/ Lene Lebech, fysioterapeut 

Erfaringer med GLA:D, NATUR træning og perspektiver på kronisk sygdom fremover

v/ Søren Thorgaard Skou, professor, SDU

Pause



Kort præsentation

❖Navn 

❖Hvor i organisationen arbejder du?

❖Nævn en ting, som du håber du bliver 
klogere på i dag.



Vi lever med og dør af:

• Sygdomme relateret til KRAM

(Kost, Rygning, Alkohol, Motion)

Vi lever med og lider af:

• Muskel- og skeletlidelser

• Dårlig mental sundhed

Hvad er vi udfordret af?

Meget kan forebygges



Situationen i dag i kommunerne

• Alle kommuner borgere med kronisk sygdom 
en afklarende samtale og sammensætter 
derefter et individuelt tilbud 

• Alle kommuner arbejder efter 
”Sundhedsstyrelsens blå anbefalinger” 

• Over 80 pct. af kommunerne angivet at de har 
forebyggelsestilbud målrettet borgere med 
muskel-skeletlidelser

• Flere praktiserende læger henviser heldigvis 
patienter med kronisk sygdom til de 
kommunale forebyggelsestilbud, men vi er ikke 
i mål. 





Status på indsatser til borgere med kronisk sygdom
– Data fra KL’s spørgeskemaundersøgelse - efteråret 2020 

❑ Stort set alle kommuner (over 97 pct.) har 
forebyggelsestilbud til borgere med de store kroniske 
sygdomme, hjerte-kar, KOL, diabetes og kræft.

❑ Forebyggelsestilbud til borgere med muskel-skelet-lidelser 
ses hos godt 80 pct. af kommunerne

❑ Tilbud til angst og depression ses i lidt under 60 pct. af 
kommunerne.





Forebyggelsens kontinuum

Forebyggelse
Sundheds-

fremme
Tidlig 

opsporing
Rehabilitering/

Behandling

Aktivitet i dagtilbud og skoler

Sund og aktiv livsstil i 

hverdagslivet

Sund arbejdskultur

Idræts og kulturliv…….

Fokus på risikofaktorer

kommunale 

forebyggelsestilbud fx 

med afsæt i 

forebyggelsespakkerne 

Opsporing  i 

kommunale kontakter 

og almen praksis

Kommunale 

forebyggelsestilbud

-lær at tackle

Kommunale- og regionale 

rehabiliterings- og 

behandlingsforløb

Aktiv deltagelse gennem idræts- og civilsamfund  



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / EN BÆREDYGTIG RYGRAD - EN 
NY FORTÆLLING OM SMERTER 
OG SYGDOM I MUSKLER OG LED

V/ PROFESSOR JAN HARTVIGSEN, 
SDU



brugerdefinerede farvepalette

Jan Hartvigsen
Professor PhD

En bæredygtig rygrad 
- en ny fortælling om smerter og 

sygdom i muskler og led



brugerdefinerede farvepalette



brugerdefinerede farvepalette

➢ 85% ♂ 81% ♀ angiver at have et godt helbred

➢ 34% ♂ 38% ♀ angiver at have langvarig sygdom

➢ Sygdomme med lang varighed og langsom progression

➢ Behandling af årsager og symptomer medfører ikke altid 

bedre funktionsevne

➢ 25% af langvarigt sygefravær skyldes smerter i muskler og led

➢ 40% af sygemeldte mister job inden for 10 måneder efter 

sygemelding

➢ Danskere med smerter i muskler og led har 5 gange så mange

kontakter til egen læge sammenlignet med danskere uden

➢ Danmark ligger i den dårlige ende internationalt

➢ 2 ud af 3 med smerter og sygdom i muskler og led har andre 

kroniske sygdomme som diabetes, KOL og depression

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 

Lancet 2019: Global Burden of Disease report

Sundhedsstyrelsen 2019: Viden om muskel- skeletlidelser

Best Pract Res Clin Rheumatol 2013;27:613-23; J Comorb 2020;10:2235



brugerdefinerede farvepalette

Årsager til funktionsnedsættelse og
behov for sundhedsydelser og pleje

Akut

Kronisk

Global Burden of Disease 2021
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Konsultationer i almen praksis

1
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Antal sygedage

1
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Best-evidenceSpild

Skadeligt

Braithwaite et al BMC Med 2020;18:102
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Hartvigsen mfl. Lancet 2018

Paradigme skifte
Det er værre and vi troede



Paradigme skifte
Årsager til smerter er ikke det, vi troede



Undeliggende genetisk 

disposition for smerter 21% 

and 67%

Andre sygdomme som astma, 

diabetes, mentalt health, 

overvægt, smerter andre steder 

i kroppen  

Kort uddannelse, lav indkomst, 

tungt fysisk arbejde, dårlig 

adgang til sundhedsydelser

Depression, angst, 

lav handlekraft

Hartvigsen et al Lancet 2018

Fitzcharles et al Lancet 2021



Paradigme skifte 
Vi kan ikke diagnosticere, som vi troede, vi kunne

Nej

Nej

Brinjikji AM J Neuroradiol 2015



28% af rygsmerter falder i den svære 

kategori- men de forårsager 77% 

af funktionsnedsættelse

6% svære 
vedvarende smerter

22% komplet raske

Hos de fleste er rygsmerter en episodisk tilstand, 
der kommer og går

Hvem udvilker vedvarende smerter 

og funktionsnedsættelse?

• Passiv coping

• Opfattet mangel på kontrol

• Tror ikke man bliver rask

• Negative tanker

• Lav social klasse

Paradigme skifte 
Rygsmerter forløber ikke, som vi troede, de 
gjorde

GBD Lancet 2017

Kongsted et al BMC Musculoskelet Dis 2016



brugerdefinerede farvepalette

”Overall, drug treatments are largely ineffective for 

back pain and osteoarthritis and have the potential for 

serious harm.

We need to work harder to help people with these

disorders to live better with their pain without recourse

to the prescription pad”

20 January 2021

Paradigme skifte 
Behandlingsanbefaliger skifter



brugerdefinerede farvepalette

Klare og ensartede anbefalinger fra Nationale Kliniske Retningslinjer 

mindre medicin 

mindre kirurgi

mindre skanning

mere aktiv behandling

mere egen-håndtering   

På trods heraf har Danmark 

ingen systematisk implementering af programmer med aktiv behandling og 

egen-håndtering

”gratis” adgang til at få ordineret medicin, skanninger og kirurgi

europarekord i forbrug af stærk smertestillende medicin; 35% af opioider

ordineres for kroniske smerter 

betalingsbarrierer for anbefalede behandlinger som patientuddannelse, 

træning og manuel behandling

Vi gør ikke det, vi ved virker!



Paradigme skifte
Sundhedsvæsenet skal støtte egenhåndtering

Kongsted et al Braz J Phys Ther 2021 

Sund livsstil

Lever med sygdom 

i hverdagen

Handlinger der 

reducerer symptomer



brugerdefinerede farvepalette

Egenomsorg (self-management) er en 

proces hvor borgeren:

Egenomsorg er IKKE:

➢ Involveres i sin behandling og pleje

➢Lærer om sin helbredssituation

➢Finder mening med sygdommen

➢ Involveres i beslutninger om sin egen sundhed

➢Navigerer i sundhedssystemet

➢Modificerer sin livsstil

➢Løser problemer

➢Tilpasser sig og accepterer sin situation

At overlade borgeren

til sig selv

Thorne 2003 / Lorig & Holman 2003 / Wilkilson & Whitehead 2009 / Schulman-Green 2012/



Tilgang til borgere med langvarige problemer 
i muskler og led

Patientuddannelse, 
træning, manuel 
behandling etc

Information og vejledning 
alle

nogle

få

basis 
behandling

basis behandling + 
superviseret træning 

basis behandling + individuel 
rettede behandling + medicin

Individuel, 
specialiseret 
behandling

kirurgi



En GLA:D® ryg kræver 

balance mellem ressourcer og belastninger

Dine rygs

ressourcer

Dine belast-

ninger

Ryggen er 

skabt til 

bevægelse

Handling 

kommer før 

bedring

Skæv ryg og 

dårlig holdning   

er almindeligt

Smerte = Alarm

Smerte  Skade

Ryggen er

stærk

Hjernen kan 

skrue op og 

ned for smerte

Naturlige 

bevægelser

dæmper smerter

Træning 

styrker ryggen

GLA:D® Ryg

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH5PaVycnVAhXCK5oKHa6RCRoQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/photos/bodybuilder/&psig=AFQjCNGXWrAlMPw_athKsSfMCBn9NtaK-g&ust=1502347968407749


Uddannelse integreret med trænin

Fokus på:

• Muligheder

• Udforske bevægelse, ikke at gøre

øvelser 100% korrekt

• Reducere frygt for at bruge 

kroppen

• Involvere og overlade ansvaret til 

borgeren



➢ 2.000 klinikere

➢ 70.000+ patienter

➢ International success

➢ Klinikere tilfredse med kursus og de forbliver tilfredse

➢ Klinikere kan rekruttere de relevante patienter 

(>60% smerte >1 år; 38% sygemeldt seneste måned)

➢ Patienter forbedrer sig på smerte, funktion, objektive tests 

(moderat effektstørelse)

➢ 8 af 10 patienter tilfredse eller meget tilfredse

➢ 37% stoppet smertestillende medicin efter 12 mdr; 10% begyndt

➢ Fysisk aktivitet og træning kan forebygge 35 kroniske 

sygdomme og er gavnligt i behandlingen af 26

GLA:D Årsrapporter 2018;2019;2020;2021 

Skou ST mfl. J Orthop Sports Phys Ther 2018;48:439-47



Gammel fortælling
Smerter og sygdom i muskler og led er ikke spændende

Rammer primært gamle mennesker

”Der er ikke noget at gøre”

Ny fortælling 
Smerter og sygdom i muskler og led rammer hele livet

Det er muligt at leve et godt, sundt og aktivt liv med smerter 

og sygdom i muskler og led (og anden kronisk sygdom)

Paradigme skifte 
En ny fortælling



Vi skal gøre borger/patientuddannelse 

tilgængeligt

Sundhedsklynger åbner mulighed for 

at eksperimentere

Vi skal inddrage alle 

sundhedsprofessionelle

Vi skal udvikle og implementere

IT løsninger, der understøtter sundhed

Vi skal forske meget mere –

som en del af hverdagen

Fysisk aktivitet og træning skal 

være kernebehandlinger

Brugerinddragelse



Tak!

jhartvigsen@health.sdu.dk

@janhartvigsen

mailto:jhartvigsen@health.sdu.dk


Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / PAUSE



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / KOMMUNALE 
ERFARINGSUDVEKSLING –
HVAD GØR I ALLEREDE? 



Forebyggelse

-udsættelse 

for risiko

Sundheds-

fremme

Tidlig 

opsporing

Rehabilitering/

Behandling

Hvad er svært?        Hvem samarbejder I 

med? 

Hvad gør I allerede?



Hvad gør vi allerede i min kommune?

1. Brug 10 minutter til kommunevis eller 2 og 2 at udfylde 

skemaet 
› Hvilke indsatser I har på områderne?

› Hvem i samarbejder med?

› Hvad oplever I er svært?

2. Herefter er der opsamling i plenum 





Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / FROKOST OG NETVÆRK



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / :

HVAD KAN TEKNOLOGIEN OG 
CIVILSAMFUNDET BIDRAGE MED?

V LENE LEBECH, FYSIOTERAPEUT



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

ERFARINGER MED GLA:D, 
NATUR TRÆNING OG 
PERSPEKTIVER PÅ KRONISK 
SYGDOM FREMOVER

V/ SØREN THORGAARD SKOU, 
PROFESSOR, SDU



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / FÆLLES DRØFTELSE



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / HVORDAN KAN VI 
STYRKE OMRÅDET I 
EGEN KOMMUNE ?



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

FOREBYGGELSE AF MUSKEL-
SKELETLIDELSER -
WORKSHOP

V/ CENTER FOR FOREBYGGELSE I 
PRAKSIS, KL



Vejen videre herfra……….

Hvad kan jeg tage med mig hjem i dag? Vigtigste pointer Hvad kunne jeg godt tænke mig at arbejde videre med i 

egen kommune? 

Hvem skal jeg samarbejde med? Hvad skal der til for at det lykkes?



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / AFRUNDING OG 
OPSAMLING



Kvalitetsplan ja tak - nytænkning er nødvendigt  

• Kommunerne er positive overfor 

kvalitetsstandarder, som stiller krav til tilbud, 

så længe der følger national finansiering med. 

• I mange tilfælde er krav til hospitaler og 

praksissektoren også nødvendige for en 

vellykket indsats til borgerne. 

• På muskel-skeletområdet er det oplagt at se 

samlet på hvilken rehabilitering og behandling 

vil skal tilbyde på tværs af sektorer



Hvad tager jeg med hjem fra i dag?

Skriv en ting som du tager 

med fra i dag på et papkort



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN


