
WEBINAR OM KOMMUNALE 
FOREBYGGELSESTILBUD TIL BORGERE 
MED MUSKEL- SKELETLIDELSER

Lene Dørfler og Eva Michelle Burchard,

Center for Forebyggelse i praksis, KL

Den 10. november 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


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



Derfor denne temadag



Formål med temadagen

At sætte fokus på hvordan kommunen 

understøtter og organiserer det 

forebyggende arbejde med muskel- og 

skeletlidelser både internt i kommunen og i 

samarbejde med civilsamfundet 



Kort præsentation

❖Navn 

❖Hvor i organisationen arbejder du?

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



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

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

15.30  Opsamling og afrunding af dagen

13.45  Pause

14.20 Hvad gør kommunerne allerede?  

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

perspektiv v/ Lene Lebech, fysioterapeut 

15.00 Træning som behandling af artrose og anden kronisk sygdom: GLA:D, Naturtræning, e-træning og MOBILIZE 

v/ Søren Thorgaard Skou, professor, SDU og Slagelse Sygehus

14.50 Pause

15.45   Tak for i dag



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



brugerdefinerede farvepalette

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 ERFARINGER –
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?





Forebyggelse

-udsættelse 

for risiko

Sundheds-

fremme

Tidlig 

opsporing

Rehabilitering/

Behandling

Hvad er svært?        

Dem vi ikke ser

Borgere med mentale 

udfordringer – angst 

og stress

Terapeuter og læger 

kender ikke tilbuddene

Det er en tilbudsjungle 

det kan være svært at 

sælge hvis man ikke 

kender tilbuddene

Hvem samarbejder I med? 

Patientforeninger

Aftenskoler

Brobyggere

Fællesskabs

formidlere

Hvad gør I allerede?

Indsatser til børn og 

unge i skoleregi

Fritidspas

Tilbud til borgere i 

lokalmiljøet

Let tilgængelige 

foreningsportaler

Aktiviteter gennem 

frivilligcentre

Artrose- og ryghold

Vedligeholdende 

træning

Lær at tackle kroniske 

smerter

Egenmestringsforløb

Brobygning til 

aktiviteter efter forløb

Gå i gang pjece

Tilbud i udsatte 

områder

Forebyggelses

konsulenter

Tværgående 

henvisning ved 

bekymring

Opmærksomhed på 

balanceproblemer

Sundhedsbus i 

udsatte områder og 

ved produktions-

virksomheder med 

kortuddannede 

Osteoporose app

Osteoporose- og 

rygskoler

Samarbejde med 

fysioterapeuter 

og kiropraktorer

Superviseret 

gangtræning ved 

Claudicatio 

intermitens

Osteoporose app



Hvad gør vi allerede i min kommune?

› Hvilke indsatser har I?

› Hvem i samarbejder med?

Reflekter 2 minutter selv og skriv i chatten 

eller ræk hånden op



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / PAUSE 5 MINUTTER



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / :

HVAD KAN TEKNOLOGIEN OG 
CIVILSAMFUNDET BIDRAGE MED?

V LENE LEBECH, FYSIOTERAPEUT



”Hvad kan teknologien bidrage med i forhold til 

sygdomsmestring i fm. osteoporose? 

Mestring af kronisk sygdom ud fra et individuelt 

perspektiv”

V/ DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT, LENE LEBECH



”MINE KNOGLER” - APP

Udviklet af Pernille Ravn Jakobsen, Fysioterapeut, Ph.d.

▪ Første udgave i samarbejde med Sundhedsstyrelsen
▪ Anden udgave udviklet af OSAIA HEALTH

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUTLENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

MESTRINGSMATERIALE TIL 
OSTEOPOROSEPATIENTER



Osteoporose
–en stigende udfordring
▪ Reel prævalens i Danmark: 187.000 danskere. 

prævalens: 684.000 danskere(1)

▪ Faldende incidens af osteoporose 2017: 17.000 
19.100) men stigende incidens af lavenergibrud 
36.997 (2009: 26.155)(1)

▪ Stigende antal DXA scanninger af borgere uden 
tidligere skanninger, men kun 12% debuterer med 
osteoporose indenfor 12 mdr. (1)

▪ Danmark har den næsthøjeste dødelighed i Europa 
associeret med en fraktur. En hoftefraktur er den 
dyreste enkeltdiagnose i sundhedsvæsenet(2)

▪ En fraktur øger risikoen for yderligere frakturer med 
op til 86%. 

▪ Tidlig opsporing og forebyggelse er vigtig(3)

.
(1 ): Sundhedsdatastyrelsen: Prævalens, incidens og behandling I sundhedsvæsenet for borgere med osteoporose. 2018.
(2): Kanis J.A. et al. SCOPE 2021: a New Scorecard for Osteoporosis in Europe, Arch Osteoporos, 2021.
(3): Kanis, J.A., et al., A meta-analysis of previous fracture and subsequent fracture risk. Bone, 2004.



➢ INDSATSOMRÅDER
Knoglevenlig livsstil
Tværfaglig udredning af faldtruede ældre
Ensartede forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser tilpasset den enkelte
Osteoporosespecifikt MESTRINGS-materiale anbefales
Viden om effekt, organisering og implementering
Dataindsamling

➢ UDFORDRINGER
Tværsektoriel sammenhæng 
Utilstrækkelig sammenhæng i patientforløbet pga. flere sektorer

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

EKSPERTGRUPPE I SUNDHEDSSTYRELSEN, 
2018-2020



LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

”Hvordan har du det i knoglerne i dag”? 

➢ Navigere og finde tryghed i diagnosen

➢ Knoglers sundhed handler om – VIDEN 

➢ Om det vi ved, der er godt for knoglerne!
➢ Og det der er godt for os!

ENSARTEDE FOREBYGGELSES- OG 
REHABILITERINGSINDSATSER TILPASSET DEN ENKELTE



LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT 

ENSARTEDE FOREBYGGELSES- OG 
REHABILITERINGSINDSATSER TILPASSET DEN ENKELTE



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PhD projekt
start

Brugerdreven design og
udvikling af prototype i en

iterative proces

Test på Odense 
Universitets

Hospital
+500 brugere

Udvikling af Danmarks første
osteoporose app I samarbejde

med Sundhedsstyrelsen og
Videnscenter for Knoglesundhed

Pilot test af ‘Mine 
Knogler’ app i DK. 
+14.000 brugere

Design og
udvikling, soft 

funding og
partnerskaber

Partnerskaber

Mine Knogler er baseret på +7 års forskning og udvikling indenfor osteoporose i samarbejde med 
en række centrale aktører

MESTRINGSMATERIALE TIL OSTEOPOROSEPATIENTER



➢ Generel viden om osteoporose – hvad er det? 

➢ Risikofaktorer

➢ Hvordan bliver jeg undersøgt?

Hvilken gruppe tilhører du? 

➢ Se video med øvelserne

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

KNOGLEVENLIG VIDEN / TRÆNING

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

MESTRINGSMATERIALE TIL 
OSTEOPOROSEPATIENTER



LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

✓ Knogleskørhed i familien

✓ Tidligere knoglebrud

✓ Rygning

✓ Stor alkoholindtagelse

✓ Overgangsalder (menopause) før 45 år

✓ Spinkel kropsbygning (BMI < 19)

✓ Inaktivitet

✓ Alder

✓ Behandling med Prednisolon® 

✓ KOL

✓ Behandling for brystkræft og prostatakræft

✓ Forhøjet stofskifte

✓ Svigtende nyrefunktion

✓ Langvarigt sengeleje eller inaktivitet

✓ Anoreksi eller tarmsygdomme

✓ Leddegigt og Bechterew’s sygdom

✓ En række sjældne stofskifte-, 

knogle- og blodsygdomme

INDIVIDUALISERING IFT. MESTRING

MESTRINGSMATERIALE TIL 
OSTEOPOROSEPATIENTER



LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

ENSARTEDE FOREBYGGELSES- OG 
REHABILITERINGSINDSATSER TILPASSET DEN ENKELTE
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ENSARTEDE FOREBYGGELSES- OG 
REHABILITERINGSINDSATSER TILPASSET DEN ENKELTE

DORTE WITH, FYSIOTERAPEUT, MSU

Akutte sammenfald kræver ALTID ekspertviden



DET SIDSTE NYE FRA ENGLAND – LAVET TIL EN DANSK MODEL I 2021

DORTE WITH , FYSIOTERAPEUT, MSU ©

STÆRK
Formålet er at fremme muskel- og knoglestyrke for at bevare 
knogledensiteten(BMD) og undgå sarcopeni

Strategi: Progressiv styrketræning og vægtbærende træning

STABIL
Formålet er at fremme balanceevnen og muskelstyrken med et 
faldforebyggende fokus

Strategi: Balancetræning og muskelstyrkende aktiviteter

STRAKT
Formålet er at skabe tryghed og forebygge/mindske risikoen for vertebrale
frakturer ved eksempelvis løft, samt forbedre associerede symptomer

Strategi: Ekstensionstræning og vejledning i ergonomi

ENSARTEDE FOREBYGGELSES- OG 
REHABILITERINGSINDSATSER TILPASSET DEN ENKELTE

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT



➢ Tast dine tal ind

➢ T-score, alder, M/K

➢ Følg udviklingen over tid

➢ Brug den visuelle visning til din samtale med lægen

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

FØLG DIN OSTEOPOROSE

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

MESTRINGSMATERIALE TIL 
OSTEOPOROSEPATIENTER



➢ Behandlingsmuligheder samt kalkberegner

➢ Viden om knoglebrud / sammenfald

➢ Viden om smertelindring, hvile, aktivitet, medicinsk smertebehandling, 
hjælpemidler og let mobilisering…

SØG LÆGE/FYSIOTERAPEUT, HVIS DU ER I TVIVL

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUTLENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

MESTRINGSMATERIALE TIL 
OSTEOPOROSEPATIENTER
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ENSARTEDE FOREBYGGELSES- OG 
REHABILITERINGSINDSATSER TILPASSET DEN ENKELTE

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

Medicin for behandling af 
osteoporose virker bedre, 

hvis man samtidig laver 
noget motion



Vores mission er at hjælpe patienter med 
osteoporose til bedre sygdomsmestring og 
forebyggelse af brud. 

Tendenser indenfor osteoporose:
• Fokus på tidlig opsporing og forebyggelse
• Scanning før første brud 
• Udvikling og test af digitale løsninger, der øger 

compliance og forebygger brud. 
Sammenlignet med andre kroniske sygdomme 
mangler der digitale løsninger til patienter med 
osteoporose(4)

Danmarks første online 
osteoporoseforløb

.
(4): Alhussein, G & Hadjileontiadis L., Digital Health Technologies for Long-term Self-management 
of Osteoporosis: Systematic Review and Meta-analysis. JMIR Mhealth Uhealth 2022.



OSTEOPOROSESKOLER OG ANDRE TILBUD

➢ Meget stor diversitet ift. tilbuddene rundt i landet 

➢ Kun 25 kommuner ud af 98 har et tilbud

➢ Positiv udvikling at flere starter noget op
➢ Nordjylland er et godt sted at bo

➢ Sjælland har ingen osteoporose skoler

➢ AUH og OUH har fortsat meget fine tilbud

HUSK tilbuddene hos 

❖ Privatpraktiserende fysioterapeuter

❖ Aftenskoler

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

MESTRINGSMATERIALE TIL 
OSTEOPOROSEPATIENTER



Mine Knogler platformen 2022
Vores vision er at optimere forløbet for patienter med osteoporose

Mine Knogler
(app)

Sundheds-
professionel

Patient med 
osteoporose

OSAIA Academy
Uddannelse & certificering, 
adgang til OSAIA platform 
og netværk med andre 
sundhedsprofessionelle

OSAIA Academy
Uddannelse & certificering af 
sundhedsprofessionelle

Rådgivningsservice
Online osteoporoseforløb 



Danmarks første online osteoporoseforløb

1 Diagnosen
Osteoporose?

2 DXA-scanning

3 Mine Knogler app4 Identifikation af behov

OSAIA 
algorithms

Selv-screening

Respons

Har patienten behov
for hjælp?

Onboarding, vilkår & betingelser

5 Online konsultation

Screening
OSAIA algorithms

Screeningsrapport:
Grad af: 
• Osteoporose
• Fysisk Aktivitet
• Kalkindtag
• Compliance
• Livskvalitet
• Motivation

6
Udlevering af 
personlig plan

7 Rådgivning

Online 
konsultation 
opfølgning

OSAIA algorithms

OSAIA algorithms

Online konsultation Re-
screening & rapport

Abonnement
Asynkron support 

7.
1

7.27.3

OSAIA platform

Community & support7.4
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LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT

MESTRINGSMATERIALE TIL 
OSTEOPOROSEPATIENTER



✓ Download ”MINE KNOGLER”, der hvor du henter dine apps

✓ Tjek Videnscenter for Knoglesundhed ift. materiale

målrettet sundhedsfagligt personale

✓ Tjek Osteoporoseforeningen ift. viden på området

✓ Tjek Sundhedsstyrelsens rapport, hvis du vil vide mere om 
hvordan det står til på osteoporoseområdet

HVAD GØR JEG SÅ I MORGEN?

LENE LEBECH, DEN KNOGLESKØRE FYSIOTERAPEUT



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

HÅBER I GÅR HJEM MED NYSGERRIGHED OG INSPIRATION 

TIL DIGITALT MESTRINGSMATERIALE!



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

TRÆNING SOM BEHANDLING AF 

ARTROSE OG ANDEN KRONISK 

SYGDOM: GLA:D, NATURTRÆNING, 

E-TRÆNING OG MOBILIZE 

V/ SØREN THORGAARD SKOU, 

PROFESSOR, SDU OG SLAGELSE 

SYGEHUS



Træning som forebyggelse af forværring ved artrose og anden 

kronisk sygdom



Artrose er hyppig og meget dyr!

Global Burden of Disease 2020; Salmon et al. 2016

Årlige omkostninger til artrose: 817 billioner

Euro (over 11 milliarder kr. i Danmark)

Artrose er estimeret til at påvirke 528 millioner på 

verdensplan, primært knæ, hånd og hofte

Billeder fra Colourbox.com



Artrose er hyppig og meget dyr!

Global Burden of Disease 2020; Salmon et al. 2016

Årlige omkostninger til artrose: 817 billioner

Euro (over 11 milliarder kr. i Danmark)

Artrose er estimeret til at påvirke 528 millioner på 

verdensplan, primært knæ, hånd og hofte

Billeder fra Colourbox.com

Vigtigt:

Knæ- og hofteartrose er også hyppig 

blandt yngre voksne mellem 15-49 år
Ackerman et al. 2017



Træning anbefales på tværs af ALLE internationale 

retningslinjer for knæ- og hofteartrose

Fernandes et al. 2013; Bannuru et al. 2019; NICE 2014; Roos & Juhl 2012, Sundhedsstyrelsen 2012

Patientuddannelse, træning (og vægttab)

Medicin, ganghjælpemidler og

behandling ved terapeut

Kunstige

ledflader

Alle

Nogle

Få

Basis

Basis + supplerende

Basis + supplerende + 
kirurgi

© E Roos

1/3-1/7 får et kunstigt led i løbet af livet
Ackerman et al 2017; Burn et al. 2019



Træning til knæartrose – effektiv og sikker!
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“As of 2002 sufficient evidence had 

accumulated to show significant benefit 

of exercise over no exercise in patients 

with knee OA, and further trials are 

unlikely to overturn this result.”
Uthman et al. BMJ 2013 + Verhagen et al. OAC 2019

Juhl et al. 2014; Quicke et al. 2015; Bricca et al. 2019a; Bricca et al. 2019b

Der skal rigtig meget til at skade led og 

muskler

Inaktivitet er meget værre end aktivitet

Borgeren får ikke mere artrose af at 

være aktiv svarende til anbefalinger i 

guidelines



Artrose og komorbiditet i Danmark
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Condition

▪ 2 ud af 3 borgere med artrose har mindst en anden kronisk sygdom

▪ Hypertension (37%), Hjertesygdomme (8%) og diabetes (7%) er de mest almindelige

Muckelt, Skou et al. J Comorbidity 2020



Impact af kronisk sygdom på helbred blandt 

borgere med artrose i Danmark

▪ Jo flere kroniske sygdomme, jo værre helbred

Muckelt, Skou et al. J Comorbidity 2020



Fysisk aktivitet og træning kan forbedre fysisk og mental sundhed og har oftest 

sammenlignelig effekt på smerte, funktion, livskvalitet og risiko for død som medicin

▪ Fysisk aktivitet kan medvirke til at forebygge 35 kroniske sygdomme

▪ Træning er effektiv og sikker ved mindst 26 kroniske sygdomme og borgere med 

flere samtidige sygdomme.

Fokus på træning og fysisk aktivitet hos borgere 

med artrose er vigtigt, og ikke kun pga. leddet

Wesseling et al. 2013; Hartvigsen et al. 2013; Booth et al. 2012; Pedersen & Saltin 2015; Skou et al. 

2018; Naci & Ioannidis 2013; Bannuru et al. 2019; da Costa et al. 2017; Bricca, Skou et al. 2020



De mange sundhedseffekter af træning

Thyfault et al. 
2020; WHO 
2019; CDC 
2020

Stress

Depression

Anxiety

Mood

Sleep

Wellbeing

Quality of life

Etc.

+ Social effects



7 Anbefalinger til praksis
Baseret på evidens og generelle 

anbefalinger ift. træning



-et non-profit implementeringsprojekt ved SDU under ledelse af 

professor Søren Thorgaard Skou og professor Ewa Roos

GLAiD.dk



Men implementering af anbefalinger mangler!

▪ Der er stærk evidens for at træning reducerer smerte og forbedrer funktion og livskvalitet og 
uddannelse kan understøtte dette

▪ Klinisk praksis afspejler ikke retningslinjerne
▪ Kun 1 ud af 3 tilbydes uddannelse og/eller self-management

▪ Kun 1 ud af 3 henvises til eller anbefales træning

Hagen et al. 2016; Snijders et al. 2011; Runciman et al. 2012; Dhawan et al. 2014; Skou et al. 2015; Ingelsrud et al. 2020

80

➔

Træning virker…

Hagen et al. 2016; Snijders et al. 2011; Runciman et al. 2012; 

Dhawan et al. 2014; Skou et al. 2015; Ingelsrud et al. 2020



Fra evidens og anbefalinger til klinisk praksis

Overordnet formål med GLA:D

At implementere evidensbaserede kliniske

anbefalinger ift. træning og uddannelse til borgere

med knæ- og hofteartrose i praksis



De tre nøgleelementer i GLA:D

1. 2-dages kursus for fysioterapeuter

2. 8-ugers uddannelse og vejledt træning for borgere

med knæ- og hofteartrose

3. Evaluering i GLA:D-registeret ved start, efter forløbet

og efter 12mdr.

Skou & Roos 2017

+

Billeder fra GLA:D eller Colourbox.com



Årsrapport 2021 for GLA:D knæ/hofte

+60,000 danskere med artrose

✓ Reduceret smerte, bedre
funktion og livskvalitet

✓ Færre er sygemeldte og færre
tager smertestillende medicin

+400 enheder spredt ud over 
hele Danmark…

…men kun 26 kommuner 
tilbyder GLA:D



GLA:D har lige så stor effekt blandt borgere med artrose og 

komorbiditet som blandt borgere uden komorbiditet

• Komorbiditet er ikke forbundet med mindre eller større

forbedringer i smerte, funktion og livskvalitet efter 8 

ugers træning og uddannelse blandt borgere med 

artrose.

• Det betyder at træning også er effektivt til borgere

med komorbiditet.

• Højere alder og smerteintensitet er forbundet med 

mindre forbedring, mens højere self-efficacy og selv-

vurderet helbred ser ud til at være forbundet med 

større forbedringer efter træning og uddannelse blandt

borgere med artrose med og uden komorbiditet

Pihl, Skou et al. 2021 OAC, Pihl, Skou et al. 2022 ACR
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Træning og patientuddannelse kan betale sig for 
samfundet!

▪ GLA:D er omkostningseffektiv for knæ- og 
hofteartrose (1 år), også i kommunerne

▪ Kun 1 ud af 12 operationer skal undgås for 
at det kan betale sig for samfundet at 
tilbyde træning og uddannelse

▪ Selv blandt borgere der ender med 
operation er det omkostningseffektivt at 
starte med træning og uddannelse (1 år)

▪ Men træning koster modsat operation 
penge = social ulighed

Grønne et al.2021; Fernandes et al. 2017; Ackerman et al. 2020. 



GLA:D Ryg

GLA:D® Ryg, er et tilbud til danskere med

rygsmerter bygget op om de samme

principper som GLA:D til knæ og hofte.

Det fører til:
✓ Reduceret smerte og bedre funktion

✓ Færre tager smertestillende medicin



GLA:D i resten af verden





Eksempler på alternative måder at levere 

træning til artrose på

Via eHealth og i naturen
eHealth: Sundhedsydelser leveret via 

elektroniske løsninger (f.eks. telefon

eller internet)



▪ Systematisk review: Effekten af eHealth hos personer med en eller flere 

kroniske sygdomme, herunder artrose

▪ Inkluderet 99 RCTs, heraf 15 studier om knæartrose

▪ På tværs af alle sygdommene ses en lille forbedring af fysisk aktivitet, 

fysisk funktion, livskvalitet samt en reduktion af depressions-symptomer, 

men der ses ingen ændring i angst-symptomer.

Zangger et al 2022 (manuscript in prep.)

▪ KNÆARTROSE (15 studier)

▪ Der ses kun en effekt på subjektiv fysisk funktion (effekt: 0,30, 

95%CI:0,13-0,47) (8 studier)

▪ Oftest anvendes træningsterapi (9 studier) og en mobil løsning 

(telefonopkald, SMS-besked, App) (6 studier)

eHealth til knæartrose og anden 

kronisk sygdom

eHealth: Sundhedsydelser leveret via 

elektroniske løsninger (f.eks. telefon

eller internet)



Udvalgte studier om alternative måder at 

levere træning til knæartrose på

OBS: Mere evidens er nødvendigt



Virker eHealth-leveret hjemmetræning + vægttab?
▪ 415 borgere med knæartrose og overvægt 

▪ 3 grupper: 

▪ Information om artrose

▪ + 6 video-samtaler om træning + udstyr

▪ + 6 samtaler med diætist

▪ Efter 6 og 12 mdr. var træning alene (smerte 0,8 (0-10) og funktion (0-68) 7,0) og 

træning + diæt (smerte 1,5 og funktion 9,8) mere effektivt end information 

alene

▪ Træning + diæt var mere effektiv end træning alene

→ eHealth-leveret rådgivning om træning og diæt kan være en 

brugbar intervention til at forbedre smerte og funktion 

Bennell et al. 2022 



Virker eHealth-leveret træning (uden supervision)?
▪ 206 borgere med knæartrose

▪ 2 grupper: 

▪ Hjemmeside med information om artrose og vigtighed af træning

▪ + 24-ugers adgang til platform med ressourcer til træning og self-

management + automatiske SMSer med fokus på at øge aktivitet

▪ Den usuperviserede platform + SMS var mere effektivt (smerte 1,6 og 

funktion 5,2) end information alene efter 24 uger.

▪ Langtidseffekt mangler at blive belyst.

→ eHealth-leveret træning (uden supervision) kan være en  

brugbar intervention til at forbedre smerte og funktion

Nelligan et al. 2021 



Er Ehealth-leveret træning lige 
så effektivt som træning hos 
fysioterapeut? (1)

Pilotprojekt på Næstved og Slagelse Sygehuse
• 88 personer med knæartrose i perioden 

Maj 2020 → Maj 2021
• Digital GLA:D® træning på hold via skærm, 

superviseret af fysioterapeuter fra 
Næstved og Slagelse Sygehuse

• TeleGLA:D har ikke statistisk signifikant mindre 
effekt end standard GLA:D (non-inferiority
sammenligning)

• TeleGLA:D ser ud til at være forbundet med 
større forbedringer i ganghastighed end 
standard GLA:DPætur M. Holm, pamh@regionsjaelland.dk PM_Holm

mailto:pamh@regionsjaelland.dk


Er Ehealth-leveret træning lige så effektivt som 

træning hos fysioterapeut? (2)

→ Hvis studiet viser, at Ehealth-leveret træning er lige så effektivt, er 

det et vigtig supplement til træning hos fysioterapeuten for dem der 

ønsker det.



Hvad med Apps?

Multimorbidity

COPD

Depression

Type 2 diabetes

Heart failure
Hypertension

Osteoarthritis
Cardiogram: 
Heart Rate 
Monitor

Glucose Buddy 
Diabetes Tracker

Cardiio: Heart 
Rate Monitor

Jade Insulin Dose 
Calculator

mySugr - Diabetes 
Tracker Log

Jointfully
Osteoarthritis

COPD Manager EXi - Exercise 
Prescription

Welltory: Heart 
Health Monitor

Cora Health

Sanvello: Anxiety 
& Depression

Wysa: Mental Health 
Support

ArthritisPower

Withings Health Mate
One Drop: 
Transforma Vita

▪ På tværs af sygdomme blev de 5 højeste ratede og 5 mest downloadede Apps 

evalueret.

▪ Kvaliteten af Apps (MARS score) var acceptabel, med dårligst kvalitet for 

artrose (3,0 vs. 3,5 ud af 5,0).

▪ Potentiale for adfærdsændring (ABACUS-score) var lav til moderat, men 

dårligst potentiale for Apps til artrose (4,2 vs. 8,1 ud af 21,0).

▪ → Der er behov for en bedre App til artrose og en evaluering af effekten 

på smerte og funktion.

Bricca, Skou et al. 2022



Naturtræning: Et nyt tilbud til borgere med gigt

▪ Nyt projekt i samarbejde med DGI, 

Gigtforeningen og Trygfonden

▪ Hvilken effekt har træning i naturen for 

mennesker med gigt, og hvad betyder det 

for deltagernes fysiske og mentale 

velvære?

▪ +1000 mennesker med gigt på tværs af 

landet forventes at deltage

▪ Relevant for borgere med artrose efter et 

træningsforløb hos fysioterapeuten



Til sidst lidt reklame ☺



MOBILIZE

Projektperiode: august 2019 (→5 år)

▪ FORMÅL: Forbedrer træning og uddannelse til borgere med multisygdom livskvalitet, 

funktion og symptomer samt forebygger at yderligere sygdomme udvikler sig?

▪ 158 ud af 228 borgere rekrutteret

▪ En lang række publikationer er allerede udgivet og borger-involvering er centralt

For mere information se 

www.mobilize-project.dk og 

følg os på Facebook eller 

Twitter @MOBILIZEdk 

Og lyt til vores podcast etc.

http://www.mobilize-project.dk/


PROgrez – en platform for implementering af 

forskning i praksis

▪ Regionsrådet i Region Sjælland har netop givet en fast 

årlig bevilling (2023→) til at vi kan udvikle, evaluere og 

implementere indsatser med fokus på træning og 

aktivitet i et tæt samarbejde med de 17 kommuner. 

▪ Tætte, dynamiske og brede forskningssamarbejder ift. 

forebyggelse, behandling og rehabilitering på tværs af 

sektorer med den overordnede mission at skabe 

sundere og mere aktive liv med borgeren i centrum

▪ ALLE repræsentanter for sjællandske kommuner 

opfordres til at kontakte mig



Hovedpointer

▪ Træning er sikker og effektivt og bør være tilbydes til alle med med knæ- og 

hofteartrose ifølge nationale og international retningslinjer

▪ Træning er også effektiv forebyggelse og behandling af en lang række andre

kroniske sygdomme og blandt borgere med flere samtidige sygdomme

▪ GLA:D er et klinisk effektivt og omkostningseffektivt tilbud til patienter i Danmark…

▪ …Men kun 1 ud af 4 kommuner tilbyder det, hvilket er medvirkende til social 

ulighed

▪ Fokus bør være på at sikre at alle borgere tilbydes træning og uddannelse, uanset

bopæl, økonomi og sundhedssektor

▪ Alternative måder at levere træningen på (natur, skærm, app etc.) kan være en del 

af løsningen, men der er brug for mere forskning.



Tak til:
Deltagere, samarbejdspartnere 

og fonde 

Søren Thorgaard Skou

stskou@health.sdu.dk

@STSkou

mailto:sots@rn.dk
https://twitter.com/STSkou
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Hvordan kan du styrke området i din kommune ?

› Hvad kunne jeg godt tænke mig at arbejde videre med 

i egen kommune? 
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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 i chatten en ting som du tager 

med fra i dag 
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