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Om materialeguiden 

I materialeguiden er beskrivelser af figurer, træningsøvelser og hjælpekort til fi-

gurer, der er udarbejdet til brug i konsultationen/samtalen med patienter med 

osteoporose og evt. deres pårørende. Figurer og træningsøvelser kan bruges til at 

give patienten en forståelse for vigtigheden af medicin, kost og fysisk aktivitet 

som led i behandlingen af osteoporose og forebyggelse af knoglebrud. Viden om 

behandlingen skal desuden medvirke til at skabe tryghed for osteoporosepatien-

ten. 

Figurer og træningsøvelser er udarbejdet af Videnscenter for Knoglesundhed i 

samarbejde med fysioterapeuterne Dorte With, MSU, (Danske Fysioterapeuter) 

og Lene Lebech (Osteoporoseforeningen) samt Cand. Scient i Idræt og Simon  

Esrup og Magnus Bendtsen. Figurer og vejledning i træningsøvelser er pilottestet 

på Sjællands Universitetshospital i Køge samt på en fysioterapeutisk klinik med 

positiv feedback fra både sundhedspersoner og patienter. 

Denne materialeguide skal ses som inspiration til brug af figurer og træningsøvel-

ser i samtalen med osteoporosepatienter, og det er op til dig som fagperson, 

hvordan materialet kommer i spil i dine patientsamtaler.  

Vi anbefaler, at du altid har materialet med til patientsamtaler, men at du kun ta-

ger det i brug, når du vurderer, at det kan være gavnligt for vidensformidlingen 

til patienten. Materialet er af overordnet karakter, og det forventes altså ikke, at 

du som sundhedsperson skal være ekspert indenfor fysisk aktivitet, men at du, 

med udgangspunkt i samtalematerialet, kan give patienten en overordnet vejled-

ning. 

I nogle tilfælde har patienten behov for mere specifik vejledning i fysisk aktivitet 

og ergonomi. I disse tilfælde bør der henvises til en fysioterapeut.  

Materialeguidens indhold 

 Figur 1 - Behandling af osteoporose 

 Figur 2 - Belastning ved træning 

 Figur 3 - Gode råd til hverdagens aktiviteter  

 Oversigt 1 - Vurderingsskema til udlevering af træningsøvelser 

 Oversigt 2 - Gode råd i hverdagen 

 Hjælpekort til figurer 
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Behandling af osteoporose 

Behandling af osteoporose er et sammenspil mellem en vedvarende medicinsk 

behandling, en knoglevenlig kost rig på kalk- og D-vitamin og livslang fysisk akti-

vitet. Den bedste behandling og forebyggelse af knoglebrud opnås, når behand-

lingen indeholder alle tre elementer.  

Figur 1 - Behandling af osteoporose 

 Du kan bruge Figur 1 til at tale med patienten om de tre elemen-

ters betydning for behandlingen af osteoporose og forebyggelsen 

af knoglebrud 

 Information om figuren findes nedenunder samt via et hjælpekort 

sidst i guiden 

 Figur 1 kan printes i fuld størrelse på  

videnscenterforknoglesundhed.dk  

Medicinsk behandling af osteoporose er den mest effektive tilgang til at forebygge 

knoglebrud. Videnskabelige studier har vist, at patienter i medicinsk behandling 

for osteoporose nedsætter risikoen for knoglebrud markant(1,2). For at sikre god 

medicinsk behandling af osteoporose, er det vigtigt, at patienten indtager til-

strækkeligt med kalk og D-vitamin med henblik på at sikre optimale forhold for 

knoglemineralisering og for at mindske risikoen for hypokalcæmi(3).  

Medicinsk behandling 
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Kost (Kalk og D-vitamin) 

Kalk og D-vitamin er vigtigt i behandlingen af osteoporose, da et tilstrækkeligt 

indtag af kalk sikrer en sund kalkbalance i knoglerne. D-vitamin er vigtigt for op-

tagelse af kalk i tarmen, mineralisering af skelettet og muskelfunktionen. Tilsam-

men fører disse effekter til en reduceret risiko for osteoporotiske knoglebrud(4). 

Det anbefalede daglige indtag af kalk er 1000-1200 mg, og det anbefalede dagli-

ge tilskud af D-vitamin er 20-40 mikrogram (5,6,7).  

Kalk fås primært fra mejeriprodukter. Det anbefales at udregne den enkelte pati-

ents indtag af kalk i kosten ved en kalk-beregner, som fx nedenfor: 

D-vitamin produceres, når huden udsættes for solens stråler, men i Danmark er 

solen ikke skarp nok i perioden fra oktober til maj måned. Derfor er det vigtigt at 

sikre et tilstrækkeligt indtag, hvilket ofte vil være gennem tilskud af D-vitamin. 

 Hvis patienten ikke får tilstrækkeligt med kalk, kan der suppleres 

med kalktilskud eller flere mejeriprodukter 

 Patienten kan tage udgangspunkt i de officielle kostråd fra 

Fødevarestyrelsen  
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Træning og fysisk aktivitet 

Behandlingen af osteoporose indebærer også, at patienten forbliver mobil og fy-

sisk aktiv hele livet. Blandt osteoporosepatienter er der tendens til at begrænse 

sit fysiske aktivitetsniveau for at undgå knoglebrud på trods af, at osteoporosepa-

tienter anbefales at holde sig fysisk aktive(8). Manglende fysisk aktivitet 

(inaktivitet) eller uhensigtsmæssig fysisk aktivitet kan være med til at øge risiko-

en for knoglebrud(9,10). Fysisk aktivitet har adskillige positive sundhedseffekter

(8,9,10). Desuden bidrager fysisk aktivitet i hverdagen til at bevare patientens 

funktionsniveau(14). Her kan vejledning i træningsformer, hverdagsaktiviteter og 

konkrete øvelser være med til at skabe tryghed og hjælper patienten med at for-

blive fysisk aktiv. 

Med den nye vejledning er der skabt en ramme for vejledning i fysisk aktivitet og 

træning. Med afsæt i de tre elementer kan alle patienter, med udgangspunkt i 

eget funktionsniveau og knoglestatus, vejledes i fysisk aktivitet og træning. Den 

nye vejledning skal sikre alle osteoporosepatienter støttes i at forblive fysisk akti-

ve hele livet.  

Den nye vejledning er udgangspunktet for denne guide og de tilhørende træ-

ningsøvelser. Du vil her blive guidet i at afgøre hvilke aktiviteter der er hensigts-

mæssige for patienten, samt at afgøre hvilke træningsøvelser du kan udlevere til 

patienten, eller om patienten skal henvises til en fysioterapeut. 

Stærk, Stabil og Strakt 

Stærk, Stabil og Strakt er titlen på den nyeste fysioterapeutiske vejledning om 

fysisk aktivitet og træning for patienter med osteoporose. Titlen er ligeledes en 

beskrivelse af formålet med træning og fysisk aktivitet for patienten. Her handler 

det om at: 

STÆRK - Bevare/øge styrken i muskler og knogler 

STABIL - Vedligeholde/forbedre balanceevnen  

STRAKT - Styrke ryggens muskulatur,  

smertelindre og sikre god ergonomi ved f.eks. løft 
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Vurdering patienten 

Hvordan patienten skal være fysisk aktiv afhænger af en risikovurdering på 

grundlag af disse 3 faktorer: 

Vurdering af funktionsniveau 

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i patientens nuværende funktionsniveau, når 

du som sundhedsfaglig skal vejlede patienten i fysisk aktivitet. I Oversigt 1 (se 

side 15) indgår funktionsniveau også i vurderingen af, hvilke træningsøvelser, du 

kan anbefale til en osteoporosepatient. 

Ud fra funktionsniveau, T-score og tilstedeværelsen af rygsammenfald og hofte-

nære frakturer kan du nemmere, og med større professionel sikkerhed, anbefale 

konkrete øvelser og træningsformer.  

 Patientens nuværende funktionsniveau 

 Sværhedsgraden af osteoporose (T-score) 

 Tilstedeværelsen af rygsammenfald/vertebrale frakturer og 

hoftenære frakturer 

Sværhedsgraden af osteoporose og tilstedeværelsen af knoglebrud 

T-scoren er et udtryk for sværhedsgraden af osteoporose. Jo lavere T-scoren er, 

jo højere er risikoen for knoglebrud. T-scoren kan dog ikke direkte oversættes til 

mål for risiko for knoglebrud, og derfor bruges T-scoren kun som en del af den 

samlede vurdering af brudrisiko.  

Alle træningsøvelser i materialet henvender sig til osteoporosepatienter, der ikke 

har haft et rygsammenfald indenfor de seneste 6 måneder eller har gener fra ryg-

gen grundet ældre rygsammenfald. Dette gør sig også gældende for hoftenære 

frakturer. 

Her bruges T-score -3,0 som en nedre grænse for, hvilke patienter der kan udføre 

øvelserne. Det er vigtigt at bemærke, at der skal foretages en individuel vurde-

ring af patienter med rygsammenfald, hvilket Oversigt 1 (se side 15) kan være en 

hjælp til.  
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Tilstedeværelsen af knoglebrud, både nye og tidligere, øger risikoen for nye knog-

lebrud. For patienter med nyligt opståede rygsammenfald (indenfor 6 måneder), 

er det nødvendigt med individuel vejledning i fysisk aktivitet hos en fysioterapeut. 

For patientgruppen med rygsammenfald eller hoftenær fraktur for mere end 6 

måneder siden er der fortsat øget risiko for nye knoglebrud, men patienten anbe-

fales at gå i gang med træning på egen hånd for at forebygge immobilitet(9,10). 

Den øgede risiko for knoglebrud er baggrunden for, at træningsøvelserne er op-

delt af funktionsniveauerne ”med brud” og ”uden brud” i Oversigt 1 (se s. 15).  

Træningsøvelserne ”uden brud” kan gives til patienter uden rygsammenfald  eller 

hoftenær fraktur med en T-score over -3.0, herunder patienter med øvrige knoglebrud, 

som er helet op. 

Træningsøvelserne ”med brud” kan gives til patienter, der har haft et 

rygsammenfald eller hoftenær fraktur for mere end 6 måneder siden eller patienter med 

en T-score lavere end -3.0.  
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Patienter der var fysisk aktive før diagnosen ønsker ofte at fastholde deres træ-

nings-/motionsform, da dette for mange bevarer en god livskvalitet. Nogle pati-

enter kan have et ønske om at opstarte en træningsform eller at skifte til en  

anden træningsform.  

Nogle træningsformer har en øget belastning, der kan øge risikoen for knogle-

brud, og det er derfor en god ide at tale med patienten om den pågældende træ-

ningsform. Træningsformen bør passe til patientens nuværende funktionsniveau, 

sværhedsgrad af osteoporose, tilstedeværelse af knoglebrud og patientens erfa-

ring med træningsformen. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i det nuværende 

funktionsniveau og ikke det funktionsniveau der var gældende før diagnosen/

forekomsten af vertebral fraktur. 

Vurdering af belastning ved forskellige trænings- og motionsformer  

Figur 2 - Belastning ved træning 

 Du kan bruge Figur 2 til, sammen med patienten, at vurdere be-

lastningen ved forskellige trænings- og motionsformer. Figur 2 

kan findes og printes i fuld størrelse på videnscenterforknogle-

sundhed.dk 

 Brug Figur 2 som udgangspunkt for en snak om justeringsmulig-

heder eller skift af træningsformer 

 Information om figuren findes på næste side samt via et hjælpe-

kort  
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Intensiteten af træningsformen er afgørende for brudrisikoen. Herunder er nogle 

eksempler på træningsformer af forskellig intensitet.  

 Pilates og gåture er aktiviteter med lav intensitet og lav 

belastning 

 Fitness, golf og visse yogaformer har en højere intensitet, og 

dermed en højere belastning 

 Skiløb, mountainbike og kontaktsport, er aktiviteter der har den 

højeste belastning. Både pga. den høje intensitet og den øgede 

faldrisiko 

Er der tale om aktiviteter, som har stor betydning for patientens livskvalitet, kan 

det være en god ide at anbefale en modificeret udgave af aktiviteterne. I mange 

tilfælde er det muligt at justere den pågældende træningsform, så risikomomen-

ter mindskes eller helt udgår. I yoga bør patienten fx undlade yderpositioner ved 

fleksion og rotation. Ved løb er det en god ide at løbe på jævnt underlag og i go-

de vejrforhold.  

 Ved justering af træningsformen har det stor betydning, om 

patienten er erfaren indenfor træningsformen. En erfaren udøver 

vil i højere grad være i stand til at justere sine bevægelser og 

intensiteten af aktiviteten.  

 Det er også vigtigt, at patienten vælger en aktivitet, som 

patienten finder givende. Det skal gerne være en aktivitet, som 

giver patienten lyst til at forblive fysisk aktiv på længere sigt. 

I tilfælde hvor patientens behov for vejledning rækker udover indholdet i en pati-

entsamtale, bør der henvises til en fysioterapeut, der kan give individuel vejled-

ning. 
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Vejledning i træningsøvelser 
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Vejledning i træningsøvelser til osteoporosepatienten 

Som tidligere nævnt afhænger patientens anbefalede fysiske aktivitetsniveau af 

tre faktorer:  

 Funktionsniveau 

 Sværhedsgraden af osteoporose (T-score)  

 Tilstedeværelsen af rygsammenfald/vertebrale frakturer og hoftenære frak-

turer 

Videnscenter for Knoglesundhed og Danske Fysioterapeuter har i samarbejde ud-

viklet et vurderingsskema og tilhørende træningsøvelser, hvor man med ud-

gangspunkt i ovennævnte faktorer kan finde frem til træningsøvelser, der vil kun-

ne udleveres til patienten.  

Træningsøvelserne er målrettet to grupper af patienter: osteoporosepatienter 

med tidligere rygsammenfald (mere end 6 måneder siden), der ikke giver gener i 

ryggen, og osteoporosepatienter uden rygsammenfald. Træningsøvelserne er ud-

valgt med baggrund i den nyeste evidens på området, samt ”best practice”.  

Har patienten haft rygsammenfald, eller en hoftenær fraktur, indenfor de seneste 6 

måneder eller har patienten fortsatte smerter fra et tidligere rygsammenfald eller andre 

rygsmerter, skal øvelserne IKKE udleveres. Patienten skal her henvises til rehabilitering 

hos en fysioterapeut.  

Oversigt 1 - Vurderingsskema til udlevering af træningsøvelser  

 Du kan bruge Oversigt 1 til at udlevere træningsøvelser til patien-

ten, der søger viden om træningsøvelser  

 Er du usikker på om du kan udlevere træningsøvelserne til patien-

ten, bør du altid henvise til en fysioterapeut. 

 Information om figuren findes nedenunder samt via et hjælpekort  

 Oversigt 1 kan printes i fuld størrelse på  

videnscenterforknoglesundhed.dk 
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I vurderingsskemaet tages udgangspunkt i den enkelte osteoporosepatient. Som 

sundhedsperson starter du ud med at tage højde for, hvorvidt patienten har et 

eller flere rygsammenfald (har patienten haft en hoftenær fraktur kan der være 

uidentificerede rygsammenfald). Det er markeret ”Start”. Herefter følger du pile-

ne ned, alt efter om der kan svares ja eller nej til hhv. patientens evt. rygsam-

menfald, brug af hjælpemidler, aktiviteter i hverdagen, træningsaktivitet, funkti-

onsniveau og T-score. Til sidst lander patienten i en kategori for træningsøvelser. 

Det er de træningsøvelser, patienten vil være i stand til at udføre uden, at patien-

ten udsættes for unødig høj belastning. Træningsøvelserne for de forskellige ka-

tegorier kan findes på videnscenterforknoglesundhed.dk. På siden finder du også 

videoer til hver øvelse.  

 I navnet på træningskategorierne henviser ”med brud" til de 

øvelser, patienten kan udføre, hvis vedkommende har haft et 

rygsammenfald eller hoftenær fraktur for mere end 6 måneder 

siden, eller patienten har en lav T-score (lavere end -3,0), da 

rygsammenfald og lav T-score medfører en øget risiko for 

knoglebrud. 

 Træningsøvelserne ”uden brud” kan gives til patienter uden 

rygsammenfald eller hoftenær fraktur. Hvis patienterne har øvrige 

knoglebrud, kan de godt udføre øvelserne, men deres knoglebrud 

skal være fuldt helet op. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt patienten 

kan udføre øvelserne, bør der tages kontakt til en fysioterapeut. 

Grænsen for T-scoren er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip omkring sikkerhed og 

tryghed. Selvom T-scoren er udtryk for knoglernes styrke, så er det ikke muligt at 

vurdere knoglernes absolutte styrke ud fra T-scoren. Derfor bruges T-score højere -3,0 

som en sikkerhedsmargin. Denne grænse skal sikre, at træningsøvelserne ikke kan føre 

til nye knoglebrud. Det betyder, at den sundhedsprofessionelle trygt kan udlevere 

træningsøvelserne til patienten.  
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Når du som sundhedsperson rådgiver en patient med et aktuelt sammenfald, kan 

det være relevant at vise den smertelindrende øvelse med håndklædet. I øvelsen 

står patienten med håndklædet mellem skulderbladene og op mod væggen, hvil-

ket for patienten ofte fører til en smertelindring. Denne øvelse kan findes bagerst 

i PDF’erne for træningskategorierne ”med brud”. 

For at skabe tryghed kan du som sundhedsperson demonstrere dette i samtalen 

med patienten ved at placere din hånd mellem skulderbladene på patienten og 

bede patienten samle skulderbladene omkring hånden. Øvelsen bidrager til at  

lette trykket på forsiden af ryghvirvlerne. 

Ved at vise denne lette øvelse skabes samtidig en forståelse for, at sammenfaldet 

sidder fortil på ryghvirvlen. Man kan med fordel tegne dette for patienten, da 

denne viden er tryghedsskabende og samtidig bidrager til en forståelse omkring 

sund fornuft i fysisk aktivitet. 

Smertelindrende øvelse 
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Den typiske patient i hver træningskategori 

Herunder findes en beskrivelse af den typiske patient, der hører bag hver træ-

ningskategori.  

Patienten har brug for hjælpemidler i hverdagen eller patienten 

er meget stillesiddende pga. andre kroniske sygdomme, såsom 

KOL. Øvelserne henvender sig både til patienten med og uden 

tidligere rygsammenfald/hoftenær fraktur i forbindelse med 

osteoporose. Har patienten oplevet et rygsammenfald/hoftenær 

fraktur indenfor de seneste 6 måneder, bør der tages kontakt til 

en fysioterapeut. Udlever træningsøvelserne med titlen 

”Funktionsbegrænset” 

Patienten har haft et rygsammenfald eller hoftenær fraktur. 

Rygsammenfaldet/frakturen ligger mere end 6 måneder tilbage i 

tiden, patienten har ingen gener fra ryggen, og bruddet kan nu 

betragtes som stabilt. Derudover har patienten en fysisk aktiv 

hverdag med jævnlige gåture, indkøb og en ellers selvstændig 

hverdag. Har patienten oplevet et rygsammenfald/hoftenær 

fraktur i forbindelse osteoporose indenfor de seneste 6 måneder, 

bør der tages kontakt til en fysioterapeut. Udlever træningsøvel-

serne med titlen ”Hverdagsaktiv med brud”  

Hvis du er i tvivl om, hvilken træningskategori patienten tilhører, bør du altid 

henvise patienten til rehabilitering hos en fysioterapeut.  
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Patienten er fysisk aktiv i hverdagen. Patienten går jævnligt, står 

selv for indkøb og begår sig selvstændigt i hverdagen. Patienten 

går/cykler, passer sin have og træner måske en smule hjemme 

på stuegulvet. Patienten har ikke tidligere haft rygsammenfald/

hoftenær fraktur som følge af osteoporose, og T-scoren er højere 

end -3,0. Er T-scoren lavere end -3.0, kan der trænes efter 

”Hverdagsaktiv med brud”, og ellers bør der henvises til en indivi-

duel vurdering og vejledning af en fysioterapeut. Udlever træ-

ningsøvelserne med titlen ”Hverdagsaktiv uden brud”  

Patienten er fysisk aktiv i hverdagen. Patienten går jævnligt, står 

selv for indkøb og begår sig selvstændigt i hverdagen. Patienten 

går/cykler, passer sin have og træner måske en smule hjemme 

på stuegulvet. Patienten har ikke tidligere haft rygsammenfald/

hoftenær fraktur som følge af osteoporose, og T-scoren er højere 

end -3,0. Er T-scoren lavere end -3.0, kan der trænes efter 

”Hverdagsaktiv med brud”, og ellers bør der henvises til en indi-

viduel vurdering og vejledning af en fysioterapeut. Udlever træ-

ningsøvelserne med titlen ”Hverdagsaktiv uden brud”  

Patienten har haft et rygsammenfald eller hoftenær fraktur. Ryg-

sammenfaldet/frakturen ligger mere end 6 måneder tilbage i ti-

den, patienten har ingen gener fra ryggen, og bruddet kan nu be-

tragtes som stabilt. Derudover har patienten en fysisk aktiv hver-

dag med jævnlige gåture, indkøb og en ellers selvstændig hver-

dag. Har patienten oplevet et rygsammenfald/hoftenær fraktur i 

forbindelse osteoporose indenfor de seneste 6 måneder, bør der 

tages kontakt til en fysioterapeut. Udlever træningsøvelserne 

med titlen ”Hverdagsaktiv med brud”  
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Gode råd til hverdagen 
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Bekymringer om hverdagens aktiviteter kan fylde meget hos osteoporosepatien-

ten. Mange patienter er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til hverdagsaktivi-

teter som rengøring, indkøb osv. De er utrygge, og de har ofte et stort behov for 

vejledning. 

Gode råd til hverdagen som osteoporosepatient  

Figur 3 - Gode råd til hverdagens aktiviteter  

 Du kan bruge Figur 3 som et godt udgangspunkt for samtalen med 

patienten omkring, hvordan hverdagsaktiviteter kan deles op for at 

aflaste og forebygge træthed i ryggen 

 Figur 3 illustrerer, hvordan hverdagsaktiviteter kan tænkes som cir-

keltræning. 

 Med udgangspunkt i Figur 3 og Oversigt 2 kan du hjælpe patienten 

med at udvikle simple strategier til med sund fornuft at navigere i 

en hverdag med osteoporose.  

 Information om figuren findes nedenunder samt via et hjælpekort.  

 Figur 3 kan findes og printes i fuld størrelse på  

videnscenterforknoglesundhed.dk  
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Når aktiviteterne deles op, og der holdes pauser, aflastes ryghvirvlerne og  

muskulaturen i ryggen. Det bliver samtidig mere overskueligt for patienten at hu-

ske de gode og varierede arbejdsstillinger, samt at bruge sund fornuft med hen-

blik på at lytte til kroppens signaler. 

I tilfælde hvor patientens behov for vejledning rækker udover indholdet i en pati-

entsamtale, bør der henvises til en fysioterapeut/ergoterapeut, som kan give indi-

viduel vejledning. 

Oversigt 2 - Gode råd til hverdagen 

 Du kan bruge Oversigt 2 som stikord til din vejledning af patien-

ten i hverdagens aktiviteter. 

 Information om figuren findes nedenunder samt via et hjælpekort. 
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Sværhedsgraden af osteoporose og tilstedeværelsen af knoglebrud har betydning 

for, hvilke hverdagsaktiviteter patienten er trygge ved at udføre. Mange osteopo-

rosepatienter kan dog udføre de fleste aktiviteter i hjemmet, så længe de er  

opmærksomme på: 

 At lytte til de signaler kroppen sender i form smerter og træthed i 

muskulaturen. 

 Hensigtsmæssige og varierede arbejdsstillinger 

 Pauser 

Når patienten skal lytte til kroppens signaler, handler det om at adskille smerte 

og træthed.  

 Oplever patienten smerter ved en aktivitet, skal aktiviteten modi-

ficeres eller undlades. 

 Oplever patienten at blive træt i ryggen under aktiviteten, bør pa-

tienten holde pause eller skifte mellem aktiviteter. 

Når ryggen bliver træt, er det et udtryk for at ryghvirvlerne og ryggens muskula-

tur har brug for pause. Det kan derfor være en god ide for patienten at tænke 

hverdagsaktiviteter som cirkeltræning (se Figur 3). I cirkeltræning deles aktivite-

ter op i mindre bidder. Bidderne er afbrudt af små pauser eller andre aktiviteter, 

der ikke belaster ryggen. Man er således aktiv i en eller flere aktiviteter lidt ad 

gangen.  
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Hjælpekort 

Fem hjælpekort, der kort opsummerer figurer og oversigter, samt hvordan  

sundhedspersoner kan benytte figurerne i samtalen med osteoporosepatienten. 

Hjælpekortene er således en forkortet version af informationen i materialeguiden. 
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Du kan bruge Figur 1 til at tale med patienten om betydningen af medi-

cin, kost og fysisk aktivitet for behandlingen af osteoporose og forebyg-

gelsen af knoglebrud 

Hjælpekort til Figur 1: Behandling af Osteoporose 

Behandling af osteoporose er et sammenspil mellem en vedvarende medicinsk 

behandling, en kost rig på kalk- og D-vitamin, og livslang fysisk aktivitet.  

Den bedste behandling af osteoporose og forebyggelse af knoglebrud opnås, når 

behandlingen indeholder alle tre elementer.  

Medicin 

 Medicinsk behandling af osteoporose er den mest effektive tilgang 

til at forebygge knoglebrud. 

 Tilskud af Calcium og D-vitamin skal vurderes, da det har betyd-

ning for virkningen af den medicinske behandling. 

Kost (Kalk og D-vitamin)  

 Patienten skal tage udgangspunkt i de officielle kostråd fra Føde-

varestyrelsen. 

 Der er vigtigt, at patienten indtager tilstrækkeligt med kalk og D-

vitamin enten gennem kosten eller ved kosttilskud. 

 Tilskud af Calcium i kosten kan måles ved brug af en Kalk-

beregner (se side 7). 

Træning og fysisk aktivitet 

 Patienten skal forblive mobil og fysisk aktiv hele livet for at bevare 

sin funktionsevne, da manglende fysisk aktivitet eller uhensigts-

mæssig aktivitet kan øge risikoen for knoglebrud  
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Du kan bruge Figur 2 til, sammen med patienten, at vurdere belastningen 

ved forskellige trænings- og motionsformer.  

Figur 2 kan bruges som udgangspunkt for en snak om justering eller skift 

af træningsformer 

Hjælpekort til Figur 2: Belastning ved træning 

Træning er et vigtigt element i den fysisk aktive hverdag. Nogle træningsformer 

har dog en øget belastning, der kan medføre risiko for knoglebrud. Det er derfor 

en god ide at tale med patienten om den pågældende træningsform, de ønsker at 

udføre. Se Figur 2.  

 Patientens træningsform bør tilpasses patientens funktionsniveau, 

sværhedsgrad af osteoporose (T-score), tilstedeværelse af knog-

lebrud og patientens erfaring med træningsformen. En erfaren 

udøver vil i højere grad være i stand til at justere sine bevægelser 

og intensiteten af aktiviteten. 

 Figuren illustrerer belastningen ved træningsformer af lav, medi-

um og høj belastning. Jo højere belastning, jo større risiko er der 

for knoglebrud ved træningsformerne.  

 I tilfælde hvor patientens behov for vejledning rækker udover ind-

holdet i en patientsamtale, bør der henvises til en fysioterapeut, 

der kan give individuel vejledning på den enkeltes niveau.  

Rygsammenfald indenfor de sidste 6 måneder 

Tilstedeværelsen af knoglebrud, både nye og tidligere, øger risikoen for 

knoglebrud. For patienter med nyligt opståede rygsammenfald/hoftenære 

frakturer (inden for 6 måneder), er det nødvendigt, at patienten søger 

individuel vejledning omkring træning hos en fysioterapeut. 

Træning 
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Du kan bruge Oversigt 1 til at udlevere træningsøvelser til patienten, der 

søger viden om træningsøvelser eller har et ønske om at igangsætte træ-

ning. Er du usikker på, om du kan udlevere træningsøvelserne til patien-

ten, bør du altid henvise til en fysioterapeut. 

Hjælpekort til Oversigt 1: Vurderingsskema  

I vurderingsskemaet tages udgangspunkt i den enkelte osteoporosepatient. Som 

sundhedsperson starter du ud med at tage højde for, hvorvidt patienten har et 

eller flere rygsammenfald. I Oversigt 1 er det markeret som ”Start” i en grøn 

boks.  

Rygsammenfald 

 Henvis til en fysioterapeut, hvis patienten har haft et rygsammen-

fald  eller hoftenær fraktur indenfor de seneste 6 måneder eller 

har gener i ryggen forårsaget af et tidligere rygsammenfald.   

Følg pilene 

 Følg pilene i nedadgående retning alt efter, om der kan svares ja 

eller nej til hhv. patientens evt. rygsammenfald, brug af hjælpe-

midler, aktiviteter i hverdagen, træningsaktivitet, funktionsniveau 

og T-score.  

Træningsøvelser 

 Når pilene følges ender patienten, der tages udgangspunkt i, i en 

kategori for træningsøvelser. Det er de træningsøvelser, patienten 

vil være i stand til at udføre uden, at patienten udsættes for unø-

dig høj belastning. 
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Du kan bruge Figur 3 som et godt udgangspunkt for samtalen med pati-

enten omkring, hvordan hverdagsaktiviteter kan deles op for at aflaste 

og forebygge træthed i ryggen 

Hjælpekort til Figur 3: Gode råd til hverdagen 

Bekymringer om hverdagens aktiviteter kan fylde meget hos patienter med  

osteoporose. Mange patienter er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til hver-

dagsaktiviteter som rengøring, indkøb osv. Her er det fordelagtigt for patienten at 

tænke sund fornuft ind i hverdagsaktiviteter som cirkeltræning, hvor der holdes 

pauser og skift mellem aktiviteter. 

 Når ryggen bliver træt, er det et udtryk for, at ryghvirvlerne og 

ryggens muskulatur har brug for en pause. Det kan derfor være 

en god ide for patienten at tænke hverdagsaktiviteter som cirkel-

træning.  

 Her tænkes cirkeltræning som en variation mellem flere hverdags-

aktiviteter, der deles op i mindre bidder. Bidderne er afbrudt af 

små pauser eller andre aktiviteter, der ikke belaster ryggen. Såle-

des aflastes ryghvirvlerne samt ryggens muskulatur. 

 Ved behov for mere dybdegående indsigt i arbejdsstillinger, løfte-

teknik og udvalgte aktiviteter, bør der henvises til fysioterapeut 

eller ergoterapeut, der kan give individuel vejledning. 

Når ryggen bliver træt 
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Du kan bruge Oversigt 2 som stikord til din vejledning af patienten i 

hverdagens aktiviteter. 

Hjælpekort til Oversigt 2: Gode råd 

God råd 

 Lyt til de signaler kroppen sender i form af træthed i muskulaturen 

 Hold pauser 

 Benyt hensigtsmæssige og varierende arbejdsstillinger 

 God løfteteknik 

At lytte til kroppens signaler 

 Oplever patienten smerter ved en aktivitet, skal aktiviteten modi-

ficeres eller undlades. 

 Oplever patienten at blive træt i ryggen under aktiviteten, bør pa-

tienten holde pause eller skifte til en anden aktivitet. 
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