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Formål 
Projektet skal sikre, at materialesættet til rådgivning af osteoporosepatienter om fysisk aktivitet skaber 

værdi for de sundhedsprofessionelle i osteoporoseklinikken. Dette opnås ved at teste og evaluere 

materialesættet på tre af landets osteoporoseklinikker. Testen og evalueringen skal danne grundlaget for 

den videre udvikling af materialet, samt udviklingen af en strategi for en national implementering af 

materialesættet. 

Baggrund 
Der findes ingen nationale guidelines for fysisk aktivitet og rehabilitering på osteoporoseområdet. Derfor 

mangler mange sundhedsprofessionelle viden om evidensbaseret vejledning om fysisk aktivitet til 

osteoporosepatienter. I perioden 2019-2021 udviklede Videnscenter for Knoglesundhed (VFK) modellen 

"Fysisk aktivitet for osteoporosepatienter". Målet med udviklingen af modellen var at bringe viden om fysisk 

aktivitet og træning til patienter og sundhedsprofessionelle på osteoporoseområdet. Dette skulle opnås via 

en strukturering af den nuværende viden om fysisk aktivitet for personer med osteoporose, hvormed den 

nyeste viden ville blive let tilgængelig for både patienter og sundhedsprofessionelle. 

Som grundlag for den nye struktur bruges patienternes knoglestatus og funktionsniveau. Knoglestatus, 

herunder osteoporotiske frakturer og T-score, giver en indikation af frakturrisikoen hos en patient, mens 

funktionsniveau både har indflydelse på frakturrisiko og relevante aktiviteter og træningsformer. Med 

udgangspunkt i knoglestatus og funktionsniveau er patientgruppen inddelt i 6 kategorier (funktions-

kategorier). Til hver af de 6 kategorier er udviklet anbefalinger for hvordan patienterne bør være fysisk aktive. 

Med 6 grundlæggende kategorier er det muligt for den sundhedsprofessionelle at give mere konkret 

vejledning og støtte til patienten med osteoporose. Den sundhedsprofessionelle kan være sikker på at give 

den korrekte vejledning, så længe patienten bliver placeret i den rigtige kategori. 

For at gøre modellen anvendelig i osteoporoseklinikken, er der udviklet et materialesæt til brug i 

patientsamtalen. Materialesættet skal støtte den sundhedsprofessionelle i at vurdere patientens 

knoglestatus og funktionsniveau, samt at vejlede patienten i fysisk aktivitet. Materialesættet fungerer 

desuden som et pædagogisk værktøj til at skabe en dialog om fysisk aktivitet i behandlingen. Det testede 

materialesæt indeholder følgende elementer (se bilag 1): 

Dialogkort - Dialogkortene, består af 3 kort med illustrationer, der tydeliggør hvordan fysisk aktivitet er en 

del af behandlingen af osteoporose, og hvordan patienten skal forholde sig til motion og fysisk aktivitet i 

hverdagen. Kortene kan bruges som rammesætning af patientsamtalen om fysisk aktivitet. 

Træningsøvelser - Til 5 af modellens seks kategorier, er der udviklet en række træningsøvelser. Øvelserne 

er udvalgt så de er sikre for patienten at udføre, og de er mulige at udføre i hjemmet. Træningsøvelserne 

findes som online video og i en printbar version, der kan udleveres til patienten i forbindelse med 

patientsamtale om osteoporose. 

Vurderingsskema - Vurderingsskemaet, er en visuel guide, som kan støtte den sundhedsprofessionelle i 

vurdering af patientens knoglestatus og funktionsniveau. Ved at bruge vurderingsskemaet, kan den 

sundhedsprofessionelle placere patienten i en af de 6 funktionskategorier. 

Materialeguide - Materialeguiden, er et hæfte til den sundhedsprofessionelle, hvori der findes 

baggrundsviden om osteoporose, tips til samtalen om fysisk aktivitet, samt instruktion til brugen af 

materialets enkeltdele. 
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Webinar - Webinaret, er en kort videobaseret introduktion til materialet, hvor der gives instruktion i 

brugen af materialet. Webinaret kan fungere som quick-start guide. 

Metode 
Projektet er struktureret ud fra Gennembrudsmetoden1,2, som er en metode til kvalitetsudvikling. Metoden 

sikrer at en given ændring/udvikling skaber værdi og bliver varig. Metoden kan opdeles i to faser; en 

forberedelsesfase og en projektfase.  

1. I forberedelsesfasen samles eksperter på et givent område. Her indsamles viden fra litteraturen samt 

viden fra best practice. Ud fra den indsamlede viden på området udvikles et konkret bud på et 

produkt (en arbejdsgang, et materiale, et værktøj eller en arbejdsform), som skal implementeres i 

praksis (osteoporoseklinikken). Formidlingen af produktet bliver ligeledes udviklet i denne fase.  

2. I projektfasen arbejder den enkelte klinik med at implementere produktet fra forrige fase. Særligt for 

denne fase er, at klinikken skal forsøge at tilpasse produktet til egen praksis igennem en serie af 

PDSA-cirkler (Plan, Do, Study, Act). Projektfasen indeholder desuden møder, hvor aktørerne har 

mulighed for at udveksle erfaringer. Erfaringsudvekslingen skal hjælpe den enkelte klinik til at justere 

egen implementering, med inspiration fra andres erfaringer. 

Forberedelsesfasen 
I denne fase, blev både den grundlæggende model "Fysisk aktivitet for Osteoporosepatienter" og 

materialesættet til Osteoporosepatienter udviklet. Her følger et kort resume af arbejdet under 

forberedelsesfasen. 

2019 - En arbejdsgruppe blev nedsat med et mål om at udvikle en model, der kan bringe viden om fysisk 

aktivitet og træning til patienter og sundhedsprofessionelle. Fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og andre 

sundhedsfaglige eksperter deltog i arbejdsgruppen. Ved en gennemgang af evidensen for fysisk aktivitet og 

træning for patienter med osteoporose, kortlagde arbejdsgruppen den nuværende viden på området. Der 

blev desuden inddraget erfaringer om best practice fra førende nationale og internationale eksperter på 

området. På to workshops fik en håndfuld eksperter indenfor medicin, rehabilitering og træning til opgave at 

udtænke en ny struktur for anbefalinger om fysisk aktivitet for osteoporosepatienter. Strukturen skulle gøre 

det muligt at tilpasse anbefalinger om fysisk aktivitet til patienternes sygdomsgrad og funktionsniveau. 

2020 - Udviklingen af de grundlæggende dele af modellen blev afsluttet. Centralt for modellen var en ny 

ramme for anskuelsen af patienter med osteoporose. Fra tidligere at se osteoporosepatienter som én samlet 

gruppe, bliver patientgruppen nu opdelt i 6 forskellige kategorier. Til kategorierne blev udviklet tilhørende 

anbefalinger for fysisk aktivitet og træning. Ud fra det grundlæggende model, udviklede arbejdsgruppen 

efterfølgende et materialesæt. Målet med materialesættet var at gøre modellen brugbar for de læger og 

sygeplejersker, som møder patienter med osteoporose i samtaler om udredning og medicinsk behandling på 

landets osteoporoseklinikker.  

2021 - Materialesættet blev pilot-testet i Endokrinologisk Ambulatorium, Køge. Sygeplejersker og læger 

brugte løbende materialet i samtaler med patienter i ambulatoriet. Materialesættet blev løbende justeret på 

baggrund af erfaringer fra ambulatoriet i perioden januar 2021 til juni 2021. I efteråret 2021 blev materialet 

visuelt justeret, og et webinar blev udviklet til introduktion af materialet. 

                                                           
1 Gennembrudsmetoden: En metode til at skabe forandring og kvalitetsudvikling, Månedsskrift for almen praksis, 
august 2009 
2 The Breakthrough Series, Institute for Healthcare Improvement, 2003 
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Projektfasen 
I denne fase blev materialesættet testet og evalueret. Projektfasen bestod af 6 dele; 3 møder, 2 

testperioder og 1 check-in. Herunder beskrives indholdet i hver af fasens seks dele.  

Opstartsmøde: VFK besøgte hver enkelt af de tre osteoporoseklinikker, og medarbejderne på klinikkerne 

blev introduceret til modellen og det tilhørende materialesæt. Osteoporoseklinikken blev også introduceret 

til brugen af PDSA-metoden, i testperioden.  

Forud for opstarten af testen blev der udpeget en tovholder på hver osteoporoseklinik, tovholderens 

opgave var at holde kontakt med VFK, og samtidig være styrende for det lokale arbejde med testen. Under 

opstartsmødet skulle hver klinik lave en plan for hvilke dele af materialesættet, de ville starte med at tage i 

brug. 

Check-in: Kort efter opstartsmødet blev der lavet et check-in hos hver klinik, her havde klinikken mulighed 

for at få opklaret tvivlsspørgsmål, og VFK kunne sikre at klinikken var klar til at afprøve materialesættet. 

Testperiode 1: I løbet af 4-5 uger, skulle hver klinik implementere og teste materialesættet. Der blev 

opfordret til at tovholderen løbende faciliterede små evalueringer og justeringer af brugen af 

materialesættet. Målet for testperiode 1 var, at klinikkerne fik afprøvet materialesættet og tilpasset brugen 

af det til den lokale kontekst. Grundet udfordringer med at få den ene klinik i gang med testen, blev 

testperiode 1 forlænget til 8 uger for to af klinikkerne.  

Erfaringsmøde: Medarbejderrepræsentanter fra de forskellige klinikker mødtes til et fælles online 

erfaringsudvekslingsmøde, faciliteret af VFK. Her fik klinikkerne mulighed for at dele deres erfaringer og 

udfordringer fra første testperiode, samt at blive klogere på hvordan de andre klinikker havde taget 

materialesættet i brug. Målet for erfaringsmødet var, at hjælpe klinikkerne til at se ny muligheder og 

løsninger. 

Testperiode 2: I løbet af 6-7 uger, skulle hver klinik fortsætte arbejdet med at implementere og teste 

materialesættet i driften. 

Evalueringsmøde: Ved afslutningen af testperiode 2 afholdtes evalueringsmøder på de enkelte klinikker. 

Her udførtes en mundtlig evaluering af både projektets metode og materialesættet. Her var det ligeledes 

muligt for klinikkerne at komme med forslag til den videre udvikling af materialesættet og 

implementeringsformen.  

Dataindsamling 
Undervejs i projektfasen blev der indsamlet data om brugen af materialesættet i osteoporoseklinikken. 

Dataindsamling kort skitseret: 

Spørgeskema 1: Data om brug af de enkelte dele af materialesættet, hvilke dele der findes mest 

anvendeligt og om erfaringerne med at inddrage materialesættets dele i patientsamtalerne, blev udsendt 

ved slutningen af testperiode 1. 

Mundtlig erfaringsudveksling: Data om erfaringer, udfordringer og fremadrettede planer for 

implementering af materialesættet. Afholdt mellem testperiode 1 og 2. 

Spørgeskema 2: Data om brug af de enkelte dele af materialesættet, hvilke dele der findes mest 

anvendeligt og om erfaringerne med at inddrage materialets dele i patientsamtalerne. Udsendt ved 

slutningen af testperiode 2. 
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Afsluttende evaluering: Data om erfaringer, udfordringer og fremadrettede planer for brug af 

materialesættet, samt forslag til justeringer og tilføjelser til materialesættet, blev afholdt efter afslutningen 

på testperiode 2. 

Interview: Data om strukturen på hver klinik, herunder personalesammensætning, opgavefordeling, 

tidsrammer for samtaler m.m.  

 

Resultater og analyse 
Data fra spørgeskemaer, erfaringsudveksling og afsluttende evaluering vil blive præsenteret og analyseret 

sideløbende. Data fra interviewet om strukturen på klinikkerne bliver ikke præsenteret, men er i analysen 

anvendt som forståelsesramme i tolkningen af svar fra spørgeskemaer, samt kommentarer fra 

erfaringsudveksling og afsluttende evaluering.  

Dialogkort 
14 deltagere svarede på spørgeskema 1, heraf DEXA-operatører (15,4 %), SOSU’er (15, 4%), sygeplejersker 

(38,5 %) og læger (30,8 %). Adspurgt om de havde brugt hele eller dele materialet i løbet af den seneste 

måned, svarede 76,9 % ”ja”, mens 23,1 % svarede ”nej”. I figur 1 viser andelen af deltagerne, som har brugt 

materialesættes enkeltdele. Her er dialogkort 1 blevet brugt af de fleste deltagere, mens dialogkort 2 er 

blevet brugt af under 1/3 af deltagerne. Figur 2 viser, at deltagerne finder det mere naturligt at inddrage 

dialogkort 1 og 3 end at inddrage dialogkort 2. 

 

Figur 1- Hvilke dele af materialet har du brugt i løbet af den seneste måned? (Spørgeskema 1) 

 

 

 

 

80,0%

30,0%

70,0%

50,0%

50,0%

30,0%

Dialogkort 1 (Behandling af osteoporose)

Diaglogkort 2 (Belastning ved træning)

Dialogkort 3 (Aktiviteter i hverdagen)

Vurderingskema

Træningsøvelser

Online træningsøvelser



6 
 

 

Figur 2 - I hvor høj grad er dialogkortene naturlige at inddrage i samtalen med patienten? (Spørgeskema 1) 

Deltagerne blev også bedt om at markere den del af materialesættet, som de fandt mest anvendeligt i 

deres samtaler med patienterne. Her blev hverken online træningsøvelser, vurderingsskemaet eller 

dialogkort 2 markeret. Det var i stedet Dialogkort 1, Dialogkort 3 og hæfter med træningsøvelser, som blev 

markeret af henholdsvis 42,9 %, 28,6 % og 28,6 % af deltagerne. 

I den afsluttende evaluering blev brugen af dialogkortene uddybet. Om dialogkort 1 fortæller en deltager:  

” Det hjælper mig med at holde fokus, og det sikre 

at jeg er kommet omkring det hele og følger en god 

opbygning. ”  

” Det visuelle er med til at hjælpe patienterne. Det 

at der både fortælles og vises hjælper patienterne til 

at være i det samme fokus som mig, og måske til 

bedre at huske det efterfølgende, fordi de har det 

visuelle billede. ” 

 

En anden deltager fortæller om, hvordan hun bruger dialogkort 1 i sin samtaler: 

” Jeg bruger den til at præsentere patienten for 

hvad der er vigtigt for knoglerne. Og så snakker jeg 

selvfølgelig om rygning og alkohol. ” 

 
I klinikkerne, er dialogkort 1 blevet brugt til at skabe struktur for samtalerne, både for den 
sundhedsprofessionelle og for patienten. Dialogkort 3 har også været i brug på alle tre klinikker. På den ene 
klinik har kortet givet mulighed for at tale om opdeling af aktiviteter: 
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” Jeg synes at dialogkort 3 er rigtigt god med ”del 

dine aktiviteter op”. Jeg synes den repræsenterer 

noget vi har manglet. ” 

På en anden klinik har de valgt at lave print af dialogkort 3, så patienter kan få det med hjem. På den måde 

håber de at hjælpe patienterne til at huske at opdele aktiviteterne, og til at holde pauser undervejs.  

Dialogkort 2 har stort set ikke været anvendt på de tre klinikker. Her fortæller en deltager om hvorfor hun 

ikke har brugt dialogkort 2: 

” Den giver ikke rigtig mening, vi ved ikke rigtig 

hvordan vi skal bruge den. Den er for ukonkret. ” 

En anden deltager sætter også ord på de udfordringer hun oplever med dialogkort 2: 

” Her føler jeg mig ikke helt rustet til at bruge den. 

Jeg kan hurtigt rode mig ud i noget jeg ikke kan stå 

inde for. ” 

Udfordringerne med dialogkort 2 har også påvirket hvor ofte dialogkortet bliver inddraget i 

patientsamtalerne. Deltagerne blev spurgt om hvor ofte de inddrager de forskellige dialogkort i deres 

samtaler (figur 3), og her er det tydeligt at dialogkort 1 og 3 langt oftere bliver inddraget i samtalerne end 

dialogkort 2.  

 

Figur 3 - Hvor ofte inddrager du dialogkort i dine samtaler? (Spørgeskema 1) 

Ved udsendelsen af spørgeskema 2 i slutningen af testperioden, ses der fortsat en forskel i brugen af de tre 

dialogkort. Grundet tidsmæssige udfordringer blev spørgeskema 2 kun sendt til to af de tre klinikker. 9 

deltagere svarede på spørgeskema 2. Ud af de 9 svarede 8 deltagere at de havde brugt hele eller dele af 

materialet i løbet af den seneste måned.  Spurgt om hvilke de af materialet de havde brugt, svarede alle 8, 

at de havde brugt Dialogkort 1.  
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Figur 4 – Hvilke dele af materialet har du brugt i løbet af den seneste måned? (Spørgeskema 2) 

 
 

Træningsøvelser 
Som det ses i både figur 1 og 4, er det en mindre andel af deltagerne, som bruger vurderingsskemaet og 

træningsøvelserne. Blandt de der inddrager træningsøvelserne, bliver oftest de online træningsvideoer, 

som bliver anvendt. 

 

Figur 5 - Hvor ofte inddrager du træningsøvelser i dine samtaler? (Spørgeskema 2) 

 

Det er dog værd er bemærke, at klinik 2 er overrepræsenteret i spørgeskema 2, pga. flere medarbejdere, og 

at de i denne klinik primært henvist til træningsøvelser online.  

Til den afsluttende evaluering fortæller en deltager fra klinik 2, at: 
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” Det er mere tidsbesparende for os, og det giver 

bedre mulighed for at patienten kan fordybe sig i 

det når de har tid. Det er win/win når det kan lade 

sig gøre at henvise til online øvelser. ” 

” Hvis man ikke har så meget tid, så er det bedre at de 

får info om online øvelserne med på vejen. ” 

På klinik 2, hvor de har valgt at henvise til øvelser online, har de mindre til med patienterne end på klinik 1 
og 3. På trods af den manglende tid har de en intention om at gøre mere brug af hæfterne. 

 

”Træningsøvelser som hæfte, er det eneste måde 

hvor vi kan fange dem som ikke er it-kyndige. Derfor 

er det nok vigtig ikke at kaste dem væk. ” 

På klinik 1 og 3 er hæfterne med træningsøvelser i højere grad blevet anvendt. En deltager fra klinik 1 

fortæller:  

” Jeg føler at jeg kan gøre det mere overbevisende 

nu, hvor det før var lidt halvt og ikke så troværdigt 

at sidde og strege øvelser ud og vise med egen krop. 

” 

” Jeg synes også at det giver værdi at kunne give 

noget konkret i stedet for at skulle fortælle og vise 

mere overordnet. ” 

En deltager fra klinik 3 fortæller: 

” Det skaber værdi for mig at jeg kan udlevere noget 

fordi der ikke har været noget før. Jeg har altid 

spurgt dem om motion, men jeg har ikke haft noget 

materiale. ” 

At udlevere træningsøvelser er værdifuldt for de sundhedsprofessionelle, og en deltager fra klinik 1 
fortæller, at det er betydningsfuldt for hende, når patienterne bliver glade for hæfterne med 
træningsøvelserne. 

” Patienter siger også: Ej det var godt jeg fik det 

med. Især de nye patienter, de giver noget til mig, at 

patienterne bliver glade. ” 

Selvom materialet skaber værdi for de sundhedsprofessionelle, så det ikke altid at hæfterne bliver udlevet. 
Det kræver både tilstrækkelig med tid og den rigtige patient. En deltager fortæller, at: 

 

 ” Hvis jeg ikke hr tid, så er det motion og udlevering 

jeg springer over. ”  
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En deltager fortæller, at de ikke udleverer hæfter til kognitivt udfordrede patienter, patienter i gang med 

genoptræning eller træningsaktive patienter. 

For at kunne udlevere træningsøvelser, kræver det, at den sundhedsprofessionelle kan placere patienten i 

den rigtige kategori. Derfor er det nødvendigt at kunne anvende vurderingsskemaet. Om 

vurderingsskemaet fortæller en deltager fra klinik 2: 

”Jeg tror også at vurderingsskemaet er skræmt mig 

lidt. Når man ser det, så tænker man "hold da op" 

det kan jeg slet ikke overskue, det har jeg slet ikke 

tid til at gå ind i. Det er jo ikke så kompliceret, men 

det kan godt syne lidt at det tager for lang tid. Det 

kræver også at man kender det godt. ” 

Medarbejderne på klinik 2 fortæller, at de ikke har haft tid til at sætte sig ind i vurderingsskemaet og at det, 

sammen med den manglende tid i konsultationerne, er medvirkende til at de ikke udleverer hæfter med 

træningsøvelser.  

På klinik 1 har de anvendt vurderingsskemaet i starten af implementeringen, men ved den afsluttende 

evaluering bruger de ikke længere vurderingsskemaet aktivt, hverken i forberedelsen eller samtalen.  

”Vi kan det nu, men det er meget rart at have det 

liggende. Vi er ikke i tvivl om hvordan vi skal vurdere 

patienterne. ”  

Her er de blevet så fortrolige med vurderingsskemaet, at de undervejs i samtalen kan vurdere hvilken 

kategori patienten tilhører, og efterfølgende udlevere hæftet. På denne klinik har de henvist til online 

træningsøvelser i et mindre omfang, men de fortæller at det er relevant for de yngre patienter.   

Samlet set er træningsøvelserne værdifulde for klinikkerne. Det er en fordel at have noget konkret at 

udlevere i samtalen om fysisk aktivitet, og hvis tiden er knap, så er det en god løsning at henvise til 

øvelserne online. 

Den rigtige patient 
Hvilke dialogkort, der bliver taget i brug, afhænger af den enkelte patient. På klinik 1 ligger dialogkort 1 

altid fremme, mens dialogkort 2 og 3 inddrages efter behov. Om dialogkort 2 eller 3 inddrages, afhænger 

af, om patienten er ny med diagnosen, om der er sammenfald og om patienten er meget fokuseret på 

enten medicinen, kosten eller fysisk aktivitet. På klinik 2 inddrages kortene oftest, når patienten spørger ind 

til fysisk aktivitet eller til, hvad de selv kan gøre.  

”Hvilke kort vi bruger og om vi tager dem med i 

samtalen handler ofte om de selv spørger ind til det, 

men også af graden af osteoporose, og hvilke brud 

de har, og hvad de også normalt laver. ” 

Inddragelsen af dialogkortene afhænger også af konsultationstypen. De sundhedsprofessionelle på de tre 

klinikker ser patienterne i forskellige typer af konsultationer, herunder patienter som er nye med 

diagnosen, patienter som skal have infusionsbehandling og patienter som kommer til et kontrolbesøg.  

For alle tre klinikker har dialogkortene haft den største anvendelighed i samtaler med patienter som er nye 

med diagnosen.  
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”Det er de ny-diagnosticerede patienter, for her der 

god til det i samtalen” 

Konsultationerne med de ny-diagnosticerede har afsat mest tid til samtale, og de sundhedsprofessionelle 

har derfor bedre tid til at anvende dialogkortene. Det er dog ikke altid, at det kan lade sig gøre at tage 

dialogkortene i brug: 

”Man kan godt have intentionen om at en ny-

henvist, at det er det vi skal gennemgå og snakke 

om, men så kan man bare fornemme at patienten 

slet ikke er der. Så er man nødt til at sige at de må 

være på et andet tidspunkt. Og der er måske ved et 

andet besøg. Det er fx hvis de er lidt i chok over 

diagnosen, eller har andre ting der fylder på 

hjemmefronten” 

Nogle patienter kommer til samtale direkte fra en scanning eller en lægesamtale, hvor de har fået stillet 

diagnosen osteoporose. Her er det ikke altid passende at tale om fysisk aktivitet. På klinik 2 har de 

eksperimenteret med brugen af dialogkortene og andre dele af materialet i infusionsrummet. Her sidder 

patienterne ofte stille i en stol i 20-40 minutter under infusionen. Men på trods af at der på papiret var god 

tid til at tale med patienterne, var det ikke en succes: 

”Jeg troede det var oplagt at gøre det over i 

infusionslokalet, men jeg har ikke fået det gjort. Det 

er fordi de sidder i en stol med drop, og vi sidder 

nede ved computeren 3 meter væk. Der har vi ellers 

noget tid. ” 

Fælles for de deltagende klinikker var, at inddragelsen dialogkortene både afhang af den afsatte tid og 

patienten. Dialogkort og træningsøvelser var mest relevant i samtaler med patienter, som er nye med 

diagnosen.  

Værdiskabelse 
Målet for testen af materialesættet var, at sikre værdiskabelse for brugerne på osteoporoseklinikkerne. 

Den indsamlede data fra testen tyder på, at de sundhedsprofessionelle oplever materialet som brugbart, og 

at det skaber værdi i det daglige arbejde. I løbet af den første testperiode blev alle dele af materialet 

afprøvet, og 75 % af deltagerne mente, at materialet som helhed bidrog til en fyldestgørende samtale om 

fysisk aktivitet. De resterende 25 % var ”hverken enig eller uenig” i udsagnet. 

Adspurgt om materialet skaber mere arbejde end det gavner samtalen, svarede samtlige deltagere ”uenig” 

eller ”helt uenig”. Til udsagnet ”Materialet skaber struktur i samtalen” svarede 71,4 % ”enig” mens de 

resterende 28,6 % af deltagerne svarede ”hverken enig eller uenig”. 

Spørgsmålene i spørgeskemaet var hovedsageligt rettet mod deltagernes brug af materialet, men et enkelt 

spørgsmål handlede om oplevede patienternes reaktion på træningsøvelserne. Figur 6 viser at de fleste 

patienter, i deltagernes øjne, forholder sig positivt til træningsøvelserne, uanset om de bliver henvist til 

online videoer eller får udleveret et hæfte med træningsøvelser. 
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Figur   - Hvordan forholder patienterne sig til træningsøvelserne? Spørgeskema 1 

Implementering 
Første trin af implementering var en introduktionen til materialet, hvor hver klinik blev introduceret til 

materialesættet på et opstartsmøde. Her blev materialesættet udleveret og gennemgået af en 

repræsentant fra Videnscenter for Knoglesundhed. Opstartsmødet varede mellem 15 og 45 minutter.  

Under den afsluttende evaluering udtrykte deltagerne, på tværs af klinikker, tilfredshed med 

opstartsmødet, og de havde oplevet indholdet i mødet som tilstrækkeligt forud for ibrugtagning af 

materialet. I svarene fra spørgeskemaerne fremgik det, at samtlige deltagere havde oplevet det som nemt 

at komme i gang med at bruge materialet.  

 

Figur 7 – Det er nemt at komme i gang med at bruge materialet  

Som hjælp til at komme i gang med materialet, havde klinikkerne fået udleveret en materialeguide, og de 

havde samtidig fået adgang til en række korte videoer som introducerer brugen af materialesættet 

(webinar). For alle de, som havde benyttet sig af materialeguiden (85,7 % af deltagerne), havde 

materialeguiden været en hjælp til at komme i gang. 42 % havde set introduktionsvideoerne, og her var det 

2/3 der oplevede det som en hjælp til at komme i gang. 40 % af de, som havde læst materialeguiden, 

mente dog, at materialeguiden var for lang.  
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Ved den afsluttende evaluering blev det understreget, at introduktionen var en vigtig del af at komme godt 

i gang. En deltager fortæller at: 

 ” Jeg tror, man/jeg skal være inde over det for at få 

det i gang. ” 

Her henvises til, at det kræver en tovholder på den enkelte klinik for at sikre, at materialet kommer i brug 

og bliver brugt jævnligt. 

Ud fra den indsamlede data lader det til, at kombinationen af en introduktion på klinikken, og adgang til en 

materialeguide og introvideoer, har været tilstrækkeligt for deltagerne til at tage materialet i brug. Som en 

del af implementeringen deltog repræsentanter fra hver klinik i et 45 minutter langt online møde, med 

fokus på erfaringsudveksling. Mødet blev afholdt 1-2 måneder efter udlevering af materialesættet. 

Videnscenter for Knoglesundhed faciliterede erfaringsudvekslingen, som havde 3 punkter på dagsordenen.  

1. Hver klinik fik til opgave at fortælle om deres brug af materialesættet.  

2. Hver klinik delte deres udfordringer med brugen af materialesættet. 

3. Hver klinik præsenterede deres plan for den fremadrettede brug af materialesættet. 

I skema 1 ses en oversigt over klinikkernes brug af materialesættet på tidspunktet for mødet, deres 

udfordringer i testperiode 1 og deres planer for testperiode 2.  

 

Skema 1 Klinik 1 Klinik 2 Klinik 3 

Materialer i 
brug 

Dialogkort 1 
Dialogkort 3 
Udlevering af 
træningsøvelser 

Dialogkort 1 
Dialogkort 3 
Henvisning til videoer online 

Dialogkort 1 
Dialogkort 3 
Udlevering af træningsøvelser 

Samtaletype Samtaler med ny-henviste 
patienter, som kommer 
direkte fra samtale med 
en læge 

Samtaler med ny-henviste i 
forbindelse med DXA-scanning 

Lægesamtaler med ny-henviste 
patienter 

Udfordringer  Det er svært at bruge 
dialogkort 2. Det passer 
ikke ind i samtalen og det 
fungerer ikke som en 
støtte. 

Dialogkort 2 åbner for 
spørgsmål, som vi ikke har 
kompetencerne til at rådgive 
om. 
 
Ikke alle medarbejdere på 
klinikken bruger materialet 
endnu. 
 
Vi har svært ved at komme i 
gang med at udlevere 
træningsøvelserne. 

Sygeplejerske er under oplæring 
og de er derfor ikke klar til tage 
materialet i brug endnu. 

Plan 
fremadrettet 

Forsøge at følge op på 
brugen af 
træningsøvelserne hos de 
patienter, som får 
øvelserne udleveret og 

Vil arbejde på at tage 
vurderingsskemaet mere i brug, 
og på den måde få udleveret 
flere træningsøvelser.  
 

Vil forsøge at tage materialet op 
på et fælles møde for lægerne, 
for at få en fornemmelse af, 
hvordan materialet bliver brugt. 
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som skal have opfølgende 
telefonopkald efter tre 
måneder 

Vil se om de kan bruge 
materialet i infusionslokalet, 
hvor patienterne sidder i 20-40 
minutter ad gangen 

 

Målet med erfaringsudvekslingen var, at give klinikkerne indblik i hinandens brug af materialet. Ved at høre 

om hinandens erfaringer, var der mulighed for, at klinikkerne kunne blive inspireret til løsninger på 

udfordringer eller anderledes brug af materialet. Undervejs i erfaringsudvekslingen blev det dog tydeligt, at 

der var store strukturelle forskelle mellem klinikkerne. Det betød, at selvom det var interessant at høre om 

de andres erfaringer, så var det minimalt hvad klinikkerne tog med sig af inspiration. Fælles for to af 

klinikkerne var dog udfordringer med brugen af dialogkort 2. De blev derfor bekræftet i, at dialogkortet var 

svært at bruge, og at det ikke blot var den enkelte bruger, der havde en unik udfordring. 

 

Diskussion 

Udfordringer 
Det var ikke alle dele af materialet som skabte værdi for deltagerne. Særligt dialogkort 2 står frem i 

resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, erfaringsudvekslingen og den afsluttende evaluering. 

Dialogkort 2 er den del af materialet der, i første testperiode, blev brugt mindst (figur 1). Kun 30 % af 

deltagerne havde brugt kortet, og i erfaringsudvekslingen kom det frem, at deltagerne på to klinikker havde 

udfordringer med brugen. Ved den afsluttende evaluering var der fortsat udfordringer med dialogkort 2, og 

de færreste havde succes med at bruge kortet. Deltagerne følte sig ikke rustet til at bruge kortet, og 

dialogkortet fremstod som ukonkret. Dialogkort 2, som har til formål at støtte den sundhedsprofessionelle i 

samtalen om brudrisiko under forskellige former for fysisk aktivitet, passer ikke ind i den type af samtale 

som deltagerne har med patienterne. Kortet indbyder til en længere samtale, hvilket sygeplejerske ikke har 

tid til. Osteoporosepatienter spørge ofte om det er sikkert at fortsætte en given aktivitet eller 

træningsform. Sygeplejersker, læger, SOSU’er og DEXA-operatører har, qua deres uddannelse, ikke 

forudsætningerne for at afgøre om en patient skal fortsætte en given aktivitet eller afholde sig fra den. 

Denne opgave kan og bør varetages af en fysioterapeut. Emnet som dialogkort 2 relaterer sig til, er relevant 

for både de sundhedsprofessionelle og patienterne, men i sin nuværende form er dialogkortet ikke en 

støtte for de sundhedsprofessionelle. 

Brugen af materialet 
Hvor dialogkort 2 stort set ikke har været i brug, har det modsatte været gældende for dialogkort 1, 

dialogkort 3 og træningsøvelserne. De to dialogkort er blevet brugt af alle klinikker, og brugen af kortene 

var tæt på identisk mellem de tre klinikker. Der var i højere grad forskel på hvordan træningsøvelserne blev 

bragt i spil under samtalerne. På klinik 1 og 3 blev træningsøvelserne udleveret som et hæfte, mens klinik 2 

henviste til at finde træningsøvelserne online. For den klinik, der henviste til træningsøvelser online, var 

begrundelserne; manglede tid og mangel på fortrolighed med vurderingsskemaet. At vurdere patientens 

funktionsniveau og knoglestatus er nødvendigt for at kunne udlevere træningsøvelser, og det tager tid og 

øvelse at blive god til denne vurdering. På klinik 1 var de blevet så fortrolige med vurderingsskemaet, at de 

undervejs i samtalen kunne lave en vurdering af patientens knoglestatus og funktionsniveau. Dermed 

havde de mulighed for at udlevere øvelser så snart det var relevant.  
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Erfaringerne fra klinikkerne tyder på, at kravet om at blive 

fortrolig med vurderingsskemaet, kan være en barrierer 

for udlevering af hæfter med træningsøvelser. Denne 

barriere er vigtig at have for øje når materialesættet skal 

implementeres på flere osteoporoseklinikker. Der skal 

afsættet tid til at den enkelte medarbejde kan dygtiggøre 

sig i brugen af vurderingsskemaet, særligt hvis udlevering 

til patienterne er et ønske for klinikken.  

At kunne anvende vurderingsskemaet, og dermed udlevere et hæfte med træningsøvelser, er nødvendigt 

for at give personer, som ikke er IT-kyndige, mulighed for at bruge træningsøvelserne. Det bør derfor være 

en prioritet for de sundhedsfaglige, at blive fortrolige med vurderingsskemaet undervejs i implementering, 

såfremt man ønsker at kunne vejlede alle typer af patienter, uanset it-kompetencer.  

Alternativet til udlevering af hæfter er henvisning til træningsøvelser online, hvor tidsbesparelse er den helt 

store fordel. Ved at henvise til træningsøvelser online behøver den sundhedsprofessionelle ikke bruge tid 

på vurdering og udlevering af hæftet. Dette er en fordel i samtaler, hvor tiden er knap, hvilket 

understreges, da en deltager fortæller om manglen på tid: ”Hvis jeg ikke har tid, så er det motion og 

udlevering, jeg springer over”. I sådanne situationer kan det være relevant blot at henvise til 

træningsøvelser online uden at lave en vurdering af patientens funktionsniveau og knoglestatus.  

Klinikkerne var enige om, at materialet skabte størst værdi i samtaler med patienter, som er nye med 

diagnosen. Her var begrundelserne: 

1) Den afsatte tid til samtale 

2) Patienternes livssituation og behov for viden. 

Som nye i sygdommen har patienterne generelt brug for viden om fysisk aktivitet for at kunne håndtere 

deres sygdom. De er desuden i en fase, hvor de generelt er modtagelige over for ny viden, og mange er 

opsøgende omkring viden om fysisk aktivitet. Derfor er det relevant for deltagerne at tale med de ny-

diagnosticerede om fysisk aktivitet, såfremt omstændighederne tillader det. Når tiden var knap, undlod 

deltagerne at tale om fysisk aktivitet, og de sørgede i stedet for at nå kerneopgaverne, herunder 

oplysninger om den medicinske behandling. Det samme gjorde sig gældende for patienter med kognitive 

udfordringer, patienter som var i "chok" efter at have fået stillet diagnosen i en forudgående lægesamtale 

og for patienter, som af andre årsager ikke havde mental kapacitet til at tale om fysisk aktivitet.  

Samtalen om fysisk aktivitet er ikke en del af kerneopgaven for de sundhedsprofessionelle på klinikkerne, 

og derfor må den sundhedsprofessionelle for hver samtale vurdere, om materialesættet er relevant at 

inddrage. Noget tyder dog på, at dialogkort 1 kan fungere som en fast del af samtalen, idet dialogkortet 

skaber struktur for samtalen.  

Struktur og implementering 
Strukturelle forskelle mellem klinikkerne havde betydning for brugen af materialet. Der var forskel på, 

hvilke faggrupper der ser patienten, hvornår i forløbet patienten bliver set, hvilken fagperson patienten har 

set inden samtalen, og hvor lang tid der er afsat til samtalen. På klinik 2 blev materialet brugt i en kortere 

samtale i forbindelse med scanningen, forud for en lægesamtale. På klinik 1 blev patienten set til en 

længere samtale som afslutningen på en forudgående samtale med en læge. På klinik 3 blev materialet 

brugt i lægesamtalen i forbindelse med opstart af medicinsk behandling. Disse forskelle havde indflydelse 

Når der henvises til onlineudgaven af 

træningsøvelserne, vil patienten blive guidet 

til at selv at vurdere funktionsniveau og 

knoglestatus inden de præsenteres for 

træningsøvelserne. På den måde sikres det 

at patienten bliver præsenteret for de 

rigtige øvelser.  
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på materialets anvendelighed, og det vil derfor være relevant at forholde sig til strukturen på den enkelte 

klinik, forud for implementering på andre klinikker.  

I erfaringsudvekslingen kom det frem, at personalsammensætningen og timingen for implementeringen var 

afgørende for ibrugtagningen af materialesættet. På klinik 1, var de få personer med samme uddannelse og 

arbejdsopgaver, og de havde derfor relativt nemt ved at tage materialesættet i brug. På klinik 2, hvor de var 

8-9 personer med forskellige uddannelser og arbejdsopgaver, var det sværere at få taget alle dele af 

materialet i brug. Her var der desuden personalemæssige udfordringer, hvilket besværliggjorde 

implementeringen. På klinik 3, var der mange nye ansættelser i perioden for testen, hvorfor det var 

udfordrende at få materialesættet i brug i alle ønskede scenarier.  

På trods af tilfredshed med opstartsmødet, bred enighed om at materialet var nemt at tage i brug, og 

mulighed for erfaringsudveksling, var de strukturelle og personalemæssige udfordringer alligevel en 

barriere for en succesfuld implementering af materialesættet. Kun klinik 1 formåede at implementere 

brugen af materialesættet som planlagt. De resterende klinikker nåede ikke i mål med deres plan for brug 

af materialesættet, men begge klinikker var lykkedes med at tage det i brug i et værdiskabende omfang.  

Implementering tager måneder, og selvom medarbejderne kommer godt fra start med brugen af 

materialesættet, kræver det vedholdenhed at få materialet integreret i arbejdsgangene. For de fleste 

klinikker er det nødvendigt med en tovholder, som kan sikre det vedvarende arbejde med at integrere 

materialet i daglige arbejde. Netop dette behov blev også påpeget af en deltager under den afsluttende 

evaluering. Erfaringer fra den afsluttende evaluering pegede på, at en succesfuld implementering af 

materialesættet kræver: 

1. Et materialesæt som er nemt at tage i brug 

2. En tovholder der kan styre implementeringen på større klinikker 

3. Den rigtige timing i forhold ændringer på arbejdspladsen 

4. At materialet skaber værdi for brugeren 

Arbejdsmetoden 
Testen og evalueringen af materialet fulgte gennembrudsmetoden. En central del af gennembrudsmetoden 

er den løbende afprøvning i den lokale kontekst. Ud fra arbejdsmetoden var der lagt op til, at der løbende 

skulle laves små evalueringer af brugen af materialet på klinikkerne, efterfulgt af justeringer baseret på 

erfaringerne. På alle klinikkerne har deltagerne løbende justeret i brugen af materialet, men det er ikke 

blevet gjort ved hjælp af systematiske PDSA-cirkler. En systematisk afprøvning og evaluering kræver en 

engageret tovholder og en personalegruppe, der er villige til at afprøve det nye materiale i deres vante 

arbejdsgange. Det kræver tid og energi at afprøve nye arbejdsgange, hvilket kan være svært i en travl 

hverdag, hvor der desuden sker løbende ændringer på personalefronten. Selvom deltagerne ikke har 

formået at lave systematiske PDSA-cirkler, har de alligevel gjort sig en lang række erfaringer med brugen af 

materialet.  

Selve testen foregik på tre osteoporoseklinikker med et samlet deltagerantal på 15 sundhedsprofessionelle. 

Det er dermed en lille test, og resultaterne af særligt spørgeskemaerne må tolkes derefter. Resultaterne fra 

spørgeskemaerne kan ikke stå alene, og derfor er data fra erfaringsudveksling og den afsluttende 

evaluering yderst relevant at forholde sig til. Målet for testen af materialesættet var at sikre værdiskabelse 

for brugerne på osteoporoseklinikkerne, samt at skabe et grundlag for den videre udvikling af 

materialesættet og implementeringsstrategien. Ved at udføre testen på tre forskellige klinikker blev det 

tydeligt, at store dele af materialesættet skaber værdi for brugerne. Det blev også tydeligt, at de 
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strukturelle forskelle mellem klinikkerne havde betydning for hvordan og hvornår materialet blev taget i 

brug, og at timingen for implementering havde stor indflydelse på det fortløbende arbejde med at inddrage 

det nye materiale i vante arbejdsgange.  

Det er ved brug af gennembrudsmetoden lykkedes at udvikle, teste og evaluere et materialesæt til brug i 

samtalen om fysisk aktivitet med osteoporosepatienter. Testen viser, at materialerne skaber værdi for de 

sundhedsprofessionelle, og der er derfor grundlag for at fortsætte udviklingen af materialesættet. Testen 

har ligeledes givet viden om udfordringer, der kan opstå i forbindelse med implementering af et 

materialesæt af denne type, og denne viden vil blive brugt til at justere den fremtidige implementering 

materialet på nationalt plan. 

Plan for videre udvikling 

Justering og tilføjelser 
Herunder er ses deltagernes forslagene til tilføjelser og justeringer, grupperet efter emne: 

Implementering - ”Hvis alle skal med i et ambulatorium, så skal der være en form for online 
undervisning. ” 

- ” Noget mere tid vil også have betydning. Nu er vi fortrolige med 
dialogkortene, så er der lidt mere overskud hos os til at sætte os ind i det. ” 

- ”Nogle eksempler eller cases. Det skal kunne omsættes til noget jeg laver, 
og et eksempel med en patient havde været rigtig godt. En case eller en 
situationen. Det ville hjælpe med at komme lidt hurtigere i gang. ” 

 

Dialogkort - ”Et dialogkort med rygning og alkohol, eller som tilføjelse til dialogkort 1” 
- ”Tilføjelse af en sol på dialogkort 1 (D-vitamin)”. 

Træningsøvelser - ”Det ville være bedre hvis øvelserne var med tegninger i stedet for personer. 
Det er nemmere at se hvad man skal gøre og der vil være færre forstyrrende 
elementer på billedet ” 

- ”Et lille kort man kan udlevere som henviser til øvelserne online” 
- ”Flere smertelindrende øvelser ” 

Tilføjelser - ”Noget om løfteteknik. Noget om hvordan man gør det rigtigt og noget med 
begrænsninger” 

- ”Noget konkret omkring løft. Er der noget overordnet man kan sige. Et 
redskab der kan hjælpe os med at vejlede patienterne bedre” 

 

 

Plan for videre udvikling af materialesættet 
Med afsæt i erfaringerne fra testen, og deltagernes forslag til justeringer og tilføjelser, præsenteres her 
mulige ændringer og tilføjelser til materialesættet. Rækker markeret med gul angiver, at 
justeringen/tilføjelsen er blevet udført og nu er en del af materialesættet til osteoporoseklinikker (oktober 
2022). Valg af tilføjelser og justeringer til den videre udvikling af materialesættet blev foretaget af 
arbejdsgruppen, på baggrund af en vurdering af formodet impact og tilgængelige ressourcer.  
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Justering/tilføjelse Uddybning 

Tilføjelse af en sol og en 
vitaminpille til 
dialogkort 1 

Den overvejende del af behovet for vitamin D dækkes af ophold i solen i 
sommerhalvåret og indtag kosttilskud. Disse kilder til Vitamin D kan derfor 
tilføjes til kost-delen på dialogkort 1.  
 

Tilføjelse af en 
illustration som 
tydeliggør vigtigheden 
af rygestop og 
begrænsning af 
alkoholindtag 

Samtalen om rygning og alkohol er en vigtig del af 
osteoporosebehandlingen, og de sundhedsprofessionelle spørger i forvejen 
ind til patientens vaner med rygning og alkohol. Ved at tilføje rygning og 
alkohol til dialogkort 1, kan det blive tydeligt for patienten, at disse dele 
vægter ligeså højt som de andre dele af behandlingen. Samtidig kan det 
blive naturligt for den sundhedsprofessionelle at formidle vigtigheden af 
rygestop og begrænsning af alkoholindtag i sammenhæng med emnerne 
medicin, kost og motion. 

Udvikling af en pjece til 
patienter med 
vertebrale frakturer  

Patienter med nylige vertebrale frakturer, eller som har fortsatte smerter 
efter tidligere vertebral fraktur, kan ikke træne efter de nuværende 
træningsøvelser. Derfor har de sundhedsprofessionelle ikke mulighed for at 
udlevere hæfter med øvelser eller henvise til øvelser online for denne 
patientgruppe. Derfor kan der udvikles en pjece særligt til denne 
patientgruppe, således at de sundhedsprofessionelle kan få mulighed for at 
udlevere materiale om fysisk aktivitet til alle typer af patienter. 

Udvikling af dialogkort 
eller pjece om 
løfteteknik 
 

Patienter spørger ofte de sundhedsprofessionelle om, hvor tungt det er 
forsvarligt at løfte. Der findes ikke en generel anbefaling for, hvor tungt en 
osteoporosepatient må løfte, og de sundhedsprofessionelle kan derfor ikke 
give patienterne et konkret svar. De sundhedsprofessionelle kan i stedet 
vejlede patienten i grundlæggende principper for god løfteteknik. For at 
støtte de sundhedsprofessionelle i denne vejledning, kan der udvikles et 
dialogkort eller en mini-pjece, som kan udleveres til patienter, der 
efterspørger vejledning om løfteteknik. 

Udvikling af cases til 
dialogkort 

For at kunne udlevere hæfter med træningsøvelser, skal de 
sundhedsprofessionelle blive fortrolige med vurderingsskemaet. For at gøre 
det så nemt som muligt at komme i gang med vurderingsskemaet, kan der 
udvikles cases med eksempler på, hvordan vurderingsskemaet anvendes. 

Udvikling af yderligere 
introduktions-materiale 

I nærværende projekt fik klinikkerne mulighed for at deltage i et 
erfaringsudvekslingsmøde. Erfaringsudvekslingen bidrog minimalt til 
deltagernes arbejde med at inddrage materialesættet i vante arbejdsgange, 
men erfaringerne fra de tre klinikker er dog relevante for fremtidige 
klinikker. Derfor kan der udvikles en tekst, som præsenterer klinikkernes 
forskellige implementeringer, så fremtidige brugere/klinikker kan få 
inspiration til deres egen implementering.  

Fjernelse af dialogkort 2 Dialogkort 2 var svært at bruge og skabte ingen værdi i samtalen. 
Dialogkortet kan fjernes fra materialepakken. 
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Plan for national implementering og videre udvikling 
Det er målet, at alle landets osteoporoseklinikker skal tilbydes at bruge materialesættet. I første omgang fik 

deltagerne på en kursusdag for osteoporosesygeplejersker (efteråret 2022) mulighed for at afprøve 

materialet med de nye tilføjelser og justeringer. På sigt vil alle osteoporoseklinikker på landets hospitaler 

blive tilbudt et implementeringsforløb i stil med forløbet i dette projekt. Der er også hensigten, at der 

gennem et lignende testforløb, skal udvikles et materialesæt tilpasset sygeplejersker i almen praksis. 

Materialesættet er udviklet med henblik på at give de sundhedsprofessionelle et konkret værktøj til brug i 

samtalen med osteoporosepatienten. For at sikre, at materialet også skaber værdi for patienterne, er det 

dog også relevant at undersøge patientens oplevelse af værktøjet og det udleverede materiale. 

Konklusion 
Ved brug af gennembrugsmetoden er det lykkes at teste materialesættet om fysisk aktivitet på 3 

osteoporoseklinikker. Materialesættet skaber værdi for brugerne ved at sætte rammen for samtalen om 

fysisk aktivitet, og ved at gøre det nemmere og mere troværdigt for de sundhedsprofessionelle at anbefale 

træningsøvelser. Adgangen til både hæfter med træningsøvelser og en online udgave af øvelserne 

muliggjorde en klinikspecifik brug af træningsøvelserne. Der var bred enighed om, at de fleste af 

materialets dele var lette at tage i brug, men det kom også frem, at det i implementeringsfasen er 

nødvendigt med en intern tovholder, som kan sikre en løbende evaluering og justering i brugen af de 

enkelte materialer. Strukturerne på klinikkerne var bestemmende for hvordan og hvilke dele af materialet, 

som blev taget i brug. Derfor er det en fordel, at materialet også er brugbart i situationer med begrænsede 

tidsmæssige ressourcer. Testen viste, at timingen for ibrugtagningen af materialesættet, samt 

medarbejdersammensætningen på klinikken, har stor indflydelse på implementeringen. På baggrund af 

erfaringer fra testen og deltagernes forslag til ændringer og justeringer, påbegyndes en videre udvikling af 

materialesættet med henblik på en national implementering, samt udvikling og test af et materialesæt 

tilpasset sygeplejersker i almen praksis. 
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Bilag 1 

 

Materialesættet testet på tre osteoporoseklinikker. 1) Materialeguide, 2) Webinar, 3) Dialogkort 1, 4) Dialogkort 2, 5) Dialogkort 
3, 6) Hæfter med træningsøvelser, 7) Vurderingsskema, 8) Træningsøvelser online 


