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Tillægsrapport 

I dette tillæg præsenteres resultaterne fra spørgeskemaet beskrevet i rapporten 

”Osteoporosemateriale til fysioterapeuter”. Nogle af resultaterne refererer til specifikke 

dele af materialesættet. På side 11 og 12 findes en oversigt over indholdet i materialepak-

ken.  

30 deltagere besvarede spørgeskemaet 6 uger efter modtagelsen af materialepakken. 70 % 

af de adspurgte havde brugt dialogkortene inden for den seneste måned. I figur 2 fremgår 

årsagerne til at 30 % af deltagerne ikke havde brugt dialogkortene. Under ”Andet” var be-

grundelsen ”Jeg har ikke haft en osteoporosepatient endnu”.   

Dialogkort  

Figur 1 

Figur 2 
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Deltagerne, svarede ”Ja” til at have brugt dialogkortene, blev stillet yderligere spørgsmål om 

brugen af dialogkort. Her blev de spurgt om hvor mange af deres patienter med osteopo-

rose de havde præsenteret for dialogkortene. I figur 3 ses et stablet søjlediagram som viser 

hvor ofte deltagerne har anvendt hvert af de 8 dialogkort i deres konsultationer med patien-

ter med osteoporose.  

Figur 3 - D1 = Dialogkort 1, D2 = Dialogkort 2, osv.  

Deltagerne skulle udvælge de 3 dialogkort som de fandt mest relevant i praksis. I figur 4 

ses at over halvdelen af deltagerne fandt dialogkort 1 og dialogkort 2 relevant i deres prak-

sis.  

Figur 4  
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Deltagerne fik til opgave at vurdere om deres patienter forstod dialogkortene når de blev 

inddraget i samtalen. I figur 5 har deltagerne lavet en vurdering for hvert af de 8 dialogkort.  

Figur 5 - 1 = Det er let forståeligt for de fleste patienter, 2 = Det er for-

ståeligt, men det kræver en  længere forklaring, 3 = Patienterne forstår 

sjældent dialogkortet.  

For at få indblik i brugervenligheden blev deltagerne spurgt om inddragelsen af dialogkort. 

Figur 6 - Hvor enig er du i udsagnet ”Dialogkortet er nemt at 

inddrage i samtalen/konsultationen” 
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Figur 7 

De deltagere som ikke havde brugt quickguiden fik mulighed for at begrunde svaret. Af de 

der svarede ”Andet”, var begrundelserne:  

 ”Jeg har ikke haft en osteoporosepatient endnu” 

 ”Jeg har nok bare glemt den lidt” 

Figur 8 

Quickguide 

27 deltagere svarede på om de havde brugt quickguiden inden for den seneste måned. 81,5 

% af de adspurgte havde brugt quickguiden inden for den seneste måned.  
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Deltagerne, der havde svaret ”Ja” til at have brugt quickguiden i løbet af den seneste må-

ned, blev spurgt om hvordan de havde brugt quickguiden. Af de der svarede ”Andet”, var 

begrundelserne:  

 ”Til at udarbejde et oplæg til mine kollegaer til vidensdeling” 

 ”Som del af et opslagsværk” 

 ”Jeg arbejder på et oplæg til mine kollegaer”  

Figur 9  

Figur 10 viser andelen af deltagerne som erklærede sig ”Enig” i udsagnet: ”Indholdet i 

quickguiden er relevant”. 

Figur 10  
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Figur 11 og 12 viser hvor enige deltagerne er i to udsagn om hhv. mængden af indhold i 

quickguiden og quickguidens overskuelighed. 

Figur 11 

Figur 12  

Figur 13 viser hvilke dele af quickguiden deltagerne opfatter som mindst relevant.  

Figur 13  
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Undervejs i spørgeskemaet fik deltagerne mulighed for at komme med forslag til tilføjelser 

og ændringer til quickguiden. I tabellen herunder ses deltagernes forslag og kommentarer. 

Hvis du kunne ændre det nuværende indhold i quickguiden eller 

tilføje nyt indhold til quickguiden, hvad skulle det så være?    

Synes den er ret god som den er  

Jeg har ingen ideer til rettelser eller uddybelse  

Evt. underbygge dialogkort med vejledning til kostråd  

En oversigt over hvad hver enkelt post i en DEXA scanning betyder, så det kan for-

klares for pt. fx. når de ikke kommer med en beskrivelse af undersøgelsen, men 

kommer med hele billedet og alle måleparametrene.  

Personligt kunne jeg godt tænke mig flere detaljer i den fysioterapeutiske undersø-

gelse, eller rettere et forkapitel hvor de mest overordnede viden står i punktform - 

som huskeråd til samtale med patient.  

Lidt mindre tekst i 'patientkategori' og lidt mere punktopdelt, så det er lidt lettere 

at se hvilken form for træning der skal gives.  

Jeg ville ikke ændre noget.  

Jeg undrer mig over, at man i quickguiden vedr. T-score både bruger udtrykkene: 

over og under OG > og <. Hvorfor ikke holde sig til ét af udtrykkene - det andet 

kan virke forvirrende. Side 6 første linje under "kendetegn": skal der ikke stå 

"Patienten har T-score > -3".  

Jeg synes guiden er god som den er. God oversigt og brugervenlig  

Jeg ser ikke behov for ændringer. Den er overskuelig at slå op i og der er de rette 

informationer.  

Har ikke nogle ændringer eller tilføjelser  

Er tilfreds med indholdet.  

At quickguiden også viser en planche om de andre knoglebrud, ikke kun sammen-

fald i ryggen  
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Ved udleveringen af dialogkortene og quickguiden blev deltagerne introduceret til indholdet 

og brugen af materialerne. Figur 14 viser deltagernes grad af enighed med udsagnet ”Den 

mundtlige introduktion til dialogkort og quickguide var fyldestgørende.” 

Figur 14 

Figur 15  

Som del af materialepakken fik deltagerne adgang til en læringsplatform med videoer der in-

troducerer dialogkortene, quickguiden og sygdommen osteoporose.  

Introduktionsvideoer 
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De deltagere som ikke havde set videoerne om dialogkortene fik mulighed for at begrunde 

deres svar. For de der svarede ”Andet” var begrundelserne: 

 ”Jeg havde glemt at de fandtes” 

 ”Det er tilfældigt. Nu var det lige det her jeg startede med. Bagefter vil jeg se  

videoerne” 

Figur 16 

Figur 17 

Figur 17 viser andelen af deltagerne som har set introduktionsvideoen til quickguiden. 
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Figur 18 viser begrundelserne fra de deltagere som ikke har set introduktionsvideoen til 

quickguiden. For de deltagere som svarede ”Andet” var begrundelserne: 

 ”Fik ikke sendt adgang” 

 ”Har ikke husket eller tænkt på den” 

 ”Det er tilfældigt. Nu var det lige det her jeg startede med. Bagefter vil jeg se videoer-

ne” 

Figur 18 

Figur 19 - Intro = Introduktion til sygdommen osteoporose (2 timer) 

Videoerne til dialogkort og quickguide har en varighed på 1-3 minutter, mens videoen, der 

introducerer sygdommen osteoporose, varer 2 timer. Figur 19 viser deltagernes grad af 

enighed med udsagnet ”Længden af videoerne var god”.  
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Dialogkort 1-8 

Quickguide s. 2-9 

Dialogkort 1 

Behandling af oste-

oporose og forebyg-

gelse af brud 

Dialogkort 2 

T-score og typiske 

brud hos osteopo-

rosepatienter 

Dialogkort 3 

Et typisk forløb for en 

person der er nye 

med diagnosen 

Dialogkort 4 

To typer af sammen-

fald og indholdet i 

rehabilitering 

Dialogkort 5 

Belastning og brudri-

siko ved forskellige 

træningsformer 

Dialogkort 6 

Typisk forløb efter en 

vertebral fraktur med 

tilhørende smerter 

Dialogkort 7 

Gode råd til ergonomi 

og pause i hverdagen 

med en fraktur 

Dialogkort 8 

Oversigt over de 6 

funktionskategorier 

Side 2 

Oversigt over opmærksom-

hedspunkter og relevante 

test i den fysioterapeutiske 

undersøgelse 

Side 3 

Oversigt over de 6 funktions-

kategorier 

Side 4 

Vurderingsskema til støtte i 

vurdering af patientens funk-

tionsniveau 

Materialepakken 
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Side 5 

Oversigt over træningsinter-

ventioner for de 6 funktions-

kategorier - del 1 

Side 6 

Oversigt over træningsinter-

ventioner for de 6 funktions-

kategorier - del 2 

Side 7 

Oversigt over delementer i 

rehabilitering af patienter 

med ny vertebral fraktur  

Side 8 

Uddybende forklaringer til 

punkter på side 7 - del 1 

Side 9 

Uddybende forklaringer til 

punkter på side 7 - del 2 


