
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Privatpraktiserende 

fysioterapeuter med 

specialiseret viden om 

træning og rehabilitering 

af borgere med 

osteoporose i Danmark  

 

- En oversigt over  

nuværende tilbud  

 

Januar 2023
 
 



 
  
  
 

VfK- 2023   2 
   

Fysisk aktivitet for borgere med osteoporose 
 

Fysisk aktivitet indgår som et vigtigt element i knoglesund levevis i den sekundære og tertiære forebyggelse af 

osteoporose. Det overordnede mål er, at forebygge progression af sygdommen samt sikre relevant rehabilitering, 

hvis frakturer opstår (1). 

Mennesker, der er ny-diagnosticerede med osteoporose, er ofte bekymrede for, at pådrage sig frakturer i 

forbindelse med fysisk aktivitet/træning, hvilket kan føre til uhensigtsmæssig inaktivitet (2).  

Fysisk inaktivitet bør forebygges ved individualiseret vejledning af borgere med osteoporose, ud fra knoglestatus 

og funktionsniveau. Det primære mål ved fysisk aktivet, er bevarelse af funktionsniveau samt undgå tab af muskel 

– og knoglemasse samt undgå fald (3,4).  

Sundhedsstyrelsen skriver i rapporten Afdækning af den samlede indsats for osteoporose (2018), at ensartede og 

vidensbaserede forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser, bør tilbydes borgere med osteoporose (1).  

Nærværende liste, er en oversigt over privatpraktiserende fysioterapeuter i Danmark, som tilbyder træning til 

borgere med osteoporose. Fysioterapeuterne er specialiseret til at varetage evidensbaseret træning og 

rehabilitering af borgere med osteoporose. Alle fysioterapeuter på listen har været på 3-dages kursus i 

osteoporose og opnået viden om sygdommen, udredning og behandling, samt viden om individualiseret træning 

og rehabilitering af mennesker med osteoporose, uanset sygdomsniveau (5).  

Listen er udarbejdet af Videnscenter for Knoglesundhed efter henvendelse til alle deltagere på kurset frem til 

efteråret 2022. Listens indhold repræsenterer de fysioterapeuter, som har reageret på henvendelsen. Listen er 

opdateret januar 2023. På Osteoporoseforeningens hjemmeside findes en oversigt over alle fysioterapeuter, der 

har deltaget på kurserne, dog uden yderligere information om trænings- og behandlingstilbud.  

 

 

 

 

 

1) Sundhedsstyrelsen. Osteoporose. En afdæning af den samlede indsats mod Osteoporose (2018) 

2) Rothmann, M.J., Jakobsen, P.R., Jensen, C.M. et al. Experiences of being diagnosed with osteoporosis: a meta-synthesis. Arch Osteoporos 13, 21                      
(2018). 

3) With D, Bendtsen MG, Hitz MF. Osteoporose – en muskuloskeletal diagnose. Fysioterapeuten 2021; (7) 45-50 

4) With D, Bendtsen MG, Hitz MF. Undersøgelse og behandling af patienter med osteoporose – en ny tilgang. Fysioterapeuten 2021; (8): 39-43. 

5) Kursusbeskrivelse i bilag 1 



 

 

Region Hovedstaden HOLD Deltagere Undervisere Henvisning Holdbeskrivelse Evaluering 
Mål for 

deltagere 
Pris 

Tema for 
undervisning 

Gentofte kommune 
 
Welcome fitness  
Pernille Bækgaard 
 
I samarbejde med 
Osteoporoseforening 
Nord 

Holdtræning Osteoporose 
Osteopeni 

Fysioterapeut Tilbud på 
osteoporose-
forenings 
hjemmeside. 
 

20 gange a 1 times 
varighed 
Træning i fitness center 

Ingen Træning 
tilpasses 
den 
enkelte. 

Selv 
betaling 

Viden om at leve 
knoglevenligt 

Gentofte kommune 
 
Pernille Bækgaard 

Holdtræning 
planlægges til start 
2023 

Afventer Afventer Afventer Afventer Afventer Afventer Afventer Afventer 

Egedal kommune 
 
Egedal Fysioterapi & 
Rygcenter 
Camilla H. Fisker 

Specialiseret hold 
med udgangspunkt i 
knoglestatus 
(risikoprofil, +/- 
fraktur) 

Osteoporose hhv. 
+/- frakturer 

Fysioterapeut 
 
Udleverer 
hjemmeøvelse 
 
Læge 

Fra egen læge 8 deltagere pr hold 
Primært individuel 
vurdering 
Herefter hold 
1-2 gange ugt 
1 times varighed 
 

Efter behov 
benyttes 
SFT*+ NRS* 

Mål efter 
SMART* 

Selv-
betaling 

Individuel træning, 
behov for 
hjælpemidler 
(korset), ergonomi 
Læge varetager i 
praksis medicin+ 
info om sygdom. 
 

Rudersdal kommune 
 
Skodsborg fysioterapi 
 
Line Andersen 

Individuel 
konsultation 
Funktionstest 
Holdtræning 

Osteoporose 
Hhv. +/- fraktur 
 
Rygfraktur skal være 
efter 4- 6 mdr. og 
smertefri  

Fysioterapeut Selv-
henvendelse 

Individuel konsultation, 
anamnese, 
funktionstest 
anamnese, fastsættelse 
af mål for forløb  
 
Hold/individuelt forløb 
efter funktionsniveau 
10 deltager pr hold x3 
ugt.  
50 min pr gang 

Re-test efter 
4 mdr.  
Evt. ny 
behandlings-
plan 

Der 
opstilles 
individu-
elle mål for 
borgeren 

Selv-
betaling 

Osteoporose  
 
Medicin, ergonomi 
træning. 
 
Undervisning efter 
tema 
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Region Hovedstaden HOLD Deltagere Undervisere Henvisning Holdbeskrivelse Evaluering 
Mål for 

deltagere 
Pris 

Tema for 
undervisning 

Gentofte kommune 
 
Gentofte Fysioterapi 
 
Casper Johansen 

Hold forløb Osteopeni 
Osteoporose  
 
Selvhjulpne, ikke 
faldtruet eller 
funktions-
begrænset 

Fysioterapeut Henvist fra 
egen læge 

1-3 individuelle 
konsultationer 
Herefter til 
osteoporose-
holdtræning hvis man 
vurderes til at kunne 
deltage 
 
2-3 ugentlige hold af én 
time 

Har NPS*-
evalueringer  
 
 

Individuel 
mål 

Selv-
betaling 

Træning 
Løfteteknik  

Bagsværd kommune 
 
Fysio Danmark 
Bjørn Modahl 

Holdtræning 
 
Osteoporose  
+/- sammenfald 
 

Info aften til 
lokalområdet, 
informeret de lokale 
lægehuse 

Fysioterapeut Egen læge 
Få selv-
henvendelse 

1 x ugeligt 
Deltagere 8-9 
50 min. varighed 
 
Styrke og balance 
træning  

Første under-
søgelse: 
Wall/occci-
put afstand, 
Rib/pelvis 
distance. 
Styrkemåling 
 

Evaluering Betaling ift.  
Henvisn. 
§51*,62* 

Viden og træning  
Kost og tilskud af 
kalk og vitamin D 
 
Håndtering af nyt 
sammenfald 
 

København Vesterbro 
 
Fysisk form 
Caroline Bølling 

Træningsforløb i 
hold 
 
Individuel træning 

Osteopeni 
Osteoporose  
 
Deltagelse baseres 
på en individuel 
vurdering 

Fysioterapeut Henvisning fra 
egen læge 
 
Selv-
henvendelse 

2 hold ugentligt af 55 
minutter  
 
4 -14 deltagere på 
holdet 

Ingen 
 

Ingen Selv-
betaling 

High impact 
træning, styrke, 
stabilitet, 
mobilitet og 
balance-træning 

Hellerup kommune 
 
Fysio Danmark 
Hellerup 
 
Siri Mie Loftheim 

Holdtræning 
 
Individuel vurdering 
inden start på 
holdtræning 
 

Osteopeni 
Osteoporose  
 
+/- frakturer 
Stabil/helet fraktur 
 

Fysioterapeut Henvisn. fra 
egen læge 
Selv-
henvendelse 

1 gang ugentligt 
55 minutters 
 
Op til 8 deltagere pr 
hold. 

Screening af 
balance, RSS, 
wall-occiput, 
costa-crista 
ved start. 

Ingen Selv-
betaling og 
får tilskud 
fra 
sygesikring 
+ evt. 
Danmark 

Opvarmning, 
styrketræning i 
maskiner, samt 
med elastik (fokus 
på ryg), balance- og 
funktionstræning. 
Løbende undervisn. 
om relevans af 
forskellige typer 
træning, kost, 
løfteteknik 
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Region Sjælland HOLD Deltagere Undervisere Henvisning Holdbeskrivelse Evaluering 
Mål for 

deltagere 
Pris 

Tema for 
undervisning 

Køge kommune 
 
Nords Klinik 
 
Katja Arnoldi Hjelholt 

Hold på 8 ugers 
forløb med x 2ugt i 
65 min 
 
Hold træning x 1 
ugentlig 
 
Individuel forløb og 
træning på hold 

Osteopeni samt 
disponerede 
borgere 
 
Osteoporose 
+/- frakturer 

Fysioterapeut Læge 
henvisning 
eller 
selvhenvend-
else 

Hold med 5 deltagere 
8 uger x 2 ugt. 
 
Holdtræning x 1 per 
uge 
 
Individuelle forløb 
med træning på hold 
 
 
Fokus på motivation 
og turde bruge 
kroppen i dagligdagen 
og træning 

Funktionstest 
Re-test   
 
Styrketests, 
balancetest, 
højde-
reduktion og 
wall-occiput 

 

Patientens 
eget mål 
Forbedring 
indenfor 
SSI* 
 
Redskaber 
til at 
mestre 
egen 
sygdom 

Henvisn. 
egen læge 
eller 
egenbetalin
g 

Træning og 
undervisning, 
medicin kost, 
ergonomi. 
Stærk stabil strakt 
Funktionstræning 
Smertehåndtering 
Trænings-
intensitet 
Vejledn. i at tale 
med læge og 
diætist ved behov 
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Region Syddanmark HOLD Hvem deltager 
Hvem 

underviser 
Henvisning Hold beskrivelse Evaluering 

Mål for 
deltagere 

Pris 
Tema for 

undervisning 

Odense kommune 
 
Hunderupvejens 
Fysioterapi 
 
Line Stærgaard 
Madsen 

Individuelle forløb  Osteoporose  
+/- frakturer 
 
For akutte fase af 
fraktur med 
hjemmeøvelser og 
vejledning 

Fysioterapeut Egen læge Træning x 2 per uge  
 
Undersøgelse og test 
forud for forløb  
 
Varighed så længe pt 
ønsker dette 

Funktionstest Ja ved 
første 
samtale og 
evaluering 
undervejs 
med 
modulering 

Selv-
betaling 
eller 
henvisning 
§62 

Osteoporose, 
medicin, træning, 
ergonomi, 
bekymringer, 
forebyggelse 
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Region Midtjylland HOLD Hvem deltager 
Hvem 

underviser 
Henvisning Hold beskrivelse Evaluering 

Mål for 
deltagere 

Pris 
Tema for 

undervisning 

Silkeborg 
 
Fysioterapi og træning 
 
Dorte With 

Individuelle 
konsultationer  
 
Holdtræning 
 
Osteoporose-forløb 
 

 

Osteoporose 
+/- frakturer 
 
Hold med 
individualiseret 
træning til patienter 
uden brud. 
 
Hold for personer 
med stabile fraktur 
med individuelle 
hensyn 

 

Fysioterapeut Egen læge  
Selv-
henvendelse 

Hold forløb: 
4t x 1 ugentligt 

Funktionstest 
Evaluering af 
hold med 
spørgeskema 

Individuelle 
mål 
 

Selv-
betaling 

Diagnose,  
Hensyn i 
hverdagen, 
Forebyggelse af 
brud, 
Medicin, kost 
motion, 
Smertehåndtering, 
Knoglesund livsstil, 
Løfteteknik,  
Arbejdsstillinger 
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Kommunale fysioterapeuter som tilbyder osteoporosetræning 

  

Region Hovedstaden HOLD Deltagere Undervisere Henvisning Holdbeskrivelse Evaluering 
Mål for 

deltagere 
Pris 

Tema for 
undervisning 

Brøndby kommune 
 
Træningscenter 
 
Helle Brask 
Mikkelsen 

Holdtræning 
planlægges til start 
2023 

Afventer Fysioterapeut, 
diætist og 
ergoterapeut. 
 

Henvisning via 
§ 140* og §86* 

Afventer Afventer Afventer Afventer Afventer 

Høje Taastrup 
kommune 
 
Rita Møller 

Holdtræning 
 

 

Osteoporose ptt 
med lavt fun½ktions 
niveau 
Omkring 80 år 

Fysioterapeut 
 

Henvisning 
egen læge 
Selv-
henvendelse 

Et stolehold  
12 ugers forløb  
Fokus på styrke, 
balance  
Øvelser med 
udgangspunkt i de 
problemstillinger, 
deltagerne på holdet 
har. 

Ingen Individuelt 
mål for 
borgeren 

Vederlags-
fri 
henvisning  

 

Vedligeholdelses- 
træning 
Tema omkring 
ernæring  

Region Syddanmark HOLD Deltagere Undervisere Henvisning Holdbeskrivelse Evaluering 
Mål for 

deltagere 
Pris 

Tema for 
undervisning 

Odense kommune  
 
Ældre og handicap 
forvaltningen  
 
Heidi Larsen 

Individuel træning i 
eget hjem. 
 

Osteoporose 
 

Fysioterapeut 
 

 Individuel træning i eget 
hjem 
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Bilag 1 

Kursus: Osteoporose 2023 – Danske Fysioterapeuter 

Patienter med osteoporose har gavn af træning, og kan tåle at træne i højere 

grad end vi tidligere har troet. Kurset vil introducere dig for den nyeste evidens 

for træning til osteoporose med vægt på træning i forhold til 

fraktur/sammenfald i ryggen. Kurset tager højde for de store individuelle 

forskelle på patientforløb og på kompleksiteten i arbejdet med mennesker med 

osteoporose. Du bliver i stand til tidligt at identificere tegn på osteoporose og 

målrette din behandling og træning til denne patientgruppe. 

Du introduceres for den grundlæggende viden og evidens, og der er fokus på 

praktiske redskaber og øvelser, som du kan bruge til dine patienter/borgere. Du 

vil lære, hvordan du skal forholde dig til hensyn og belastninger, og hvordan du 

kan gøre patienten mere tryg ved at bevæge sig. Det overordnede mål med 

kurset er fagligt at ruste dig til at understøtte og opretholde fysisk aktivitet hos 

patienten/borgeren – på trods af diagnosen. 

Stærk-stabil-strakt: På kurset arbejdes med afsæt i Videnscenter for 

Knoglesundheds nye koncept og kategorisering af sværhedsgraden af 

osteoporose. Specifikke træningsideer er koblet op på hvert niveau af 

osteoporose. Der lægges vægt på, at deltagerne afprøver træningen på egen 

krop i praktiske workshops. Der er særligt fokus på træning i forhold til 

vertebrale frakturer. Kurset veksler mellem teori, casearbejde og praktiske 

workshops med idéer til træning. Den sidste dag tages afsæt i cases fra 

deltagernes egen praksis og træning til den særligt skrøbelige gruppe. 

Indhold 

 2-timers webinar før kursusstart: Gennemgang af 

eksisterende viden om osteoporose 

 Undersøgelse, medicin og risikofaktorer forbundet med 

osteoporose 

 Frakturtyper, med særligt fokus på rygsammenfald 

(vertebrale frakturer) 

 Akutfasen og hverdagsaktivitet 

 Træningsevidens 

 Stærk-stabil-strakt: 5 funktionsniveauer og evidensen bag 

 Workshops med ideer til træning knyttet til 

funktionsniveauerne 

 Aktive bandager og andre hjælpemidler 

 Patienthistorier – casearbejde omkring patientens 

udfordringer 

 Patientrådgivning og mestring  

 Fald- og balanceproblematikker 

 Hjemmeopgave – cases fra egen praksis. Se video tilknyttet 

Quickguide og dialogkort  

 


