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* Grænsen på T-score > -3.0 er fastsat ud fra et forsigtighedskriterium. Grænse-
værdien bør derfor være udgangspunktet for en individuel vurdering af patienten.
** Hos patienter med hoftenær fraktur ses ofte uopdagede vertebrale frakturer, 
hvorfor der bør tages hensyn til dette.

Patientkategori Kendetegn Patientuddannelse Styrketræning Vægtbærende træning Balancetræning Ekstension  
og corestabilitet

Træningsaktiv Patienten har T-score > -3.0* 
Patienten var før diagnosen træ-
ningsaktiv med fx løb, styrketræ-
ning, boldspil eller lignende.

Vejledningen bør fokusere på, hvordan 
patienten trygt kan fortsætte træning.
Er patienten ny med diagnosen, opstår 
ofte utryghed ift. træning. 

Progressiv styrketræning målrettet 
knoglebevaring og bevaring/forbedring 
af muskelstyrke. Der tages afsæt i 1 RM 
med 60-80 % af max., og bygges op til 
8-10 gentagelser i 3 set. Der kan benyt-
tes forskellige øvelsestyper, men funkti-
onel træning med frivægte foretrækkes. 
Undgå forceret fleksion.

Løb og moderate hop i forskellige 
retninger.

Dynamisk balance- og faldfore-
byggende træning. 
Multifunktionelle og multidirekti-
onelle øvelser fx højintens inter-
valtræning, step, boldspil m.m.

Ekstension- og coretræning 
inddrages i den progressive 
styrketræning. Styrketræning 
af mavemuskulatur inkluderes, 
undgå forceret fleksion.

Træningsaktiv  
med hensyn

Patienten har enten T-score < -3.0*, 
tidligere vertebral fraktur (mindst 
6 måneder siden) eller hoftenær 
fraktur**. 
Patienten var træningsaktiv før 
frakturen, men har evt. udfordringer 
med træning efter frakturen.

Vejledningen bør fokusere på, hvordan 
patienten trygt kan genoptage træning. 
Frakturer, der er mere end 6 måneder 
gamle, betragtes som stabile, men man 
bør lade sig vejlede af patientens smerter.

Progressiv styrketræning startes ved lav 
belastning (særligt efter fraktur) og er 
målrettet knoglebevaring og bevaring/
forbedring af muskelstyrke. 
Øvelser, belastning og progression væl-
ges ud fra knoglestatus, funktionsevne 
og komorbiditet. Undgå forceret fleksion.

Funktionel træning med afsæt i 
hverdagsaktiviteter. Belastningen 
bygges gradvist op og opstartes 
med lav impact. 
Der arbejdes frem mod moderat 
impact og retningsskift i øvelser-
ne.

Balance -og faldforebyggende 
træning bør være dynamisk og 
med udfordring af eksempelvis 
vestibulær sans eller syn.
Multifunktionelle og multidirek-
tionelle øvelser inddrages, fx 
intervaltræning, step, boldspil.

Ekstensions- og coretræning 
gennemføres som progressiv 
styrketræning. Start fra lavt 
niveau og tag hensyn til smerter. 
Træning af mavemuskulatur 
inkluderes, undgå forceret 
fleksion.

Hverdagsaktiv Patienten har T-score > -3.0* 
Klarer opgaver omkring hus, have, 
job og er derudover fysisk aktiv med 
fx gåture/cykelture, indkøb mv.

Vejledning bør fokusere på, hvordan pa-
tienten fortsat kan være aktiv i hverdagen.
Er patienten ny med diagnosen, er der 
ofte behov for afklaring af den samlede 
situation, viden om sammenhænge og 
biomekanisk forståelse.

Progressiv styrketræning startes ved lav 
belastning (særligt efter fraktur) og er 
målrettet knoglebevaring og bevaring/
forbedring af muskelstyrke. Øvelser, 
belastning og progression vælges ud fra 
knoglestatus, funktionsevne og komorbi-
ditet. Undgå forceret fleksion. 

Funktionel træning med afsæt i 
hverdagsaktiviteter.
Gang, løb, små hop samt retnings-
skift. 
Boldspilslignende aktiviteter kan 
inkluderes. 

Hverdagsaktiv  
med hensyn

Patienten har enten T-score < -3.0*, 
tidligere vertebral fraktur (mindst 
6 måneder siden) eller hoftenær 
fraktur**. 
Patienten var hverdagsaktiv før frak-
turen og er nu selvhjulpen i daglige 
aktiviteter, men har evt. funktionelle 
udfordringer efter fraktur.

Vejledning i tryg tilbagevenden til hver-
dagsaktiviteter.
Frakturer, der er mere end 6 måneder 
gamle, betragtes som stabile, men man 
bør lade sig vejlede af patientens smerter. 

Funktionel træning for at fasthol-
de/forbedre funktionsniveau. 
Gåture og øvelser i stående og 
gående.

Balance -og faldforebyggende 
træning bør være dynamisk og 
med udfordring af eksempelvis 
vestibulær sans eller syn. Op-
mærksomhed på ydre faktorer 
i hjemmet samt ergonomiske 
overvejelser omkring brug af 
hjælpemidler.

Der laves øvelser med lav 
belastning og varieres mellem 
statiske og dynamiske eksten-
sionsøvelser og øvelser rettet 
mod den dybe coremuskulatur. 
Hensyn til smerter og vejledning 
omkring forspænding er særlig 
vigtig.

Funktions
begrænset

Patienten har behov for ganghjæl-
pemiddel og/eller er meget stillesid-
dende. Kan have multiple frakturer 
samt anden komorbiditet.

Vejledning bør fokusere på, hvordan 
patienten trygt kan forblive mest mulig 
fysisk aktiv.

Funktionel træning for at fasthol-
de/forbedre funktionsniveau. Flest 
mulige øvelser gennemføres stå-
ende for at stimulere knoglerne. 
Gang og aktiviteter med low 
impact. 

Akutfasen Patienten har haft vertebral fraktur 
indenfor de seneste 0-6 mdr. Der 
er evt. gener fra ryggen, fra selve 
frakturen og fra strukturelle foran-
dringer.

Vejledningen bør fokusere på 
at skabe tryghed, så patien-
ten kan forblive så aktiv som 
muligt.  

Mobilisering opstartes forsigtigt under hensyn til strukturelle forandringer og smerte.13

I takt med, at bruddet stabiliseres, progredieres gradvist.
Træningen bør indeholde generelle øvelser for de store muskelgrupper samt et særligt fokus på ekstension af co-
lumna (inklusiv løft af arme), da det letter trykket på forsiden af corpus af vertebrae.
Non-farmakologisk smertelindring ved behov, eksempelvis råd om hvilestillinger, respirationsøvelser, brug af varme, 
kulde og el-terapi.

Indsatser til patienter med osteoporose


