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Det er dejligt 
at træne

Hypotese 1



Træning gør ondt…

Xanthos/Sandkühler, Nature 2014



Så hvorfor anvender vi 
træning som terapi???



Cochrane om træning
‣ Reducerer smerte hos pt med knæ OA (Fransen/

McConnell 2007)  
‣ Øger funktion og kan reducere smerte hos pt med 

hofte OA (Fransen et al. 2008) 
‣ Bassin-træning kan give kortvarig lindring til pt med 

knæ- eller hofte OA (Bartels et al. 2006) 
‣ Stærk anbefaling for træning og svag anbefaling for 

psykosociale interventioner til pt med RA 
(Hurkmans et al. 2008, Cramp et al. 2012) 

‣ Der er måske effekt af styrketræning til pt med 
fibromyalgi (Busch et al. 2012) 

‣ Aktivitet virker mod depression (Cooney et al. 2012)



Hvordan 
virker det 
(måske)?



Det er dejligt 
let at få det 
passet ind i 
hverdagen

Hypotese 2



Optimalt

‘træning er godt for mig’

Fyssen 
siger…

Fremover træner jeg regelmæssigt      

Færre 
smerter 
og øget 

QoL



Det er lettere at lade være

- men vaner kan ændres!

Kører 
hjem fra 
arbejde

Handle, hente børn, støvsuge…      

Endnu en 
dag med 
håb for 

fremtiden



Når først vi lærer det - så går 
det fremad helt af sig selv

Hypotese 3



Hvorfor stopper vi?
• Vi siger ét, men gør noget andet når vi er under stress 

• vaner/mønstre 
• mister ‘mental stamina’ 
• glemmer (nedpriorterer) 

• Er ikke overbevist om, at den nye forklaring er ‘rigtigere’ end 
den gamle (‘et ben i hver lejr’) 

• Mangler selvtillid eller er selvdestruktiv (‘det lykkes alligevel 
ikke’ eller ‘hvad nu hvis det lykkes - hvad så??’) 

• Kan ikke acceptere konsekvenserne (‘bliver nødt til at 
støvsuge hver dag’) 

• Bange for at satse alt for utopia (‘jeg véd hvad jeg har’) 
• Bange for hvad andre tænker



Cochrane om træning
‣ Self-management undervisning er sikkert og 

muligvis effektivt til pt med OA (Kroon et al. 2014) 

‣ Superviseret > hjemmeøvelser > venteliste (Hagen 
et al. 2007) 

‣ Superviseret eller individualiseret træning øger 
adherence (Jordan et al. 2009) 

‣ Telemedicin viser konsistent effekt til fastholdelse af 
fysisk aktivitet hos raske (Foster et al. 2013)



Hvad ønsker 
patienten at opnå?



Hvad forhindrer 
patienten i at nå 

disse mål?



Skab motivation
“Se patienten i et mere 

positivt lys end de selv gør”

Er de klar til forandring?  
Er de klar til handling?  
Har de redskaber til at fastholde og ‘komme igen’ efter nederlag?  
Har de et mål, der er vigtigere end status quo?



Bryd den vane 
der holder dem 

fra udvikling

- og erstat det med en ny!
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Ambitiøst (opnåeligt)

Realistisk

Tidsbestemt



Enighed? 
Næste skridt?

Målet i fokus



Apparatfejl-løsning



Patient-centret løsning



Tak for invitationen og 
for opmærksomheden

morten@fysiocenter.dk


