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Behandlingsanbefalinger

 Danske (2012) og internationale kliniske retningslinjer for knæ- og

hofteartrose anbefaler information, træning og vægttab (ved behov) 

som den første behandlingsindsats i en samlet pakke

Fernandes et al. 2013; McAlindon et al 2014; SST 2012; 

Roos & Juhl 2012 



Implementering mangler, men er 

nødvendig!

 Klinisk praksis afspejler ikke retningslinjerne

 Ned mod 10% af patienter har trænet før knæalloplastik/ 
henvisning til ortopædkirurg

DeHaan et al. 2007; Snijders et al. 2011; Runciman et al. 2012; Dhawan et al. 2014; Skou et al. 2015a og 2015b



For at ændre klinisk praksis og implementere

evidens skal man “…involve the relevant people; develop a 

proposal for change that is evidence based, feasible, and 

attractive; study the main difficulties in achieving the change, 

and select a set of strategies and measures at different levels 

linked to that problem”
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For artrose =

Hvordan gjorde vi?

Fra evidens til klinisk praksis



Formål:

 Alle patienter med artrose skal tilbydes patientuddannelse og 

træning i henhold til kliniske retningslinjer

 Kirurgi skal kun overvejes når ikke-kirurgisk behandling ikke 

giver tilfredsstillende resultater

Mål:

 Færre besøg i sundhedssektoren, og lavere omkostninger for 

individet og samfundet

 Forøget livskvalitet og fysisk aktivitetsniveau

 Samme muligheder og forudsætninger for evidensbaseret 

behandling uanset bopæl og sundhedssektor



1. Kursus for fysioterapeuter på SDU



2. Patienter uddannes og træner i 8 

uger

+



3. Evaluering og registrering

 Deltagerne evalueres bl.a. på 

smerte, funktion og 

livskvalitet

 Ved første besøg og efter 3 

og 12mdr.



GLA:D dengang og nu

Januar 2013

82 Patienter i GLA:D
36 havde været til 3mdr.

0 til 1 års follow-up

1 GLA:D-enhed 

og 2 fysioterapeuter

April 2016

12.336 Patienter i GLA:D

7.304 har været til 3mdr.

2.916 til 1 års follow-up

353 GLA:D-enheder 

og +750 fysioterapeuter



RESULTATER FRA GLA:D

ÅRSRAPPORT 2015
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• Næsten 10.000 patienter
 Mindre smerte, bedre 

funktion & øget fysisk 

aktivitetsniveau

 Færre sygemeldte og  

færre der tager 

smertestillende medicin



http://www.glaid.dk/


Hvordan gjorde vi?

Top-down tilgang havde ikke virket
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Træning og uddannelse virker! Solid forskning

Og klinisk erfaring

Politik, økonomi 

og organisering



Identificering af barrierer for forandring i 

sundhedssystemet
 Opbygningen af sundhedssystemet

 Økonomi

 Professionelle hierarkier

 Patientens og klinikerens overbevisning 

og ønsker til behandling

Løsning:

 Bottom-up tilgang baseret på 

universitet med kurser for 

fysioterapeuter og fokus på at informere 

patienter, praktiserende læger, ortopæder 

og andre interessenter gennem medier, 

artikler og ved konferencer (f.eks. 

Lægedage)



Bottom-up tilgang var mere succesfuld

 Der eksisterede en svensk artroseskole

 Vi oversatte og tilpassede den til danske forhold i 2011

 Pilotprojekt i Aalborg viste gode resultater

 Reduceret smerte og forbedret funktion hos 82 deltagere
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Involvering af interessenter 

 4-timers møde på SDU i maj 2012 omkring implementering af 

de kliniske retningslinjer for knæ- og hofteartrose i klinisk 

praksis

 Administratorer, politikere, fysioterapeuter, praktiserende 

læger, ortopædkirurger, patientforeninger og andre 

interesserede blev inviteret

 68 deltog fra et bredt udsnit af ovenstående interessenter 

og på tværs af sektorer

 Målet var at introducere til GLA:D, diskutere implementering 

samt sammensætte en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe 

og referencegruppe

 Udvikling af en strategisk plan og målsætninger



Fondsansøgninger, database og første

kursus for fysioterapeuter

 Fondsansøgninger til at dække udgifter forbundet med at 

oprette og drive database samt udvikle materialet

 Oprettelse af database hos samme firma, som driver knæ- og

hoftealloplastikregistrene

 Første kursus for fysioterapeuter på SDU januar 2013
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Udbredelse af budskab

Foto Jakob Carlsen, Gigtforeningen.



Økonomi i GLA:D

Udgifter
 Alle nye patienter og alle nye GLA:D-enheder er forbundet med en 

udgift til Procordo, der leverer og vedligeholder databasen.

 Jeg aflønnes delvist af midlerne, og nogle af midlerne går til at aflønne 
medarbejdere for specifikke opgaver i GLA:D (primært administration).

Indtægter
 Betaling af kursusgebyr for fysioterapeuter går til afholdelse af kurset og 

til at dække udgifterne beskrevet ovenfor (3.500 kr. per person).

Samlet
 Sammenholder man udgifter og indtægter, er der ikke hverken overskud 

eller underskud i GLA:D, der ikke giver afkast til Ewa, mig eller SDU, 
hvor GLA:D er organiseret.



GLA:D i fremtiden

 Sundhedsøkonomisk analyse af GLA:D

 Er GLA:D omkostningseffektiv?

 Andre muskel- og ledlidelser

 GLA:D i andre lande

 GLA:D Canada er startet

 Internationalt netværk for registre med 

fokus på ikke-kirurgisk behandling af

artrose
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Hvad har vi lært og gode råd
 Du vil møde økonomisk, organisatorisk og politisk modstand

 Bottom-up tilgang involverer interessenter og er mindre

krævende for at ændre det eksisterende sundhedssystem

 Involver velkendte og etablerede forskere og klinikere samt

alle relevante interessenter

 Giv relevante klinikere ejerskab og støt dem mest muligt

 Patienterne er nøglen til success, hvis de kræver behandling, så

vil de til sidst få det

 Gratis register

 Branding og vedholdenhed er essentielt



Checkliste til implementering af

guidelines

 Et godt sted at starte, når man overvejer/skal i gang med at 

implementere retningslinjer/guidelines på et område

 MEN der findes ikke én universel løsning til implementering, det

skal tage udgangspunkt i det specifikke område og den specifikke

patientgruppe
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Tak for opmærksomheden

Spørgsmål?

Steder der tilbyder GLA:D og mere info:

www.GLAiD.dk

Søren Thorgaard Skou: stskou@health.sdu.dk

Twitter: @STSkou

http://www.glaid.dk/
mailto:stskou@health.sdu.dk
https://twitter.com/STSkou

