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TRæN SMeRTeRNe væk
Har du ondt i knæ eller hofter på grund af slidgigt, er du måske tilbøjelig 
til at holde dig i ro, men forskning viser, at netop fysisk aktivitet er det, 
der skal til, hvis du vil minimere smerterne, og effekten af træning er 
faktisk større end effekten af medicin

Af Dorthe Brøker Kristensen

Stræk og bøj. Tanken om fysisk træning lyder 
formentlig ikke tillokkende, hvis du er en af de 
mere end 800.000 danskere, der har slidgigt og 
døjer med smerter og ømhed. 

Men hvor recepten tidligere lød på smerte-
stillende piller og i værste fald operation, har 
Ewa Roos, der er professor og forskningsleder 
på Institut for Idræt og Biomekanik, Muskulo-
skeletal Funktion og Fysioterapi gennem sin 
forskning påvist, at du i mange tilfælde kan få 
det markant bedre og i nogle tilfælde blive både 
smerter og medicin kvit ved at være fysisk ak-
tiv. 

Hun har gennem en årrække fulgt mere end 
4.000 patienter og løbende analyseret deres 
data. De, der blev udsat for fysisk træning, ople-
vede færre smerter og symptomer end kontrol-
gruppen, ligesom bruskkvaliteten i de udsatte 
led bedredes ved fysisk aktivitet. Og sammen 
med blandt andre en svensk forsker har hun 
udviklet et særligt træningsprogram, der er 
målrettet netop artroseleddet. Hun står også 
bag GLAiD, forkortelsen for Godt Liv med Ar-
trose i Danmark. I regi af GLAiD gennemførte 
42 fysioterapeuter i januar 2013 det første kur-
susforløb i uddannelse og træning af patienter 
med artrose.

- Det er en udbredt opfattelse, at du skal holde 
dig i ro, når du har smerter eller artrose, (slid-
gigt, red), men i dag ved vi, at træning er meget 
effektfuld. Du kan faktisk mindske eller helt 
komme af med dine smerter, hvis du træner el-
ler er fysisk aktiv, siger Ewa Roos. 

Flere studier, blandt andet, Exercise for 
osteoarthrisis of the knee, af M. Fransen og S. 
McConnell fra 2008 viser, hvordan effekten af 
træning i seks uger er tre gange så stor som 
effekten af medicin.

-  Vi kan se, hvordan folk får færre smerter 
og forbedrer deres funktionsevne. En ud af tre 
holder helt op med at tage medicin, når de føl-
ger et målrettet træningsprogram. Artrose,  er 
en lidelse, der udvikler sig gradvist, og en tidlig 
indsats kan betyde, at kirurgi enten slet ikke 
bliver nødvendig eller kan udskydes i mange år, 
siger Ewa Roos, der gang på gang møder patien-
ter, der har så god effekt af træningen, at de i 
høj grad får deres ”gamle” liv tilbage og eksem-
pelvis kommer i gang med at løbe igen.

Tager mindre medicin
Hun forklarer, hvordan formålet med træningen 
ud over at mindske smerten er at forøge funk-
tionen og sikre stabiliteten i leddet med artrose.

Også Hanne Sørensen, der er klinikchef og 
fysioterapeut hos Fysioterapi og Træningskli-
nik på Frederiksberg oplever, hvordan patienter 
får det markant bedre, når de begynder at bruge 
kroppen.

-  Når vi møder en patient, ser vi ikke kun 
på den fysiske formåen, men spørger også ind 
til, hvor meget medicin patienten tager, og i takt 
med at aktivitetsniveauet stiger, er det muligt 
ikke blot at skære i den smertestillende men 
også andre typer medicin, fordi hele kroppen 
bliver påvirket positivt, siger Hanne Sørensen, 
og forklarer hvordan eksempelvis stavgang har 
en fantastisk effekt, hvis du skal have folk i gang 
med at bevæge sig igen.

 Stavgang er nemlig særdeles skånsom. Når 
du har gigt, og det gør ondt, ændrer du ofte 
gangrytme, men stavene gør det muligt at blive 
rettet op og få aflastet det ramte område, og så 
er det, du mærker en smertereduktion. Hanne 
Sørensen understreger, at slidgigt er en kronisk 
lidelse, men at du ikke desto mindre over en 12 
ugers periode vil kunne mærke en forbedring i 
takt med at de overspændte og inaktive musk-
ler bliver genoptrænet.



5

Udviklingen i dagbogsform
 - Det tager tid, og det vil kunne mærkes, når du 
begynder at følge et træningsprogram, men ret 
hurtigt vil du kunne mærke, at bevægelserne 
glider lidt nemmere, og det er en stor drivkraft. 
Vores patienter fører dagbog og tæller hver 
eneste gentagelse og til at begynde med ligger 
motivationen måske i at kunne gå fra syv til ni 
gentagelser, siger hun.

En ny rapport fra Statens Institut for Folke-
sundhed viser at 18,6 procent eller knap hver 
5. dansker på 16 eller derover led af artrose i 
2010, og ifølge Ewa Roos stiger tallet i disse år 
og skyldes dels at vi bliver ældre, men også at vi 
bliver tungere og mere inaktive.

Dagligdags ting som at gå op af trappen, rejse 
sig fra en stol eller gå hurtigt kan være en ud-
fordring for patienterne, der ofte lever med dag-
lige smerter.

- Vores patienter har typisk haft smerter i 
flere år, når de kommer til os. De har indrettet 
sig efter det og lever med, at deres livskvalitet 
gradvist er blevet voldsomt forringet. De kan 
mindre, men de lever med det, siger Hanne Sø-
rensen.  

Lever med smerter i årevis
Lidelsen har ifølge Ewa Roos store konsekven-
ser. Folk oplever, hvordan de ikke kan gøre det, 
de har lyst til, og det kan være meget begræn-
sende for deres livsudfoldelse. 

- Vi er opdraget til, at medicin er løsningen, 
når vi har smerter, men medicinen virker langt-
fra på alle. Medicinen kan desuden medføre al-
vorlige bivirkninger for mave-tarm systemet og 
kredsløbet. Træning er den eneste behandling, 
som også fører til en målbar forbedring af den 
fysiske funktionsevne, som er lige så afgørende 
for artrose patienten som smertelindring, siger 
Ewa Roos, der oplever, hvordan folk cirkulerer 
rundt i systemet i årevis og ikke får den rette 
hjælp.

 - De er ikke dårlige nok til en operation og 
lever med smerter i både ti og femten år forud 
for en operation. De accepterer deres situation, 
men sådan behøver det ikke at være. Det er 
ikke sådan, at alle får det super godt af at træne, 
men de fleste får det markant bedre eventuelt 
ved at supplere med et hjælpemiddel for eksem-
pel i form af en anden type sko eller en stok, 
siger Ewa Roos.
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GUIDe: Sådan 
kommer du i gang
Har du begyndende og lettere besvær i muskler og led kan nedenstå-
ende øvelser lette og forebygge smerter og ubehag.

Opvarmning:

Øvelse 1:

 ● Lig på ryggen med armene ned langs siden.

 ● Drej hovedet fra side til side.

 ● Gentag bevægelsen 8 – 12 gange til hver 
side.

Øvelse 2:

 ● Lig på ryggen med bøjede ben og armene 
ned langs siden.

 ● Pres lænden ned i gulvet.

 ● Løft bækkenet lige op, indtil du hviler på 
skulderbladene.

 ● Sænk bækkenet ned igen, indtil hele ryg-
gen ligger i måtten.

 ● Lav et lille svaj i ryggen.

 ● Gentag bevægelsen 8 – 12 gange.

Øvelse 3:

 ● Lig på ryggen med bøjede ben og armene 
ned langs siden.

 ● Sæt den ene hånd på den modsatte hofte.

 ● Løft hånden i en skrå linje, så langt du kan, 
eller indtil armen er ud for øret.

 ● Gentag bevægelsen 8 – 12 gange med 
hver arm.

Øvelse 4:

 ● Lig på ryggen med strakte ben.

 ● Bøj det ene knæ op mod brystet.

 ● Stræk benet ud igen.

 ● Gentag bevægelsen 8 - 12 gange med 
hvert ben.

Øvelse 5:

 ● Lig på ryggen med bøjede ben og armene 
ud fra kroppen.

 ● Saml fødder og knæ.

 ● Bevæg knæene fra side til side.

 ● Drej hovedet til den modsatte side af 
knæene.

 ● Gentag bevægelsen 8 – 12 i hver retning.
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knæøvelser:

Øvelse 1:

 ● Sid på en stol.

 ● Kryds armene foran kroppen.

 ● Læn dig forover og rejs dig op.

 ● Skyd enden bagud og sæt dig langsomt 
ned på stolen.

 ● Gentag øvelsen 8 – 12 gange.

Øvelse 2:

 ● Stå med ryggen op ad en væg med en 
plastikpose bag ryggen.

 ● Glid ned af væggen, til knæ og hofter er i 
en ret vinkel.

 ● Knæet skal holdes direkte over anklen og 
må ikke presses ind over foden.

 ● Gentag øvelsen 8 – 12 gange.

Øvelse 3:

 ● Lig på ryggen med fødderne på en stor 
træningsbold.

 ● Løft bækkenet.

 ● Bøj og stræk benene.

 ● Gentag øvelsen 8 – 12 gange.

Øvelse 4:

 ● Lig på ryggen med fødderne på en stor 
træningsbold.

 ● Løft bækkenet.

 ● Løft det ene ben op mod loftet.

 ● Bøj og stræk det modsatte ben.

 ● Gentag øvelsen 8 – 12 gange med hvert 
ben.

Øvelse 5:

 ● Stå med stor afstand mellem fødderne, det 
ene ben foran det andet.

 ● Lad tæerne pege lige frem.

 ● Læg vægten på det forreste ben ved at 
bøje i knæ og hofte.

 ● Knæet skal holdes direkte over anklen og 
må ikke presses ind over foden.

 ● Gentag øvelsen 8 – 12 gange med hvert 
ben.
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Hofteøvelser:

Øvelse 1:

 ● Lig på ryggen med strakte ben.

 ● Tag fat omkring dit ene knæ og træk det 
op mod maven.

 ● Stræk dit ben ud igen.

 ● Gentag øvelsen 8 – 12 gange med hvert 
ben.

Øvelse 2:

 ● Lig på ryggen med strakte ben.

 ● Bøj det ene knæ ved at lade hælen glide 
langs underlaget op mod ballen.

 ● Lad knæet falde ud til siden og lad hælen 
glide ned langs underlaget, indtil knæet er 
strakt igen.

 ● Gentag øvelsen 8 – 12 gange med hvert 
ben.

Øvelse 3:

 ● Lig på ryggen med bøjede ben og armene 
ned langs siden.

 ● Løft bækkenet op fra underlaget, indtil du 
hviler på skulderbladene. Hold stillingen i 2 – 
3 sekunder.

 ● Sænk bækkenet langsomt igen.

 ● Gentag øvelsen 8 – 12 gange.

Øvelse 4:

 ● Lig på siden og bøj det underste ben i en 
vinkel på 90 grader i hofte og knæ.

 ● Det øverste ben holdes strakt.

 ● Løft det øverste ben. Hælen peger bagud 
og skråt op mod loftet.

 ● Sænk langsomt benet, indtil foden er ud 
for hoften.

 ● Gentag øvelsen 8 – 12 gange med hvert 
ben.

Øvelse 5:

 ● Lig på maven med strakte ben.

 ● Stræk det ene ben, så du mærker et stræk 
fra hoften og ud igennem storetåen.

 ● Hold strækket 2 - 3 sekunder og sænk 
derefter benet.

 ● Gentag øvelsen 8 - 12 gange med hvert 
ben.
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Bevægelighed:

Øvelse 1:

 ● Lig på ryggen med strakte ben.

 ● Bøj det ene ben, tag med hænderne om-
kring knæet og træk det mod brystet. Du skal 
mærke, at det strækker i ballen.

 ● Hold strækket i 20 – 30 sekunder.

 ● Stræk benet ud igen.

 ● Skift til det modsatte ben.

Øvelse 2:

 ● Lig på den ene side og hvil hovedet på en 
pude.

 ● Bøj knæene i en ret vinkel.

 ● Lad armene ligge ovenpå hinanden ud 
foran brystet.

 ● Løft den øverste arm over hovedet i en 
halvcirkel, indtil du mærker et stræk på forsi-
den af brystet.

 ● Hold strækket i 20 – 30 sekunder.

 ● Bevæg armen tilbage til start i en modsat 
bevægelse.

 ● Skift til den modsatte side.

Øvelse 3:

 ● Stå med ryggen til en stol, der står fast.

 ● Læg den ene fod op på stolesædet.

 ● Saml lårene og pres hoften frem, indtil du 
kan mærke et stræk på forsiden af låret.

 ● Hold strækket 20- 30 sekunder.

 ● Skift til det modsatte ben.

Øvelse 4:

 ● Stå med det ene ben foran det andet.

 ● Læg vægten frem på den forreste fod, 
indtil du kan mærke et stræk på lægmusklen 
på det bagerste ben.

 ● Hold hælen i gulvet.

 ● Hold strækket i 20 – 30 sekunder.

 ● Skift til det modsatte ben.
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De hyppigste årsager til artrose er overvægt, 
inaktivitet eller tungt arbejde, men kan også 
skyldes en skade du har fået tidligere i livet.

Overvægt øger risikoen for at udvikle artrose 
og forværrer forløbet, når du først har fået 
sygdommen. Det er dog dokumenteret, at 
du kan forbedre dine symptomer og få færre 
smerter ved et vægttab på mindst 5 procent. 
Denne bedring varer ved, hvis du holder 
vægttabet.

Gode træningssmerter - når 
musklerne bliver ømme
Er du ikke er vant til at træne, vil du i starten 
blive øm og kunne mærke det i musklerne, 
som kan føles stramme og spændte. Det 
er træningssmerter, der kommer, fordi du 
bruger din krop på en anden måde og i nogle 
andre stillinger, end du plejer. 

Ømhed efter træning er altså ikke farlig, men 
blot et tegn på at kroppen er blevet rørt. 
Ømme muskler er også et signal til kroppen 
om, at den skal bygge sig stærkere. 

De gode smerter er altså de smerter og den 
ømhed, der gerne må være der, når du har 
trænet. De kaldes  ”gode træningssmerter”. 

Dårlige træningssmerter - når 
overbelastning giver smerter
Har du derimod smerter, der føles, som om 
det skærer, brænder, isner, stikker eller borer, 
når du har trænet, har du måske overbelastet 
dine muskler og led. Dine led kan også hæve 
op. 

De dårlige smerter er dem, du ikke må få i for-
bindelse med din træning. Har du de dårlige 
smerter i forvejen, må de ikke blive provoke-
ret yderligere, når du træner. 

Ledsmerter skal forsvinde 
igen
Du kan godt få lidt smerter i dine led efter 
træningen, uden at det er tegn på en skade 
eller overbelastning. Men smerterne skal 
forsvinde et par timer efter, du har trænet. 
Hvis dine ledsmerter ikke forsvinder igen, har 
du overbelastet dine led. 

Hvad skal du gøre, hvis du får 
muskel- eller ledsmerter efter 
træning? 
Træn i kortere tid eller med lavere intensitet 
næste gang, og vent evt. med at træne, til 
den værste ømhed er forsvundet, da det 
kan være ubehageligt at træne med meget 
ømme muskler.

Start langsomt op og vær tål-
modig
Det tager tid at komme i god form. Brug de 
første par måneder til gradvist at gøre træ-
ningen mere krævende – for eksempel ved at 
træne oftere og/eller sætte intensiteten op. 

Få eventuelt en henvisning til en fysiotera-
peut, der kan hjælpe dig med at lægge et 
personligt træningsprogram.

Har du ømme led og muskler 
er her en række velegnede 
motionsformer:
Tai Chi, vandreture og gåture, Alexander 
teknik, varmtvandstræning, Aqua Fitness, 
Aqua Punkt, træning i svømmehallen, yoga, 
stavgang, svømning, fitness, pilates, qi gong 
og øvelser på træningshold.

Kilde: Gigtforeningen, fysioterapeut, Hanne 
Sørensen
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GODe RÅD 
MOD GIGT:

væGTTAB
Ved slidgigt er det allerbed-
ste råd at smide overflødige 
kilo. Det fjerner både smerter 
og giver bedre bevægelig-
hed. Studier bl.a. på Odense 
Universitet og Frederiksberg 
Hospital har vist, at mange 
derved kan undgå f.eks. en 
knæ- eller hofteoperation.

AFSPæNDING
Fysioterapi, meditation, 
yoga og musik har en effekt. 
Smerter kan give spændte 
muskler og medføre stress 
og angst. Derfor skal musk-
lernes løsnes.

STIMULATIONS- 
BeHANDLING
Akupunktur, kiropraktik, 
zoneterapi. Behandling, hvor 
nerverne bliver stimuleret 
af nåle, massage eller andet, 
mindsker smerter. 

MOTION
Vand, bold, balance, yoga, 
løb og styrketræning. Under 
træning udløser kroppen 
endorfiner, og det virker 
smertenedsættende. 
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DET KAn OGSÅ GAVnE 

INGeFæR
Forskere fra bl.a. Odense Universitet har 
dokumenteret, at ingefær (frisk eller som 
piller) kan reducere smerter og forbedre 
bevægeligheden ved slidgigt. I nogle tilfælde 
kan ingefærtilskud helt eller delvis erstatte 
almindelige smertestillende piller. I de danske 
forsøg fik forsøgsdeltagerne 50 gram kogt 
eller fem gram rå ingefær daglig.

Den fhv. håndboldstjerne Anne Dorthe 
Tanderup, der i dag er kostvejleder og coach 
for sin mand, Bjarne Riis’, cykelhold, indtager 
regelmæssigt ingefær og holder på den måde 
sine gigtsmerter nede. Hun anbefaler bl.a. 
jævnlige ingefærshots. Du skal bruge to-tre 
cm af en knold ingefær. Skær i tynde skive 
eller riv det. Kom det i et krus med kogende 
vand, lad det trække og drik i små slurke.

BIvIRkNING: Sjældne. Evt. let maveirritation, 
sure opstød, kvalme.

ADvARSeL: Ingefær-kosttilskud frarådes til 
gravide.

FISkeOLIe
Personer med leddegigt får færre smerter og 
er mindre stive i leddene om morgenen, når 
de spiser meget fisk – måske 700 gram om 
ugen – eller tager tilskud af fiskeolier. Mange 
har på den måde kunnet mindske behovet 
for medicin mod smerter. n-3 fedtsyrerne 
omdannes i kroppens celler til stoffer, som 
kaldes eikosanoiderne. Disse stoffer har i 
forsøg vist sig at have en sikker betændelses-
dæmpende virkning.

For at opnå sikker effekt ved fiskeolie-tilskud 
skal man ofte op i en dosis på ca. 5.000 mg 
dagligt.

Som tommelfingerregel svarer det til at spise 
fed fisk to gange om ugen til et dagligt indtag 
af 600 mg omega-3 fedtsyrer.

BIvIRkNING: Du kan få opstød med fiske-
smag. Du kan også få løs afføring, især ved 
høje doser.

ADvARSeL: Tag íkke fiskeolie sammen med 
blodfortyndende medicin. Blødningstiden kan 
forlænges ved høje doser fiskeolie. Der kan 
være øget tendens til blå mærker og næse-
blødning.
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DET KAn OGSÅ GAVnE 

D-vITAMIN/CALCIUM
D-vitamin er nødvendigt for at opbygge og 
bevare stærke knogler. Især fed fisk er en 
god kilde til D-vitamin. Sammen med kalk 
har D-vitamin en forebyggende virkning over 
for knogleskørhed. D-vitaminet forbedrer 
optagelsen af calcium.

Voksne bør ikke indtage mere end 50 mikro-
gram (2.000 IU) og børn højst 25 mikrogram 
(1.000 IU) D-vitamin dagligt.

BIvIRkNING: D-vitamin i pilleform kan give 
øget tendens til forstoppelse. Kan afhjælpes 
med motion og øget væskeindtag. D-vitamin-
forgiftning kan medføre manglende appetit, 
kvalme og opkastning.

AvOCADO-SOYA-BØNNe-eks-
trakt
Ekstrakten (1/3 avocado-olie og 2/3 sojabøn-
ne-olie) kan ifølge en videnskabelig analyse 
(Cochrane Centret) lindre smerter hos perso-
ner med slidgigt i hofte- og knæled. Gigtfor-
eningens eksperter gør dog opmærksom på, 
at ikke alle undersøgelser er af tilfredsstil-
lende kvalitet, og at resultaterne er modstri-
dende. Den anbefalede dosis er 300-600 mg. 

BIvIRkNING: Halsbrand og kvalme i sjældne 
tilfælde.

ADvARSeL: Sojaproduktrer frarådes til kvin-
der, der har eller har haft brystkræft. 

GRØNLæBeT MUSLING
Ret populært middel i tabletform, men virk-
ningen er usikker.

BIvIRkNING: Bl.a. let maveirritation.



18

kæMPeNATLYS
Olie udvundet af kæmpenatlysplantens frø 
indeholder den flerumættede fedtsyre GLA, 
der kan hæmme betændelser og modvirke 
smerter. Kan ifølge studier lindre smerter, 
ømme led og morgenstivhed hos personer 
med gigt.

BIvIRkNING: Evt. luft i maven og oppustet-
hed.

ANANAS OG CHILI
Frugterne har i enkelte forsøg vist sig at have 
en vis betændelses-hæmmende virkning.

BIvIRkNING: Ingen kendte.

CHONDROITIN
nogle danskere køber dette tilskud på net-
tet og hævder at have gavn af det. Enkelte 
studier har påvist en positiv effekt på slidgigt 
i knæet. Kosttilskuddet, der fremstilles af 
brusk fra f.eks. svin eller kvæg, er ikke tilladt 
i Danmark. Gigtforeningen fraråder brug af 

kosttilskud, der ikke er underlagt den danske 
fødevarestyrelses kontrol.

BIvIRkNING: Der er ikke set alvorlige bivirk-
ninger.

PILeBARk
Bark fra piletræet indeholder det smertestil-
lende stof salicin, som i kroppen omdannes til 
salicylsyre. nogle hæver at have glæde af det 
ved smerter i knæ og hofte.

BIvIRkNING: Bl.a. mavesmerter, øget ten-
dens til blødning.

HJULkRONe
Olien (Borago-olie) udvundet af planten er 
rig på den fl erumættede fedtsyre GLA, der 
hæmmer betændelse. Lægelig forskning har 
dokumenteret, at det kan dulme smerter, 
især hos leddegigtramte.

BIvIRkNING: Evt. lidt kvalme.

DJævLekLO
Knoldplanten har i forsøg vist sig at kunne 
linde slidgigt-symptomer og smerter i be-
nene. Har ifølge flere forskere en lige så god 
virkning som almindelig receptfri medicin 
mod smerter. Der anbefales en daglig dosis 
på op til 950 milligram.

BIvIRkNING: Kvalme eller diarré i sjældne 
tilfælde.

GLUCCOSAMIN
Har i forsøg vist sig at kunne styrke og 
genopbygge ledbrusk, lindre ledsmerter og 
forbedre bevægeligheden i leddene. Det er 
dog ikke nogen mirakelkur. ny forskning har 
vist, at nogle produkter virker, mens andre 
ikke gør.

BIvIRkNING: Milde gener fra mave/tarm, 
hovedpine, udslæt.
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En stribe forskningsresultater dokumen-
terer, at hyben effektivt kan modvirke 
betændelse og smerter i de slidgigtramte 
led. Ofte bedre end medicin. Men en 
overlæge advarer om, at ikke alle hyben-
produkter har sikker effekt. Fotos: Iris
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