
 

 

Vi samarbejder om  God livsstil med Knogleskørhed:  

 

 

Osteoporoseforeningen 
En landsdækkende forening med  
23 afdelinger fordelt over hele landet.  
Osteoporoseforeningen arbejder for at  
forebygge brud som følge af knogleskørhed, således at flest mulige 
bevarer trivsel og førlighed livet igennem. Dette gøres bl.a. ved at 
udbrede kendskabet til knogleskørhed, forebyggelse og behandling 
af sygdommen. 
Foreningen yder støtte og vejledning til personer med knogleskørhed 

 
Vital Horsens  

Vital Horsens er det Sundhedscenter i  
Horsens, der tager sig af træning og  
rehabilitering i Horsens Kommune. 
Målgruppen er bl.a. borgere,  
der visiteres til genoptræning, for eksempel efter 
sygehusbehandling/ophold og borgere med kroniske sygdomme. 
 

Sundhedsteamet Kurser og Projekter 
En virksomhed med fokus på fysisk og psykisk sundhed, god livsstil 

og sundhedsfremmende aktiviteter i Horsens Sundhedshus, hvor vi 

har et unikt samarbejde med andre behandlere.  

Vores målgruppe er ALLE med interesse for sundhed og god livsstil!  

Vi tilbyder bl.a. kurser, foredrag,  
arrangementer, arrangementer  
og udeaktiviteter. 
 

 

 

    God livsstil med     

 Knogleskørhed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Et kursustilbud med  

 information om knogleskørhed, behandling, kalk og Dvitamin 

 inspiration til motion, styrketræning, løfte- og arbejdsteknik, 

samt balancetræning 

 fokus på knoglebrud, evt. brug af hjælpemidler og indretning 

 

           Kom og vær med !  

 

   1. og 2. mødegang er gratis.  

   Pris kr. 580,00 pr. pers. for 6 gange træning ved fysioterapeut. 

   Det foregår i Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej 1, 1.sal.  

 

   Tilmelding og yderligere oplysninger – kontakt Sundhedsteamet:     

   23233711, mc@suof.dk eller på www.suof.dk. 

https://www.osteoporose-f.dk/
mailto:mc@suof.dk


 

God livsstil med Knogleskørhed! 
 

 

 

 

 

 

 

Mennesker med knogleskørhed kan være bange for at falde og 

brække knoglerne, eller for at der kommer sammenfald i de 

skrøbelige ryghvirvler, og de fleste, der har fået diagnosen 

knogleskørhed – eller er i risiko for at udvikle sygdommen – bliver 

bange for at røre sig. Det er derfor vigtigt at få brudt den onde cirkel 

og komme i gang med en passende aktivitet i forhold til knoglernes 

styrke.  

Hvis du gerne vil styrke knoglerne, skal du træne og dyrke motion, 

fordi man kan bremse tabet af knoglemasse og bevare de knogler 

man har! 

 

Knogleskørhed og hverdagens udfordringer 

Tirsdag d. 27. februar og 6. marts kl. 16 - 17: 

Dagligdagens opgaver kan ofte rumme bekymringer og forekomme 

uoverskuelige, men med lidt hjælp, kan det hele alligevel fungere. 

 

Tanja Gaarde Schmidt har gennem de sidste 10 år arbejdet med 

knogleskørhed på Hospitalsenheden Horsens og udfører bl.a. 

knoglemineralscanning. 

Tanja fortæller om, hvad knogleskørhed er, om kalk, Dvitamin, 

tolkning af T-score og behandlingsmuligheder.  

Tanja fortæller også om hverdagens udfordringer efter eks. 

hoftebrud og sammenfald.  

Vital Horsens informerer om arbejdsteknik og hjælpemidler. 

 

Fysisk træning 6 gange 

Start onsdag d. 14. marts kl. 15 - 16: 

Fysisk aktivitet er en forudsætning for at bevare muskelstyrke og 

knoglemasse. Det er derfor vigtigt, at alle finder et niveau for træning 

og motion, der tager hensyn til knogleskørhed og samtidig 

vedligeholder eller øger muskelstyrke, kondition og knoglemasse, og 

ikke mindst vægtbærende motion, som er rigtig godt for 

vedligeholdelse af knoglerne. 

Med en sund og aktiv livsstil føles hverdagen mindre belastende, og 

det giver overskud. 

Undervisningen varetages af fysioterapeut, Josephine Dewett. 

 

Vi tilbyder et træningsforløb over 6 mødegange, hvor du får 

inspiration og vejledning til  

 vægtbærende motion   

 styrketræning 

 balancetræning 

 gang og jogging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk tilmelding til Sundhedsteamet på 23233711, mc@suof.dk eller 

www.suof.dk. 

mailto:mc@suof.dk

