
Mere end halvdelen af den danske befolkning oplever lændesmerter på 
et eller andet tidspunkt i deres liv, og hver tredje har haft ondt i ryggen 
inden for de seneste 14 dage. Lænderygsmerter topper WHO’s liste af 
sygdomme i forhold til antal levede år med nedsat funktion. Dertil kommer, 
at rygsmerter også kan have alvorlige konsekvenser for patienternes  
generelle livssituation på grund af højt sygefravær, tidlig tilbagetrækning 
fra arbejdsmarkedet m.m.

Seminaret dækker emner som billeddiagnostik, reumatologisk og kirurgisk 
behandling af degenerative rygsygdomme samt patienternes behandlings-
forløb i sundhedsvæsenet. Endvidere sættes smerter i bevægeapparatet ind 
i en større sammenhæng gennem præsentation af resultater fra en stor 
international undersøgelse af rygsmerter i forskellige dele af verden. 

Oplægsholderne vil omfatte såvel forskningsaktive reumatologer og  
kirurger som andre specialister inden for f.eks. epidemiologi og arbejds-
medicin. Desuden vil der være oplæg om den tværfaglige indsats på 
fire af landets rygcentre og paneldiskussion om, hvordan det går med 
behandlingen af rygsmerter rundt om i Danmark. 

Seminaret henvender sig bredt til alle sundhedsfaglige grupper fra fysio- 
terapeuter, kiropraktorer, alment praktiserende læger, speciallæger og  
sygeplejersker m.fl. til fremtidige forskere. Seminarets formål er at stimulere 
forskningen i rygsmerter og styrke behandlingen ved at præsentere status 
og pege på nye muligheder inden for området. Samtidig er det vores håb, at 
seminaret vil fremme vidensdeling på tværs af de deltagende faggrupper.  

Lene Witte
Direktør i Gigtforeningen

Gigtforeningens  
forskningsråd

Gigtforeningen finansierer en betyde-
lig del af dansk gigtforskning. Det er 
foreningens forskningsråd, som har 
ansvaret for at fordele de penge, vi 
hvert år sender videre til forsknings-
miljøerne.

Gigtforeningen yder støtte til klinisk 
og grundvidenskabelig forskning i  
sygdomme i led, ryg, muskler og  
bindevæv. Vi støtter en bred vifte af 
gigtrelaterede forskningsprojekter, 
hvoraf hovedparten falder inden for 
vores tre overordnede satsningsområ-
der: slidgigt, kronisk leddegigt samt 
muskelfunktion og fysisk aktivitet.

Gigtforeningen har siden 2004 afholdt 
et årligt forskningsseminar. Formålet 
med seminarerne er at stimulere forsk-
ningen i muskel- og skeletsygdomme, 
formidle aktuel forskning og iden-
tificere nye udfordringer og mulig-
heder på området. Ved at støtte gigt-
forskningen håber vi at kunne med-
virke til, at de mange mennesker, der 
lever med en reumatologisk sygdom, 
i fremtiden kan opnå bedre fore-
byggelse og behandling og dermed 
større livskvalitet.

Du kan læse mere om mulighederne 
for at søge forskningsstøtte fra Gigt-
foreningen på: 
www.gigtforeningen.dk/forskning 
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Forskningsseminar 

RyGsmeRteR  
DIaGnostIk, behanDlInG oG FoRløb

tirsdag den 11. marts 2014 på 

aarhus Universitetshospital, 

skejby



RygsmeRteR – diagnostik, behandling og foRløb

Praktiske oplysninger

Deltagerafgift: 250 kr.  
inkl. forplejning

adresse: 
aarhus Universitets-
hospital, skejby
Auditorium A
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
 

tilmelding

Tilmelding sker via  
www.gigtforeningen.dk/
seminar 

Sidste frist for tilmelding er  
den 20. februar 2014.

yderligere oplysninger

Kontakt Henriette Thorseng 
på tlf. 39 77 80 67 for 
yderligere oplysninger om 
seminaret.

9.00-9.30 Registrering og frugt

9.30-9.40 Velkomst  
Direktør Lene Witte, Gigtforeningen

9.40-11.30 Chairman  
Tidligere medlem af Gigtforeningens forskningsråd, professor, 
overlæge, ph.d. Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, 
Regionshospitalet Herning 

9.40-10.00  Rygsmerternes epidemiologi 
Professor, overlæge, ph.d. Johan Hviid Andersen, 
Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning 

10.00-10.30 billeddiagnostik af degenerative ryglidelser 
Ledende overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd.,  
Aarhus Universitetshospital 

10.30-11.00   moderne reumatologisk behandling af rygsmerter  
i 10’erne 
Klinisk professor, overlæge, dr.med. Tom Bendix,  
Institut for Klinisk Medicin, Glostrup Hospital 

11.00-11.30 antibiotisk behandling ved degenerative ryglidelser: 
nuværende og manglende viden 
Professor, dr.med., cand.jur. Claus Manniche, Rygcenter 
Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet

11.30-12.15   Frokost

12.15-15.30 Chairman  
Medlem af Gigtforeningens forskningsråd, professor, overlæge, 
dr.med. Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense 
Universitetshospital 

12.15-12.45 kirurgisk behandling af rygsmerter 
Overlæge Lars Nimb, Videncenter for Reumatologi og 
Rygsygdomme, Glostrup Hospital

12.45-13.25 Panel:  
behandling på rygcentre i Danmark – hvordan går det?  
Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt:  
Ledende overlæge Lene Marie Isaksen 
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme,  
Glostrup Hospital: Ledende overlæge, ph.d. Henrik Røgind 
Det Akutte Rygambulatorie, Aarhus Universitetshospital: 
Overlæge Finn Hjorth Madsen 
RegionsRygcenter Silkeborg, Hospitalsenhed Midt: 
Specialeansvarlig overlæge Søren Holst Jensen

13.25-14.00 Paneldiskussion

14.00-14.15 Pause og kaffe/te

14.15-15.15 Disabling musculoskeletal pain in working populations.  
Is it the job, the person, or the culture?  
Professor David Coggon, MRC Lifecourse Epidemiology Unit, 
University of Southampton, UK

15.15-15.30  Resume af dagens aktiviteter og afslutning på seminaret 
Tidligere medlem af Gigtforeningens forskningsråd og 
medplanlægger af seminaret professor, overlæge,  
ph.d. Johan Hviid Andersen 

Tirsdag den 11. marts 2014 i Auditorium A, Aarhus Universitetshospital, Skejby 


