
Smerter 
i hofte eller knæ?

Alléens Fysioterapi tilbyder GLA:D forløb  
med uddannelse og træning til personer  
med slidgigt/artrose i hofte eller knæ.

Læs mere på www.glaid.dk



GLA:D-forløb 
GLA:D står for ”Godt Liv med Artrose i  
Danmark” og er et evidensbaseret uddannelses-  
og træningsforløb til patienter med symptomer på 
hofte- og/eller knæartrose (slidgigt). Målet er at 
nedsætte smerter, forbedre funktion og øge livs-
kvalitet. Du kan også deltage selvom du er skrevet  
op til operation.

Undersøgelse,  
test og registrering

Øvelsesintroduktion

Patientuddannelse

6 ugers holdtræning

3 mdr. opfølgning

GLA:D  
på Alléens Fysioterapi



GLA:D  
på Alléens Fysioterapi

Forløbet omfatter
Individuel undersøgelse   
Skriftlig/mundtlig information, testning 
samt registrering i GLA:D-registeret   
(1. konsultation). I registeret samles svar 
fra alle deltagere i GLA:D, og disse svar 
vil blive brugt til at optimere fremtidens 
behandling.

Individuel træningsintroduktion 
Deltagerne instrueres i individuelt tilpas-
sede træningsprogrammer.

Patientuddannelse 
To undervisningssessioner som indeholder:                                                                                                      
Læren om artrose, risikofaktorer, symp-
tomer, behandling, træning/fysisk                     
aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering.

6 ugers træning 2 gange om ugen  
I træningen er der særligt fokus på den 
måde det artrose ramte led belastes på. 
Der trænes specifik styrke og stabilitet 
omkring leddet.



Individuel opfølgning efter 3 måneder  
Alle retestes og udfylder spørgeskema.  
Evalueringen bidrager til forskning, som har 
til formål at optimere og sikre den bedst 
mulige behandling af andre patienter med 
samme problematik.

Opfølgning efter 12 måneder 
Alle får tilsendt spørgeskema på mail eller 
pr. brev. Efter endt forløb er der mulighed 
for at  deltage på vores vedligeholdende 
GLA:D træning (EVIGGLA:D) tirsdage og 
onsdage kl. 12.30-13.30.

GLA:D  
på Alléens Fysioterapi



Christian Schjødt

Erna Halldórsdóttir

Britta Kristensen 

Træningen afvikles i 
egen træningssal på  
Alléens Fysioterapi.
Vi har to forskellige 
hold muligheder: 

Mandage 9.45-10.45 
og torsdage 8.00-9.00

Tirsdage 14.00-15.00 
og fredage 13.30-14.30

Undersøgelse,  
testning, træning  
og undervisning  
vare tages af vores 
fysioterapeuter.



PRISER
Prisen for deltagelse med lægehenvisning  
følger gældende sygesikringstakster.

Desuden ydes der tilskud ved medlemskab  
af sygeforsikringen ”Danmark”.

Se aktuelle prisliste på vores hjemmeside:                   
www.alleens-fysioterapi.dk

Alléens Fysioterapi
Linde Allé 23
5230 Odense M
Tlf: 66 12 14 31
info@alleens-fysioterapi.dk

For yderligere information og tilmelding kontakt:


