
 

 

 

 

Foreløbigt program til høring om gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme  

torsdag den 25. januar 2018 kl. 13.30-16.00 i lokale 1-133 på Christiansborg 

 

 

13.30-13.35:  Velkomst ved Sundheds- og Ældreudvalgets næstformand, Julie Skovsby (S) 

 

13.35-13.45:  Årsagen til gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme 

Formålet er at få større kendskab til området gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme, 

herunder lidelsernes kendetegn og påvirkning/indvirkning for den enkelte samt årsagerne 

(fysiologiske og/eller miljøbestemte årsager) til, at patienter får disse lidelser. 

 
Ellen Margrethe Hauge (TBC) 
Ledende overlæge, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet samt 
Reumatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. 

 
13.45-14.15: Behandling af patienter med gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme 

Formålet er at få et indblik i de nuværende behandlingstilbud og -metoder til patienter med 
gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme samt erfaringerne og resultaterne herfra.  

 
Oliver Hendricks (TBC) 
Ass. professor, forskningsansvarlig på Gigthospitalet i Gråsten. 
 
Merete Hetland 
Professor, overlæge, Rigshospitalet, Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme.  

 
14.15-14.45: Forebyggelse af gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme, både til gavn for den enkelte og 

for samfundet  

Formålet er at få indsigt i erfaringer med de nuværende forebyggelsesindsatser i forhold til 

gigtlidelser og muskel- og skeletsygdomme samt at få belyst den samfundsmæssige og 

økonomiske betydning af minimering og/eller yderligere forebyggelse af disse smertelidelser.  

 
Forebyggelsesindsatser og -erfaringer 
Karen Søgaard 
Professor, forskningsleder, professor, cand.scient. i Idræt, ph.d. i Human fysiologi, Syddansk 
Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik. 

 
Samfundsmæssig og økonomisk betydning ved forebyggelse 
Kjeld Møller Pedersen (TBC) 
Professor, cand.oecon., Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Microeconomics, 
COHERE, Syddansk Universitet.  

 
14.45-15.05: Erfaringer fra den virkelige verden 

Formålet er at få indblik i de erfaringer som personer med smertelidelser og sygdomme gør 

sig, både i forhold til selve lidelsen og de heraf affødte konsekvenser og udfordringer. 

Formålet er endvidere at få information om den såkaldte "Hjørring-model", hvor man fra 

politisk side har valgt at satse på at give mere tid og rette tilbud til den enkelte sygemeldte 

med det formål at få dem tilbage i arbejde med det resultat, at udgifter til 

overførselsindkomster reduceres. 

 

Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18
SUU Alm.del  Bilag 180
Offentligt

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/institut-for-idraet-og-biomekanik(25968e75-1771-4207-a8ab-7b5f74ca6bc4).html


 

Personlig beretning fra en person med sklerodermi  

Nanna Marinussen 

 

Erfaringer med Hjørring-modellen 

Torben Birkeholm 
Seniorkonsulent i Hjørring Kommune. 

 

15.05-15.35: Hvad skal der gøres fremadrettet? 

Formålet er at få indspark til, hvad der fremadrettet kan gøres eller ændres for at minimere 

omfanget af personer med gigtlidelser eller muskel- og skeletsygdomme, herunder hvad der 

virker godt og mindre godt af de nuværende satsninger, indsatser og initiativer og hvilke nye 

initiativer, der eventuelt kan tages. 

 

Henrik Kjær Hansen 

Vicedirektør i Gigtforeningen. 

 

Annette Schlemmer 

Bestyrelsesmedlem i Dansk Reumatologisk Selskab. 

 

15.35-15.55: Spørgsmål og debat 

 

15.55 16.00: Afslutning ved Sundheds- og Ældreudvalgets næstformand, Julie Skovsby (S) 

 

 

 


