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INDHOLDSFORTEGNELSE.

INDLEDNING – FORMÅL – METODE – RESUME AF RESULTATER (s. 1-4)

1. BAGGRUNDSINFORMATION (s. 5-9)
Hvem er du (diagnose)?
Hvad er dit køn?
Hvad er din alder?
I hvilken region bor du i?
Bor du alene eller sammen med ægtefælle/salver?
Hvordan er din livssituation?
Ryger du?
Hvem kontrollerer/følger primært og regelmæssigt op på din medicin og dit sygdomsforløb?

2. SUNDHED (s. 9-22)
Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed?
Har du haft nogen af følgende problemer med hjerte eller blodkar?
Har du et normalt blodtryk (ikke over 140/90)?
Har du et normalt kolesteroltal (ikke over 5,0)?
Har du fået foretaget en eller flere af følgende hjerte- eller kar-operationer?
Har du andre sygdomme eller haft brud/ødelæggelser af led og/eller knogler?
Har du sukkersyge?
Hvor stor sygdomsaktivitet oplever du for tiden (seneste par uger)?
Hvor store smerter oplever du for tiden (seneste par uger)?
Får du regelmæssigt medicin?

3. HOLDNING OG BEVÆGELIGHED I RYGSØJLEN (s. 23-26)
Kan dit baghoved nå væggen?
Hvor god bevægelighed føler du, at du har i nakken?
Hvor god bevægelighed føler du, at du har i ryg/lænd?

4. FYSISK FUNKTIONSEVNE. (s. 27-28)
Hvor besværet er du med at med at udføre almindelige dagligdags gøremål?
Hvor besværet er du med at med at udføre disse arbejdsbevægelser og -stillinger på dit arbejde?

5. LIVSKVALITET OG BEGRÆNSNINGER I DAGLIGDAGEN (s. 29-33)
Oplever du begrænsninger i hvad du gerne vil foretage dig i dagligdagen og i fritiden pga. din fysiske formåen?
Oplever du begrænsninger i hvad du gerne vil foretage dig i dagligdagen og i fritiden pga. din fysiske formåen?
Oplever du begrænsninger i hvad du gerne vil foretage dig i dagligdagen og i fritiden pga. din mentale tilstand?
Oplever du begrænsninger i hvad du gerne vil foretage dig i dagligdagen og i fritiden pga. din økonomiske formåen?

6. VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI (s. 34-35)
Har du gået til vederlagsfri fysioterapi de seneste 12 mdr.?
Hvis ja, hvor mange uger har du ca. været til vederlagsfri fysioterapi de seneste 12 mdr.?

7. FYSISK AKTIVITET OG TRÆNING (s. 36-44)
Hvor ofte har du været fysisk aktiv i mindst 30 min. om dagen det seneste år?
Hvordan vil du betegne din nuværende fysiske form?
Motionerer du alene eller sammen med andre?
Hvad synes du om at bevæge dig og være fysisk aktiv?
Har du dyrket en form for motion og fysisk aktivitet sidste uge?
Hvilke former for motion og fysisk aktivitet lavede du sidste uge og i hvor mange minutter?
Hvor mange gange om ugen laver du specifikke øvelser for morbus Bechterew for at bevare god holdning og
bevægelighed, samt styrkeøvelser for benmusklerne?
Hvad begrænser din deltagelse i fysisk aktivitet?
Hvad motiverer dig til at deltage i fysisk aktivitet?
Er der andre forhold, som kan hæmme eller øge din deltagelse i fysisk aktivitet end nævnt i de to tidligere spørgsmål?

8. KOST OG SYGDOMSAKTIVITET (s. 45-47)
Oplever du at nogle fødevarer eller drikkevarer forværrer din sygdomsaktivitet?
Hvis Ja til ovennævnte spørgsmål, hvilke fødevarer/drikkevarer oplever du forværrer din sygdomsaktivitet?
Hvad er din oplevelse af at spise anti-inflammatorisk kost i en længere periode (mindst 2 mdr.)?

9. EVALUERING AF OG KOMMENTARER TIL SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. (s.48-50)
Har spørgsmålene været relevante eller for mange, og har de været lette at forstå?
Har du kommentarer til undersøgelsen?
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INDLEDNING.

Morbus Bechterew er en specifik diagnose (M45.9) inden for sygdomskomplekset, som kaldes
rygsøjlegigt (spondyloartrit). Rygsøjlegigt forekommer hos 0,5-2% af befolkningen, mens
morbus Bechterew kun forekommer hos ca. 0,1%. Dobbelt så mange mænd som kvinder har
sygdommen.
Morbus Bechterew er en kronisk, inflammatorisk og progressiv stivgørende sygdom, som
primært rammer sacroiliacaled, columna og thorax, men ofte også entheser (sener, ledbånd og
ledkapslers indlejring i knoglen), perifere led og øjne. Der er en øget forekomst af
hjertekarsygdomme, da den inflammatoriske proces også kan ramme blodkar. Bevægeligheden i
columna påvirkes i begyndelsen af sygdomsforløbet af inflammation og senere mere af
strukturelle forandringer som knoglenydannelser (syndesmofytter) og evt. brodannelse og
sammenvoksning mellem et eller flere bevægelsessegmenter i columna. Sygdommen fører til
vekslende grad af stivhed i hvirvelsøjlen og nedsat fysisk funktion.
Non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID) er første valg til at dæmpe den inflammatoriske
proces, og ved utilstrækkelig effekt eller ved bivirkninger er der i dag mange som får biologisk
medicin. Træning anvendes til at modvirke stivhed og nedsat bevægelighed i rygsøjlen, og fysisk
aktivitet anbefales til at forebygge hjertekarsygdom.

FORMÅL.
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få et helhedsbillede og et samlet overblik over
sygdommens konsekvenser mht. forekomst af konkurrerende sygdomme – brug af medicin -
påvirkning af holdning og bevægelighed i rygsøjlen - indflydelse på funktionsevnen i dagligdagen
og på arbejdet - indflydelse på livskvalitet og oplevelse af begrænsninger i dagligdagen - brug af
vedlagsfri fysioterapi - deltagelse i og holdning til fysisk aktivitet – udførelse af specifikke
bevægeøvelser – kostens betydning.
Desuden er formålet at se, om der er forskelle mht. køn – alder - bo alene versus samboende –
rygning - fysisk aktivitet – bosted.

METODE.
D. 14. maj 2018 blev der udsendt en e-mail til alle medlemmer af Foreningen for Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew (1.1.2018: 1265 medlemmer, heraf 972 med rygsøjlegigt) med et link til et
elektronisk spørgeskema med 44 spørgsmål på www.onlineundersoegelse.dk . Desuden var der
et link til et tilsvarende elektronisk spørgeskema til en evt. ægtefælle eller samlever (kaldes
fremover for ”ægtefælle”). Svarfristen var sat til 4. juni og blev forlænget til 1. september 2018.
Da kun 299 medlemmer og 64 ”ægtefæller” havde besvaret spørgeskemaet, blev spørgeskemaet
forkortet til kun 18 spørgsmål, som blev vurderet til at være de vigtigste spørgsmål at få
besvaret. Da svarfristen var udløbet d. 30. september 2018, havde i alt 450 medlemmer (151
nye besvarelser) og 97 ”ægtefæller” (35 nye besvarelser) besvaret de 18 spørgsmål.

Oprindelig var det meningen at lave en samlet opgørelse for rygsøjlegigt, og sammenligne
besvarelserne fra både morbus Bechterew og anden form for rygsøjlegigt end morbus Bechterew.
Imidlertid har kun henholdsvis 25 og 39 personer med anden form for rygsøjlegigt end morbus
Bechterew besvaret spørgeskemaet. Der er stor risiko for, at disse få besvarelser ikke er
repræsentativt for sygdomsgruppen. Desuden viser besvarelserne, at deltagerne i gruppen af
anden form for rygsøjlegigt end morbus Bechterew er noget yngre, at der er et stort flertal af
kvinder, og at der er en markant dårligere selvvurdering af både helbred og livskvalitet
sammenlignet med besvarelserne fra personer med morbus Bechterew. De 450 besvarelserne
kan derfor ikke anses for at være repræsentative for hverken hele gruppen af personer med
rygsøjlegigt eller for personer med morbus Bechterew. Derfor er besvarelserne fra personer med
anden form for rygsøjlegigt end morbus Bechterew undladt i opgørelserne.

Databehandling er fortaget i Excel 2018.
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RESUME AF RESULTATER.

Personer med morbus Bechterew har en dårligere helbredstilstand og mindre livskvalitet end
”ægtefæller”, men der er procentvis lige mange på arbejdsmarkedet i de to grupper. Kvinder
oplever større grad af sygdomsaktivitet og større grad af smerter end mænd, men mænd har en
mere foroverbøjet hovedholdning og en dårligere bevægelighed i rygsøjlen end kvinder.

Nedenfor er angivet flere af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

MORBUS BECHTEREW versus ”ÆGTEFÆLLER”
 Procentvis vurderer halv så mange personer med morbus Bechterew, at de har et godt

helbred sammenlignet med ”ægtefæller. Hele 23% af personer med morbus Bechterew
vurderer, at de har et dårligt helbred eller meget dårligt helbred, og kun 3% af
”ægtefæller” vurderer, at de har et dårligt helbred.

 75% af mænd og 76% af kvinder har en konkurrerende sygdom ved siden af morbus
Bechterew. Bland ”ægtefæller” har 28% af mænd 36% af kvinder en eller anden sygdom.

 Hjertekarsygdom forekommer hos 27% af personer med morbus Bechterew, hvilket er en
forekomst mere end dobbelt så stor, som hos ”ægtefæller”.

 65% af personer med morbus Bechterew har en større eller mindre grad af foroverbøjet
holdning af hovedet, og denne holdning findes kun hos 6% af ”ægtefæller”, og kun i let
grad.

 På trods af at de fleste personer med morbus Bechterew kan udføre almindelige
dagligdags gøremål uden eller med lidt besvær, så er der 11-39%, som er noget eller
meget besværet med at udføre disse gøremål, hvilket ”ægtefæller” kun er i 2-3%.

 De fleste personer med morbus Bechterew er mere eller mindre besværet med at udføre
almindelige forekommende arbejdsbevægelser og -stillinger, og er mere besværet end
sammenlignet med ”ægtefæller”.

 Personer med morbus Bechterew oplever mindre grad af livskvalitet end ”ægtefæller”.
 Næsten halvdelen af alle med morbus Bechterew oplever en stor grad af begrænsninger i,

hvad de gerne vil foretage sig i dagligdagen og i fritiden pga. deres fysiske formåen, og
det tilsvarende er kun en fjerdedel blandt ”ægtefæller”.

 Personer med morbus Bechterew er lige så fysisk aktive som ”ægtefæller”.

KØN
 Procentvis vurderer lige mange mænd og kvinder deres helbred til at være godt eller

dårligt.
 1/3 af mænd har en hjertekarsygdom og forekommer noget hyppigere hos mænd end hos

kvinder, men næsten halvdelen af kvinder i alderen 65+ år har en hjertekarsygdom.
 Det tyder på, at kvinder er mere disponeret end mænd til at få hjertekarsygdom, hvis de

ryger.
 Kvinder oplever en betydelig større grad af både sygdomsaktivitet og smerter end mænd.
 Procentvis lige mange kvinder og mænd får biologisk medicin og NSAID.
 Procentvis flere mænd end kvinder får medicin mod hjertekarsygdomme, og procentvis

flere kvinder end mænd får smertestillende medicin.
 Mange mænd er tilsyneladende ikke motiveret for at gå til vederlagsfri fysioterapi, selv

om det tyder på, at de har behov for at få dette.
 Kvinder er typisk fysiske aktive 4 timer om ugen og mænd kun 3 timer.
 Procentvis flere mænd har en foroverbøjet holdning af hovedet, og den er mere udtalt end

sammenlignet med kvinder.
 33% af kvinder oplever at bestemte fødevarer forværre sygdomsaktiviteten og kun 19%

af mændene oplever dette.
 Muligvis kan sygdomsaktiviteten dæmpes ved at spise anti-inflammatorisk kost hos nogle

personer med morbus Bechterew, og det tyder på at flere kvinder end mænd kan have
gavn af denne kost.
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ALDER
 Procentvis flere under 50 år vurderer, at de har et godt helbred sammenlignet med

personer i alderen 50+ år, men der er procentvis ingen aldersforskel mht. at vurdere at
helbredet er dårligt i alderen over og under 50 år.

 Hjertekarsygdomme forekommer med stigende hyppighed med stigende alder.
 Træthed er den faktor, som flest er enig i, begrænser deltagelse i fysisk aktivitet i

aldersgruppen 50-64 år, men dette er ikke tilfældet for personer 65+ år.
 Jo ældre – jo flere med en foroverbøjet holdning af hovedet, og 45% af personer i alderen

65+ år har en nakke-vægafstand på mere end nogle få cm.
 Aldersgruppen 65+ år er ikke mere besværet med at udføre almindelige dagligdags

gøremål end sammenlignet med de yngre aldersgrupper, bortset fra at gå tur og gå på
trapper.

BO ALENE versus SAMBOENDE
 Dem, der bor alene, oplever en lidt mindre grad af livskvalitet, og flere vurderer at have

et dårligt helbrede end sammenlignet med samboende. Ellers er der ikke den store forskel
på at bo alene eller være samboende.

FYSISK AKTIVITET
 Fysisk aktivitet 4-6 gange om ugen tyder på at være optimalt for personer med morbus

Bechterew, og fysisk aktivitet mindre end 2-3 gange om ugen er forbundet med høj grad
af selvvurderet dårligt helbred.

 Dem der højst udfører fysisk aktivitet 1 gang om ugen oplever en mindre grad af
livskvalitet end personer, som mindst er fysisk aktive 2-3 gange om ugen.

 Udførelse af passive bagoverbøjninger af ryggen 4-7 dage om ugen er forbundet med en
bedre holdning af hovedet, end hvis denne øvelse udføres et mindre antal dage om ugen.

 Aldersgruppen 65+ år er de mest fysisk aktive.
 Jo bedre man synes om bevægelse og fysisk aktivitet, jo oftere er man også fysisk aktiv.

RYGNING
 Aktuelle rygere oplever en mindre grad af livskvalitet end både ex-rygere og aldrig-

rygere.
 Det tyder på, at rygning er forbundet med øget forekomst af sukkersyge, især hos mænd.

REGIONALT
 Procentvis færre personer i Region Nordjylland er i regelmæssig kontakt med en

reumatolog end i de andre regioner.
 Procentvis færre kvinder i Region Nordjylland og mænd i Region Syddanmark får biologisk

medicin sammenlignet med kvinder og mænd i de andre regioner.
 Der er mange forhold, hvor der er regionale forskelle.

Diskussion.
Svagheden i undersøgelsen er, at kun 269 personer med morbus Bechterew har besvaret alle 44
spørgsmål. 137 personer med morbus Bechterew har kun besvaret 18 af de 44 spørgsmål,
hvilket betyder, at samlet har 406 personer besvaret de samme 18 spørgsmål. Der er næsten
helt ens svar fra gruppen på 269 personer og gruppen på 406 personer på disse 18 spørgsmål,
og baggrundsvariable adskiller sig heller ikke mellem de to grupper. Derfor er der stor
sandsynlighed for, at besvarelsen af de 26 spørgsmål med kun 269 deltagere er repræsentativ
for hele gruppen på 406 personer med morbus Bechterew.
De 269/406 personer er sandsynligvis ikke repræsentative for alle personer med morbus
Bechterew, selv om deltagerne er rimeligt fordelt ift. befolkningstallet i de 5 regioner. Imidlertid
er der ikke noget der taler imod, at de ikke skulle være rimelig repræsentative for personer med
morbus Bechterew, som går regelmæssigt til kontrol hos reumatolog, da 76% af deltagerne i
undersøgelse gør dette.
Styrken i undersøgelsen er, at der er en kontrolgruppe på 64/97 ”ægtefæller”, og de udgør ca.
25% af de samboende personer med morbus Bechterew. Personer med morbus Bechterew i
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undersøgelsen kan derfor sammenlignes med personer på nogenlunde samme alder, med samme
levevilkår og uden morbus Bechterew.

Det skal påpeges, at det drejer sig om en tværsnitsundersøgelse, som på et givent tidspunkt
beskriver forekomsten af forskellige forhold og opgør graden af enighed i vurdering af forskellige
udsagn mm. Desuden viser en tværsnitsundersøgelse sammenhænge mellem forskellige
ting/forhold/parametre. Denne form for undersøgelse kan imidlertid ikke påvise, at en ting er
årsag til en anden ting, da der ikke er to eller flere målepunkter.
Undersøgelsen kan dog generere hypoteser om årsagssammenhænge, som så kan bekræftes
eller afkræftes i andre undersøgelser, som er designet til dette.
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BAGGRUNDSINFORMATION.

Hvem er du?

299 medlemmer svarede på det originale spørgeskema med 44 spørgsmål, heraf har 5 ingen
form for rygsøjlegigt, 25 med anden form for rygsøjlegigt end morbus Bechterew og 269 med
morbus Becheterew. Desuden har 64 ”ægtefæller” svaret.

450 medlemmer svarede på det forkortede spørgeskema med 18 spørgsmål, heraf har 5 ingen
form for rygsøjlegigt, 39 med anden form for rygsøjlegigt og 406 med morbus Becheterew.
Desuden har 97 ”ægtefæller” svaret.

Hvad er dit køn?

Der er kun 21% mænd med anden form for rygsøjlegigt end morbus Bechterew ift. 57% mænd
med morbus Bechterew.
Selv om procentvis flere mænd end kvinder med morbus Bechterew har svaret på
spørgeskemaet, har forholdsvis flere kvinder svaret på spørgeskemaet ift. den forventet
forekomst af morbus Bechterew på 67% mænd og 33% kvinder.
Kønsfordelingen mellem ”ægtefæller” er omvendt proportional med kønsfordelingen mellem
personer med morbus Bechterew.

450 med rygsøjlegigt (heraf 406 med morbus Bechterew) og 97 ”ægtefæller”.

Mand Kvinde
Rygsøjlegigt, anden form : 8 (21%) 31 (79%)
Morbus Bechterew : 233 (57%) 173 (43%)
”Ægtefælle” : 39 (40%) 58 (60%)

Kønsfordelingen er ens blandt personer med morbus Bechterew i undersøgelsen med 406
besvarelser og 269 besvarelser. Tilsvarende ses blandt ”ægtefæller” i undersøgelsen med 97
besvarelser og 64 besvarelser

269 med morbus Bechterew og 64 ægtefæller.

Mand Kvinde
Morbus Bechterew : 156 (58%) 113 (42%)
”Ægtefælle” : 25 (39%) 39 (61%)

Hvad er din alder?

Personer med anden form for rygsøjlegigt end morbus Bechterew er yngre end personer med
morbus Bechterew – det gælder især for mænd. Mænd med morbus Bechterew er noget ældre
end kvinder med morbus Bechterew. Mænd blandt ”ægtefæller” er lidt yngre end mænd med
morbus Bechterew, og kvinder blandt ”ægtefæller” er noget ældre end kvinder med morbus
Bechterew. Imidlertid er der næsten ingen forskel i alder på ”ægtefæller” ift. køn.

450 med rygsøjlegigt (heraf 406 med morbus Bechterew) og 97 ”ægtefæller”.

Mand Kvinde
Rygsøjlegigt, anden form : 49 år (22-82) 48 år (22-75)
Morbus Bechterew : 62 år (27-85) 53 år (25-77)
”Ægtefælle” : 58 år (23-76) 60 år (25-76)
[Medianalder (den midterste værdi fra min. til max. alder)
Tal i parentes er spredningen: min. alder og max. alder].
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Aldersfordelingen er lidt forskellig i de 5 regioner – strækkende sig fra 55-62 år i medianalder,
med den højeste medianalder i Region Hovedstaden og lavest i Region Midtjylland. Der er ingen
aldersforskel mellem undersøgelsen med 406 besvarelser og undersøgelsen med 269
besvarelser.

Bechterew 406 Bechterew 269
Region Hovedstaden :  62 år (30-82) 61 år (31-82)
Region Sjælland :  56 år (28-76) 54 år (31-76)
Region Nordjylland :  60 år (25-81) 58 år (25-81)
Region Midtjylland :  55 år (34-76) 55 år (34-76)
Region Syddanmark :  57 år (31-85) 56 år (31-85)

I hvilken Region bor du i?

Hvis personer med morbus Bechterew er ligelig fordel efter befolkningstallet i de 5 regioner, så
er Region Hovedstaden repræsenteret med 22% og burde være repræsenteret med 31%.
Desuden er Region Syddanmark repræsenteret med 30% og burde kun være repræsenteret med
21% i undersøgelsen. De 3 andre regioner er repræsenteret helt i overensstemmelse med deres
befolkningstal.

Kønsfordelingen er stort set ens i regionerne, bortset fra at Region Sjælland er lidt
underrepræsenteret med mænd.

Kønsfordelingen er stort set ens i regioner i undersøgelsen med 406 besvarelser og
undersøgelsen med 269 besvarelser.

Bechterew 406 ”Ægtefælle”

Region Hovedstaden :    88 (22%) [64%] 24 (25%) [47%]
Region Sjælland :    68 (17%) [49%] 19 (20%) [42%]
Region Nordjylland :    43 (11%) [56%] 13 (13%) [23%]
Region Midtjylland :    85 (21%) [59%] 15 (15%) [60%]
Region Syddanmark :  122 (30%) [57%] 26 (27%) [31%]
[andel af mænd]

Bechterew 269 ”Ægtefælle”

Region Hovedstaden :    62 (23%) [60%] 13 (20%) [62%]
Region Sjælland :    42 (16%) [50%] 11 (17%) [55%]
Region Nordjylland :    27 (10%) [56%] 10 (16%) [20%]
Region Midtjylland :    59 (22%) [56%] 9 (14%) [56%]
Region Syddanmark :    79 (29%) [63%] 21 (33%) [19%]
[andel af mænd]

Danmark 2017

Region Hovedstaden :    1.808.404 (31%)
Region Sjælland :       832.533 (14%)
Region Nordjylland :       587.335 (10%)
Region Midtjylland :    1.304.253 (23%)
Region Syddanmark :    1.217.224 (21%)
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Bor du alene eller sammen med ægtefælle/samlever.

Data viser for 406 personer med morbus Bechterew: 120 bor alene (27%) og 297 er samboende
(73%). Færre personer med morbus Bechterew bor alene sammenlignet med hele Danmarks
voksne befolkning, hvor 37% bor alene (Danmarks Statistik 2015).

Der er regionale forskelle mht., hvor mange mænd og kvinder, der er samboende. Der er
procentvis færre mænd, som er samboende i Region Midtjylland end mænd i de fire andre
regioner. I Region Midtjylland er der også procentvis færre mænd, som er samboende,
sammenlignet med kvinder i regionen. Der er procentvis betydelig færre kvinder, der er
samboende i Region Nordjylland end kvinder i de fire andre regioner.

Samboende af 406: Mand Kvinde
Region Hovedstaden : 41 (73%) 20 (63%)
Region Sjælland : 24 (73%) 25 (71%)
Region Nordjylland : 19 (79%) 7 (37%)
Region Midtjylland : 33 (66%) 28 (80%)
Region Syddanmark : 58 (83%) 42 (81%)
Samlet : 175 (75%) 122 (71%)

Forholdet mellem at bo alene/samboende er stort set ens i hver af de 5 regioner i undersøgelsen
med 406 besvarelser og undersøgelsen med 269 besvarelser.

Samboende af 269: Mand Kvinde
Region Hovedstaden : 25 (68%) 15 (60%)
Region Sjælland : 14 (67%) 16 (76%)
Region Nordjylland : 12 (80%) 5 (42%)
Region Midtjylland : 21 (64%) 23 (88%)
Region Syddanmark : 41 (82%) 23 (79%)
Samlet : 113 (72%) 82 (73%)

Hvordan er din livssituation?

Kun fuldstændige data fra undersøgelse med 269 med morbus Bechterew 64 ”ægtefæller”.

55% af personer med morbus Bechterew er på arbejdsmarkedet, hvilket er den samme procent
som ”ægtefæller”. Dette skyldes primært, at 12% af personer med morbus Bechterew er i flexjob
mod kun 2% af ”ægtefæller”. 65% af kvinderne er på arbejdsmarkedet og kun 47% af mændene
er på arbejdsmarkedet. Dette skyldes primært, at procentvis dobbelt så mange mænd er på
folkepension sammenlignet med kvinder. Imidlertid er procentvis kun lidt færre mænd i normalt
arbejde sammenlignet med kvinder, og procentvis er mange flere kvinder i flexjob end mænd.

Samlet Mænd Kvinder ”Ægtefæller”
I arbejde 30 timer eller mere : 105 (39%) 60 (38%) 45 (40%) 31 (48%)
I arbejde mindre end 30 timer :   11 ( 4%) 3 ( 2%) 8 ( 7%) 3 (  5%)
I flexjob :   31 (12%) 11 ( 7%) 20 (18%) 1 (  2%)
Under revalidering :     5 (  2%) 4 ( 3%) 1 ( 1%) 0 (  0%)
Studerende : 2 ( 1%) 0 ( 0%) 2 ( 2%) 1 (  2%)
Førtidspensionist :   30 (11%) 15 (10%) 15 (13%) 2 (  3%)
Efterløn :     7 ( 3%) 6 ( 4%) 1 ( 1%) 5 (  8%)
Folkepensionist : 78 (29%) 57 (37%) 21 (19%) 21 (33%)



8

Der er stort set ingen regionale forskelle mht. hvor mange procent der er på arbejdsmarkedet,
og tallet strækker sig fra 51% til 60%. Imidlertid er der procentvis flest i Region Hovedstaden
(45%), som arbejder mindst 30 timer om ugen i et normalt job, og færrest i Region Syddanmark
med 34%. Procentvis er der flere, som arbejder mindre end 30 timer om ugen i Region Sjælland
end i de andre regioner.

Den største forskel mellem regionerne er mht., hvor mange der får førtidspension. Procentvis får
færre førtidspension i Region Hovedstaden og Region Nordjylland end i de andre tre regioner.
Der er procentvis flere folkepensionister i Region Hovedstaden, hvilket sandsynligvis hænger
sammen med, at medianalderen er på 61 år mod 54-58 år i de andre regioner.

R. Hoved   R. Sjæl R. Nord     R. Midt     R. Syd
I arbejde 30 timer eller mere:  28 (45%) 16 (38%) 11 (41%) 23 (39%)   27 (34%)
I arbejde mindre end 30 ti.   :    2 (  3%) 5 (12%) 0 ( 0%) 0 (  0%) 4 (  5%)
I flexjob :    7 (11%) 4 (10%) 3 (11%) 7 (12%) 10 (13%)
Under revalidering : 0 ( 0%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 2 (  3%) 3 (  4%)
Studerende : 0 ( 0%) 0 ( 0%)      0 ( 0%) 2 (  3%) 0 (  0%)
Førtidspensionist : 2 ( 3%) 7 (17%) 2 ( 7%) 8 (14%) 11 (14%)
Efterløn : 2 ( 3%) 1 ( 2%)      1 ( 4%) 1 (  2%) 2 (  3%)
Folkepensionist : 21 (34%) 9 (21%)    10 (24%) 16 (27%) 22 (28%)

Ryger du?

406 personer med morbus Bechterew og 97 ægtefæller.

Blandt personer med morbus Bechterew har 52% røget på et eller andet tidspunkt, mens kun
40% af ”ægtefæller” har røget på et eller andet tidspunkt. Aktuelt er 12% med morbus
Bechterew rygere, og der er ingen forskel mellem mænd og kvinder, samt mellem personer med
morbus Bechterew og ”ægtefæller”. Imidlertid er der procentvis flere kvinder end mænd, som
aldrig har røget.

Samlet Mænd Kvinder ”Ægtefæller”
Ryger 47 (12%) 28 (12%) 19 (11%) 11 (11%)
Ex-ryger 165 (40%) 103 (44%) 62 (36%) 28 (29%)
Aldrig røget 194 (48%) 102 (44%) 92 (53%) 58 (60%)

269 personer med morbus Bechterew og 64 ægtefæller.

Der er næsten ingen forskel mht. hvor mange der ryger, er ex. ryger eller aldrig har røget i
undersøgelsen med 406 besvarelser og undersøgelsen med 269 besvarelser.

Samlet Mænd Kvinder ”Ægtefæller”
Ryger 30 (11%) 19 (12%) 11 (10%) 8 (13%)
Ex-ryger 110 (41%) 69 (44%) 41 (35%) 17 (27%)
Aldrig røget 129 (48%) 68 (44%) 61 (54%) 39 (61%)
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406 personer med morbus Bechterew og 97 ægtefæller.

Der er stor forskel i procentfordelingen mellem mænd og kvinder i de tre aldersgrupper. I
aldersgruppen under 50 år er der aktuelt flere rygere blandt kvinder end blandt mænd, mens det
i de to andre aldersgrupper er lige omvendt. Der er aktuelt procentvis flest rygere i
aldersgruppen 50-64 år blandt mænd end i de to andre aldersgrupper, mens der hos kvinderne
er procentvis flest aktuelle rygere i aldersgruppen under 50 år sammenlignet med de to andre
aldersgrupper. Der er procentvis dobbelt så mange mænd, som aldrig har røget i aldersgruppen
25-49 år end i de to andre aldersgrupper. Der er procentvis færre kvinder i aldersgruppen 50-64
år, som aldrig har røget sammenlignet med de to andre aldersgrupper.

25-49 år 50-64 år 65+ år
Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd kvinder

Ryger 9% 16% 18% 10% 8% 3%
Ex-ryger 20% 25% 44% 44% 57% 36%
Aldrig røget 72% 59% 38% 45% 36% 60%

Blandt mænd adskiller Region Sjælland sig ud fra de andre fire regioner ved at have 24%
aktuelle rygere, mens de andre regioner kun har 8-11% aktuelle rygere. 54% af mænd i Region
Nordjylland har aldrig røget, mens tallet i de andre regioner er 39-44%

19% af kvinder i Region Syddanmark er aktuelle rygere, mens det kun er 0-6% i Region
Nordjylland og Midtjylland. 66% af kvinder i Region Midtjylland har aldrig røget, mens tallet i de
andre regioner er 46-56%.

R. Hoved R. Sjæl R. Nord R. Midt R. Syd
M KV       M KV M KV M KV     M KV

Ryger 11% 13% 24% 9% 8% 0% 8% 6% 11% 19%
Ex. ryger 46% 31% 36% 43% 38% 47% 48% 29% 46% 35%
Aldrig røg 43% 56% 39% 49% 54% 53% 44% 66% 43% 46%

Hvem kontrollerer/følger primært og regelmæssigt op på din medicin og dit
sygdomsforløb?

I Region Nordjylland bliver 56% fulgt af en reumatolog, mens det i de fire andre regioner er 73-
85%. Til gengæld bliver 30% fulgt af egen læge i Region Nordjylland, mens det i de fire andre
regioner er 10-21%. Det er også i Region Nordjylland, at procentvis flere først henvender sig til
lægen, når de føler at de har behov for dette, sammenlignet med de andre regioner.

Reumatolog Prak. Læg Henvender sig selv
Region Hovedstaden :       461 (73%) 13 (21%) 4 ( 6%)
Region Sjælland :       321 (76%) 6 (14%) 4 (10%)
Region Nordjylland :       15  (56%) 8 (30%) 4 (14%)
Region Midtjylland :       502 (85%) 6 (10%)         3 ( 5%)
Region Syddanmark :       61  (77%) 9 (11%) 9 (11%)
[X1: heraf 1 privatpraktiserende reumatolog
X2: heraf 2 privatpraktiserende reumatologer]
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SUNDHED.

Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed?

406 personer med morbus Bechterew og 97 ægtefæller.

23% med morbus Bechterew vurderer, at de har et dårligt eller meget dårligt helbred, og 32%
vurderer, at de har et godt eller virkeligt godt helbred. Kun 3% af ”ægtefæller” vurderer, at de
har et dårligt helbred, og hele 67% af ”ægtefæller” vurderer, at de har et godt eller virkelig godt
helbred. Procentvis vurderer lige mange mænd og kvinder, deres helbred til at være godt eller
dårligt.

Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
Meget dårlig 12 ( 3%) 7 ( 3%) 5 (  3%) 0 ( 0%)
Dårlig 83 (20%) 45 (19%) 38 (22%) 3 ( 3%)
Nogenlunde 180 (44%) 103 (44%) 77 (45%) 29 (30%)
God 109 (27%) 62 (27%) 47 (27%) 52 (54%)
Virkelig god 22 ( 5%) 16 ( 7%) 6 (  3%) 13 (13%)

Der er en tendens til at flere rygere og ex-rygere vurderer deres helbred til at være dårligt eller
meget dårligt sammenlignet med personer, som aldrig har røget. Desuden er der en klar tendens
til, at flere personer som aldrig har røget, vurderer deres helbred til at være godt eller virkelig
godt sammenlignet med rygere og ex-rygere.

Ryger EX-ryger Ikke-ryger
Meget dårlig 1 (  2%) 6 (  4%) 5 (  3%)
Dårlig 11 (23%) 39 (24%) 33 (17%)
Nogenlunde 23 (49%) 73 (44%) 84 (43%)
God 12 (26%) 42 (25%) 55 (28%)
Virkelig god 0 (  0%) 5 (  3%) 17 (  9%)

Alder har ingen betydning mht. til vurderingen af at have et dårligt eller meget dårligt helbred
hos personer med morbus Bechterw. Imidlertid vurderer flere i alderen under 50 år, at de har et
godt eller virkelig godt helbred ift. personer på 50+ år. Denne forskel mht. til alderen ses ikke
hos ”ægtefæller”, tværtimod vurderer procentvis færre at have et dårligt helbred og flere at have
et godt helbred i aldersgruppen 65+ år end i de to andre aldersgrupper.

25 – 49 år 50 – 64 år 65+ år
Meget dårlig 3 ( 3%)[  0%] 7 ( 4%)[ 0%] 2 ( 2%)[  0%]
Dårlig 21 (19%)[ 7%] 37 (21%)[ 7%] 25 (20%)[  0%]
Nogenlunde 39 (36%)[26%] 82 (47%)[33%] 59 (48%)[30%]
God 36 (33%)[48%] 42 (24%)[53%] 31 (25%)[60%]
Virkelig god 10 (  9%)[19%] 6 (  3%)[12%] 6 (  5%)[10%]
[ægtefæller]

31% af dem som bor alene vurderer, at de har et dårligt eller meget dårligt helbred, og det
tilsvarende tal er 21% for dem, som er samboende. Imidlertid har det ingen betydning, om man
bor alene eller er samboende, mht. vurdering af om helbredet er godt eller virkelig godt.

Bor alene (109) Samboende (297)
Meget dårlig 6 ( 6%) 6 (  2%)
Dårlig 27 (25%) 56 (19%)
Nogenlunde 41 (38%) 139 (47%)
God 26 (24%) 83 (28%)
Virkelig 9 (  8%) 13 (  4%)
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Dem der kun er fysisk aktive højst 1 gang om ugen vurderer, at deres helbred er dårligere end
dem, som er fysisk aktive 2-3 gange eller mere om ugen. Det er interessant, at i gruppen som er
fysisk aktive dagligt, er der flere som angiver at have et dårligt eller meget dårligt helbred ift.
dem som er fysisk aktive 4-6 gange om ugen. Det kunne tyde på, af for nogle kan det være for
belastende/stressende ikke at holde en dags pause ind i mellem. Der er en tendens til at dem,
der er fysisk aktive mindst 4 gange om ugen, vurderer at deres helbred, er godt eller meget godt
ift. dem, som er fysisk aktive mindre end 4 gange om ugen.

Fysisk aktiv/uge: 0-1 gang 2-3 gange 4-6 gange Dagligt
Meget dårligt 5 ( 6%) 1 ( 1%) 4 ( 4%)         2 ( 2%)
Dårligt 33 (38%) 27 (19%) 7 ( 8%)       16 (19%)
Nogenlunde 29 (34%) 72 (50%) 44 (49%)       35 (41%)
God 18 (21%) 38 (26%) 30 (33%)       23 (27%)
Virkelig god 1 ( 1%) 7 ( 5%) 5 ( 6%)         9 (11%)

Der er stort set ingen forskel i vurderingen af eget helbred, om man får biologisk medicin eller
ikke får denne medicin.

Biologisk medicin (156) Ikke biologisk medicin (250)

Meget dårligt 7 (  4%) 5 (  2%)
Dårligt 32 (21%) 51 (20%)
Nogenlunde 72 (46%) 108 (43%)
God 34 (22%) 75 (30%)
Virkelig god 11 ( 7%) 11 (  4%)

Har du haft nogen af følgende problemer med hjerte eller blodkar?

406 med morbus Bechterew og 97 ”ægtefæller”.

27% har en hjertekarsygdom, og forekommer hos 32% af mændene, 20% hos kvinder, samt
12% blandt ægtefællerne. Data viser, at medianalderen er 64 år for dem med en eller anden
form for hjertekarsygdom og 55 år for dem uden hjertekarsygdom. Rytmeforstyrrelser er langt
den hyppigst forekommende hjertekarsygdom.

Samlet Mænd Kvinder      Ægtefæller
NEJ 298 (73%) 159 (68%)  139 (80%)   85 (88%)
Blodprop i hjertet 10 ( 2%) 7 ( 3%)      3 ( 2%)     1 (  1%)
Utæthed ved hjerteklapper 18 ( 4%) 13 ( 6%)      5 ( 3%)     0 (  0%)
Rytmeforstyrrelser af hjertet 57 (14%) 40 (17%)    17 (10%)    3 (  3%)
Årebetændelse 11 (  3%) 5 ( 2%)      6 (  3%)    1 (  1%)
Blodprop i benet 11 (  3%) 6 ( 3%) 5 (  3%) 1 (  1%)
Blodprop i lungen 3 (  1%) 1 ( 0%) 2 (  1%) 0 (  0%)
Blodprop i hjernen 8 (  2%) 3 ( 1%)      5 (  3%) 2 (  2%)
Hjerneblødning 2 (  0%) 1 ( 0%)      1 (  0%)     0 (  0%)
Andet 21 ( 5%) 17 ( 7%)      4 (  2%)     2 (  2%)
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Hjertekarsygdomme er hyppigere jo ældre man er. Data viser, at 16% af mænd og 13% af
kvinder har en hjertekarsygdom i alderen 25-49 år. 34% af mænd og 14% af kvinder har en
hjertekarsygdom i alderen 50-64 år. Overraskende har 45% af kvinder i alderen 65+ år en
hjertekarsygdom mod 36% blandt mændene i samme aldersgruppe. I henhold til
hjerteforeningen har 28% af befolkningen i DK på 65+ år en hjertekarsygdom.

0-49 år 50-64 år 65+ år Mænd 65+ år
NEJ 92 (84%) 130 (75%) 76 (62%)   58 (64%)[55%]
Blodprop i hjertet 0 (  0%) 6 (  5%) 4 (  3%)     3 ( 3%)[ 3%]
Utæthed ved hjerteklapper 1 (  1%) 5 (  5%) 12 (10%)     9 (10%)[ 9%]
Rytmeforstyrrelser af hjertet 11 (10%) 24 (14%) 22 (18%)   15 (17%)[21%]
Årebetændelse 2 (  2%) 3 (  2%) 6 (  5%)     3 ( 3%)[ 9%]
Blodprop i benet 2 (  2%) 3 (  2%) 6 (  5%)     2 ( 2%)[12%]
Blodprop i lungen 0 (  0%) 0 ( 0%) 3 (  2%)     1 ( 1%)[ 6%]
Blodprop i hjernen 0 (  0%)       3 ( 2%) 5 (  4%) 1 ( 1%)[12%]
Hjerneblødning 0 (  0%) 0 ( 0%) 2 (  2%) 1 ( 1%)[ 3%]
Andet 1 (  1%) 8 ( 5%) 12 (10%) 10 (11%)[ 6%]
[kvinder]

Procentvis flere ex-rygere har hjertekarsygdom end både aktuelle rygere og aldrig-rygere. Dette
kan skyldes, at ex-rygere har en medianalder, som er 8 år højere end både aktuelle rygere og
aldrig-rygere. Overraskende har kun 6% af rygere rytmeforstyrrelser af hjertet, og dobbelt så
mange (13%) bland aldrig-rygere, og flest (18%) his ex-rygere.

HJERTEKARSYGDOM: Rygere54 år Ex-rygere62 år Aldrig røget54år

NEJ 37 (79%) 114 (69%) 147 (76%)
Blodprop i hjertet 1 ( 2%) 7 ( 4%) 2 (  1%)
Utæthed ved hjerteklapper 2 ( 4%) 9 ( 5%) 7 (  4%)
Rytmeforstyrrelser af hjertet 3 ( 6%) 29 (18%) 25 (13%)
Årebetændelse 1 ( 2%) 4 ( 2%) 6 (  3%)
Blodprop i benet 2 ( 4%) 5 ( 3%) 4 (  2%)
Blodprop i lungen 0 ( 0%) 1 ( 1%) 2 (  1%)
Blodprop i hjernen 0 ( 0%) 4 ( 2%) 4 (  2%)
Hjerneblødning 0 ( 0%) 1 ( 1%) 1 (  1%)
Andet 4 ( 9%) 10 ( 6%) 7 (  4%)
[hævet skrift er medianalder]

Oftest får man diagnosticeret en hjertekarsygdom efter 55 år iht. Hjerteforeningen. Dette gælder
også for personer med morbus Bechterew, når man ser på medianalderen for dem uden en
hjertekarsygdom og dem med en hjertekarsygdom. Ex-rygere adskiller sig fra både rygere og
aldrig-rygere mht. til højere medianalder for både gruppen med hjertesygdom og dem uden
hjertesygdom. Hvad der er årsag til dette, er uklart. Forskellen mellem kvinder, der aldrig har
røget, er 18 år på medianalderen mht., om de har eller ikke har en hjertekarsygdom. Forskellen
mellem de kvinder, der ryger eller er ex-rygere, er kun 3-4 år mht., om de har eller ikke har en
hjertekarsygdom. Denne store forskel i medianalder mht. forekomst af hjertekarsygdom ses ikke
hos mænd, og det kunne tyde på, at hjertekarsygdom indtræder hurtigere hos kvinder, som
ryger eller har røget, end tilsvarende hos mænd.

Hjertekarsygdom: Rygere Ex-rygere Aldrig røget
Nej 53/56/46 å 61/64/55 år 52/57/50 år
Ja 61/61/50 år 64/66/58 år 62/61/68 år
[Medianalder samlet/mænd/kvinder]
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Supplement til den originale udgave.

Det tyder på, at alder er den vigtigste faktor for udvikling af hjertekarsygdom, men det tyder
også på at fysisk aktivitet af mindst 30 min. dagligt, nedsætter risikoen for hjertekarsygdom.

Alder 50+ år (298 personer, heraf 207 mænd og 91 kvinder)
Samlet Mænd Kvinder

Hjertekarsyg: Ja Nej Ja       Nej Ja       Nej
Fysisk aktiv
0-1 dage/uge 32% 68% 33%    67% 27%    73%

67 år   63 år 69 år 59 år
2-3 dage/uge 34% 66% 38%    62% 29% 71%

66 år   62 år 68 år   61 år
4-6 dage/uge 35% 65% 47%    53% 19%    81%

64 år   65 år 68 år   58 år
Dagligt 21% 79% 24%    76% 15%    85%

62 år   67 år 62 år   54 år

Der er procentvis færres med hjertekarsygdomme bland dem der er fysisk aktive hver dag i alle
aldersgrupper, bortset fra i aldersgruppen 60-64 år, og er mest udtalt for mænd. Det tyder på,
at fysisk aktivitet af mindst 30 min. dagligt, nedsætter risikoen for hjertekarsygdom.

Procentdel med hjertekarsygdom
50-54 år 55-59 år    60-64 år   65-70 år   70+ år

Samlet 68/24% 47/15% 59/36% 56/32% 67/43%
Mænd 33/36% 26/19% 38/42% 40/28%     50/42%
0-3 dage/uge 34/24% 29/24% 34/21% 27/33% 38/43%
Mænd 20/35%     19/26% 22/23% 20/30% 24/58%
4-6 dage/uge 14/29%     10/ 0% 14/57% 11/27% 13/57%
Mænd 7/43% 2/ 0% 10/70% 5/20% 12/50%
Dagligt 20/20%       8/ 0% 11/45% 18/33% 16/ 6%
Mænd 6/33% 5/ 0% 6/67% 15/27% 14/ 7%
Antal/Procentdel med hjertekarsygdom

19% af personer med hjertekarsygdom var ikke fysisk aktive i ugen før undersøgelsen, mens
kun 15% uden hjertekarsygdom ikke var fysisk aktive.

Hjertekarsygdom
Ja nej

Motion sidste uge
Ja 88 256
Nej 20 (19%) 42 (14%)

Har du et normalt blodtryk (ikke over 140/90)?

269 med morbus Bechterew og 64 ”ægtefæller”.

41% får blodtrykssænkende medicin, og 31% af ”ægtefæller” får blodtrykssænkende medicin.
Dem, der får blodtrykssænkende medicin, er 12 år ældre på medianalderen, end dem som ikke
får denne medicin, og det gælder både for personer med morbus Bechterew og ”ægtefæller”.
Dem der ikke kender deres blodtryk har ingen særlige kendetegn mht. bosted, køn, bor alene
eller arbejdssituation.

Morbus Bechterew ”Ægtefæller”
Ja – uden medicn : 135 (50%) - 53 år 42 (66%) – 56 år
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Ja – med medicin :   93 (35%) - 65 år 18 (28%) – 68 år
Nej – trods medicin :   15 (  6%) - 55 år 2 (  3%) – 64 år
Ved ikke :   26 (10%) - 52 år 3 (  5%) – 53 år
[Medianalder]

Procentvis får næsten dobbelt så mange mænd blodtryksnedsættende medicin sammenlignet
med kvinder. Således får 48% af mændene blodtryksnedsættende medicin, og kun 28% af
kvinderne får denne medicin.

Mænd Kvinder
Ja – uden medicin : 68 (44%) - 54 år 67 (59%) - 51 år
Ja – med medicin : 66 (42%) - 67 år 27 (24%) - 61 år
Nej – trods medicin : 10 (  6%) - 55 år 5 (  4%) - 46 år
Ved ikke : 12 (  8%) - 53 år 14 (12%) - 51 år
[Medianalder]

Har du et normalt kolesteroltal (ikke over 5,0)?

269 med morbus Bechterew og 64 ”ægtefæller”.

25% får kolesterolsænkende medicin, og 20% af ”ægtefæller” får denne medicin. Dem der får
kolesterolsænkende medicin er 7-10 år ældre på medianalderen, end dem som ikke får denne
medicin.

Morbus Bechterew ”Ægtefæller”
Ja – uden medicn : 146 (54%) - 54 år 41 (64%) – 58 år
Ja – med medicin : 52 (19%) - 63 år 9 (14%) – 65 år
Nej – trods medicin :   16 (  6%) - 64 år 4 (  6%) – 65 år
Ved ikke :   55 (20%) - 53 år 10 (16%) – 58 år
[Medianalder]
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Har du fået foretaget en eller flere af følgende hjerte- eller kar-operationer?

9% har fået foretaget en operation pga. af hjertekarsygdom, og overraskende er den procentvise
forekomst af hjerte-karoperationer helt ens mellem personer med morbus Bechterew og
”ægtefæller”. Der er ingen forskel mellem mænd og kvinder. Den hyppigste operation er i
hjertet, og er enten en bypass-operation eller en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre.
Hyppigheden af operationer stiger med alderen, og ingen har fået en operation før 50 år.

Samlet Mænd Kvinder      Ægtefæller
NEJ 244 (91%) 137 (88%)  107 (95%)  59 (92%)
Bypass-operation 10 (  4%) 9 (  6%)     1 (  1%)     1 ( 2%)
Ballonudvidelse af kranspulsåre 10 (  4%) 6 (  4%)     3 (  3%)     3 ( 5%)
Indsat pacemaker 6 (  2%) 4 (  4%) 2 (  2%)     0 ( 0%)
Indsat nye hjerteklapper 1 (  0%) 0 (  0%)     1 (  1%)     0 ( 0%)
Indsat karprotese 1 (  0%) 0 (  0%)     1 (  1%) 0 ( 0%)
Andet 8 (  3%) 5 (  3%)     3 (  3%) 2 ( 3%)

- heraf overbrænde celler i hjertet 4 2 2 0

0-49 år 50-64 år 65+ år Mænd 65+ år
Ingen hjerte-karoperation 79 (100%) 95 (89%) 70 (84%) 60 (85%)
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Har du andre sygdomme eller haft brud/ødelæggelser af led og/eller knogler?

69% af personer med morbus Bechterew har en eller anden form for sygdom ved siden af
morbus Bechterew. 25% af ægtefællerne har en eller anden form for sygdom.
Regnbuehindebetændelse (38%) er langt den hyppigste følgesygdom, men også knogleskørhed,
mavesår, tarmbetændelse, psoriasis og kunstig hofte forekommer hos omkring 1 ud af hver 10.
personer med morbus Bechterew.
Kræft og Parkinson sygdom forekommer sjældent.
27% har en anden sygdom end de nævnte i tabellen. Disse strækker sig fra meningitis til
hudproblemer. 2 har haft alvorlige lungeproblemer pga. biologisk medicin og 1 grøn stær pga.
regnbuehindebetændelse. Anden sygdom, som oftest forekommer, er skader/brud på led og
knogler i arme/ben, stofskifteproblemer, irriteret tyktarm, KOL og kunstige led i knæ og hofter.

Samlet Mænd Kvinder      Ægtefæller
NEJ 124 (31%) 76 (33%)    48 (28%) 73 (75%)
Lungekræft 0 ( 0%) 0 (  0%)      0 (  0%) 0 ( 0%)
Prostatakræft 3 ( 1%) 3 (  1%)      0 (  0%)       0 ( 0%)
Tarmkræft 2 ( 0%) 0 (  0%) 2 ( 1%)        2 ( 2%)
Anden form for kræft 17 ( 4%) 11 ( 5%) 6 ( 3%)        2 ( 2%)
Parkinson sygdom 1 ( 0%) 0 ( 0%) 1 ( 1%)        0 ( 0%)
Kronisk bronkitis 4 ( 1%) 1 ( 0%) 3 ( 2%)        0 ( 0%)
Astma 24 ( 6%) 11 ( 5%) 13 ( 8%)        6 ( 6%)
Knogleskørhed 47 (12%) 29 (12%) 18 (10%)       2 ( 2%)
Mavesår 42 (10%) 24 (10%) 18 (10%)       2 ( 2%)
Regnbuehindebetændelse 154 (38%) 87 (37%) 67 (39%) 0 ( 0%)
Tarmbetændelse 42 (10%) 17 ( 7%) 25 (14%) 1 ( 1%)
Psoriasis 36 ( 9%) 25 (11%) 11 ( 6%)        3 ( 3%)
Kunstig hofte 36 ( 9%) 22 ( 9%) 14 ( 8%)        3 ( 3%)
Brud på nakke 16 ( 4%) 13 ( 6%) 3 ( 2%)        0 ( 0%)
Brud på ryg 22 ( 5%) 16 ( 7%) 6 ( 3%)        2 ( 2%)
Senfølger på nervevævet 7 ( 2%) 5 ( 2%) 2 ( 1%)        0 ( 0%)
efter brud på rygsøjlen
Andet 109 (27%) 54 (23%)    55 (32%) 15 (15%)

- skader/brud i arme og ben 11
- stofskifteproblemer 6
- irriteret tyktarm 6
- KOL 5
- kunstig knæ 6
- kunstig skulder 3
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Bortset fra astma, ses en øget forekomst af følgesygdomme efter 50 års alderen, hvilket også
ses ved hjertekarsygdomme. 57% af personer under 50 år har følgesygdomme eller andre
sygdomme, mens 73-76% i alderen 50+ år har konkurrerende sygdomme.

25-49 år 50-64 år 65+ år
NEJ 47 (43%) 47 (27%)       30 (24%)
Lungekræft 0 ( 0%) 0 (  0%)         0 (  0%)
Prostatakræft 0 ( 0%) 0 (  0%)         3 (  2%)
Tarmkræft 0 ( 0%) 0 (  0%) 2 ( 2%)
Anden form for kræft 1 ( 1%) 7 (  4%) 9 ( 7%)
Parkinson sygdom 0 ( 0%) 1 ( 1%) 0 ( 0%)
Kronisk bronkitis 0 ( 0%) 2 ( 1%) 2 ( 2%)
Astma 13 (12%) 6 ( 3%) 5 ( 4%)
Knogleskørhed 4 ( 4%) 21 (12%)        22 (18%)
Mavesår 10 ( 9%) 16 ( 9%)         16 (13%)
Regnbuehindebetændelse 26 (24% 72 (41%)        56 (46%)
Tarmbetændelse 9 ( 8%) 20 (11%) 13 (11%)
Psoriasis 7 ( 6%) 20 (11%) 9 ( 7%)
Kunstig hofte 4 ( 9%) 13 ( 6%) 19 (15%)
Brud på nakke 0 ( 0%) 6 ( 3%) 10 ( 8%)
Brud på ryg 1 ( 1%) 11 ( 6%) 10 ( 8%)
Senfølger på nervevævet 0 ( 2%) 4 ( 2%) 3 ( 2%)
efter brud på rygsøjlen
Andet 21 (19%) 52 (30%) 36 (29%)

Har du sukkersyge?

269 med morbus Bechterew og 64 ”ægtefæller”.

7,4% har sukkersyge mod 3,1% blandt ægtefæller. Data viser: 12 (7,7%) mænd har
sukkersyge, og 92% af disse er eller har været rygere. 8 (6,0%) kvinder har sukkersyge, 63% er
eller har været rygere. Det tyder på, at rygning kan være medvirkende årsag til sukkersyge hos
personer med morbus Bechterew – især hos mænd.
4,4% havde sukkersyge i DK pr. 1.1.2016. iht. Diabetes Foreningen. Det tyder altså på en øget
forekomst af sukkersyge blandt personer med morbus Bechterew sammenlignet med
normalbefolkningen i DK.

Morbus Bechterew   ”Ægtefæller”
Sukkersyge 20 ( 7,4%) - 63 år 2 (  3,1%) – 62 år
Ikke sukkersyge 249 (92,6%) - 56 år 62 (96,9%) - 62 år

Samlet om konkurrerende sygdomme.

75% mænd og 76% kvinder med morbus Bechterew har konkurrerende sygdomme (inkl.
alloplastik og brud på rygsøjlen) hvilket er 3 gange så mange for mænd og dobbelt så mange for
kvinder sammenlignet med ”ægtefæller”. Der er stort set ingen forskel mellem mænd med
morbus Bechterew og mænd blandt ”ægtefæller” mht. til medianalder, for dem som ingen
sygdomme/skader har, og den som har sygdomme/skader. Imidlertid er kvinder med morbus
Bechterew noget yngre på medianalderen end kvinder blandt ”ægtefæller”, både mht. dem som
ingen sygdomme/skader har, og den som har sygdomme/skader.

Morbus Bechterew ”Ægtefæller”
Mænd Kvinder Mænd Kvinder

Ingen sygdomme 25% (58 år) 24% (45år) 72% (55 år) 64% (58 år)
Sygdomme/skader 75% (62 år) 76% (55 år) 28% (63 år) 36% (64 år)
[Medianalder i parentes]
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Hvor stor sygdomsaktivitet oplever du for tiden (seneste par uger)?

269 med morbus Bechterew og 64 ”ægtefæller”.

Sygdomsaktivitet er målt på en visual analog skala 0-100 (0 = ingen sygdomsaktivitet
og 100 = højeste grad af sygdomsaktivitet.

Kvinder oplever betydelig større grad af sygdomsaktivitet end mænd, og jo højere alder jo større
forskel mellem mænd og kvinder. Mænd oplever den største grad af sygdomsaktivitet i alderen
under 50 år, mens kvinder oplever den største grad af sygdomsaktivitet i alderen 65+ år.
Kvinder 65+ år oplever 3 gange så stor sygdomsaktivitet som mænd i samme alder.

Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
22 18 33 0 (0-53)
[Median værdi]

25-49 år 50-64 år 65+ år
Mænd   Kvinder Mænd   kvinder Mænd   kvinder
23 33 16         30 16        48
[Median værdi]

Sygdomsaktivitetens grad (median) er større hos mænd, som får biologisk medicin,
sammenlignet med mænd, som ikke får biologisk medicin. Sygdomsaktiviteten er henholdsvis 23
og 13. Omvendt oplever kvinder, som får biologisk medicin, lidt mindre sygdomsaktivitet
sammenlignet med kvinder, som ikke får biologisk medicin. Sygdomsaktiviteten er henholdsvis
30 og 35. Der er regionale forskelle i graden af sygdomsaktivitetens blandt både mænd og
kvinder, men forskellen er størst mellem kvinder sammenlignet med mænd. Kvinderne i Region
Hovedstaden, som ikke får biologisk medicin, oplever betydelig mindre sygdomsaktivitet end
tilsvarende kvinder i de andre regioner. Til gengæld oplever kvinder, som får biologisk medicin i
Region Nordjylland og Syddanmark, betydelig mindre sygdomsaktivitet end tilsvarende kvinder i
de andre regioner – de oplever endda mindre sygdomsaktivitet end mænd fra deres egen region,
som også får biologisk medicin. Tilsyneladende er biologisk medicin ikke i stand til at dæmpe
sygdomsaktiviteten så meget blandt mænd, at sygdomsaktiviteten kommer ned på samme
niveau, som de mænd, der ikke får biologisk medicin. Det gælder i alle regioner. Imidlertid
oplever kvinder, som får biologisk medicin, mindre sygdomsaktivitet sammenlignet med kvinder,
som ikke får biologisk medicin, i 3 ud af 5 regioner.

Samlet R. Hoved R. Sjæl R. Nord R. Midt R. Syd
Ikke Biologisk medicin

Mænd      : 13 10 7 13 18 21
Kvinder : 35 14 34 32 42 48

Biologisk medicin
Mænd      : 23 13 33 14 28 33
Kvinder : 30 41 52 7 24 13

[Medianværdi]

Fokus på 113 kvinder:

Kvinder, der bor alene, oplever lidt større sygdomsaktivitet end dem som er samboende. Kvinder
i alderen 65+ år oplever større sygdomsaktivitet end kvinder på 64 år eller yngre – dette gælder
især for samboende.

Bor alene Samboende Bor alene Samboende
≤64 år 65+ år ≤64 år 65+ år

38 31 38         41 30 48
[Medianværdi]
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Kvinder der får biologisk medicin, oplever lidt mindre sygdomsaktivitet end dem som ikke får
biologisk medicin.

Biologisk medicin Ikke biologisk medicin
30 (52 år) 35 (53 år)
[Median værdi]

Der er en god overensstemmelse med, at de kvinder, som er medicinfri, oplever betydelig
mindre sygdomsaktivitet, end dem som får medicin.

Får en form for medicin (53 år median) Får ingen medicin (50 år median)
Sygdomsaktivitet 35 Sygdomsaktivitet 18
[Median værdi]

Der er god overensstemmelse mellem graden af sygdomsaktivitet og graden af smerter hos
kvinder. Der er stort set lige god sammenhæng mellem graden af sygdomsaktivitet og graden af
smerter om sygdomsaktiviteten er lav eller høj. Jo lavere sygdomsaktiviteten opleves - jo lavere
opleves smerter, og jo højere sygdomsaktiviteten opleves - jo højere opleves smerter

Smerter (± ift. graden af sygdomsaktivitet)
±0-10 ±11-25 ±26-100

Sygdomsaktivitet
0-39 60% 33% 7%
40-100 67% 31% 2 %
[læger anser, at der er inflammatorisk aktivitet ved ≥40]

Det er overraskende, at der tilsyneladende ikke er nogen sammenhæng mellem forekomst af
andre sygdomme og graden af sygdomsaktivitet hos kvinder – nærmest tværtimod. Således er
der lavere forekomst af de inflammatorisk betingede følgesygdomme, så som
regnbuehindebetændelse, tarmbetændelse og psoriasis ved høj sygdomsaktivitet ift. lav
sygdomsaktivitet. Forekomsten er dog højere ved høj sygdomsaktivitet ift. lav sygdomsaktivitet
mht. anden form for kræft, astma, mavesår, kunstig hofte, brud på ryg eller nakke, samt
forskellige andre sygdomme.

Sygdomsaktivitet: 0-39 40-100
Ingen andre sygdomme 14 (27%) 18 (30%)
Lungekræft 0 ( 0%) 0 (  0%)
Tarmkræft 1 ( 1%) 0 (  0%)
Anden form for kræft 2 ( 3%) 4 (  9%)
Parkinson sygdom 0 ( 0%) 0 ( 0%)
Kronisk bronkitis 1 ( 1%) 2 ( 4%)
Astma 4 ( 6%) 5 (11%)
Knogleskørhed 9 (13%) 2 ( 4%)
Mavesår 3 ( 4%) 6 (13%)
Regnbuehindebetændelse 29 (43%) 15 (33%)
Tarmbetændelse 10 (15%) 5 (11%)
Psoriasis 5 ( 7%) 1 ( 2%)
Kunstig hofte 4 ( 6%) 6 (13%)
Brud på nakke 0 ( 0%) 2 ( 4%)
Brud på ryg 1 ( 1%) 3 ( 7%)
Senfølger på nervevævet 0 ( 0%) 2 ( 4%)
efter brud på rygsøjlen
Andet 16 (24%) 18 (39%)
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Hvor store smerter oplever du for tiden (seneste par uger)?

Smerter er målt på en visual analog skala 0-100 (0 0 ingen smerter og 100 = højeste
grad af smerter.

Kvinder oplever dobbelt så stor grad af smerter som mænd i alderen op til 65 år, og 3 gange så
stor grad af smerter i alderen 65+ år.

Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
Smerter 27 19 43 0
[Median værdi]

25-49 år 50-64 år 65+ år
Mænd   Kvinder Mænd   kvinder Mænd   kvinder

Smerter 22        44 21        38 18            51
[Median værdi]

Der er ingen forskel i graden af smerte hos mænd, mht. om de får biologiske medicin eller ej.
Kvinder der ikke får biologisk medicin har betydelig større grad af smerte (median) end kvinder,
der får biologisk medicin. Overordnet er graden af smerte stort set ens, uanset i hvilken region
man bor i. Dog oplever kvinder i Region Hovedstaden, som ikke får biologisk medicin, noget
mindre smerter end tilsvarende kvinder i de andre regioner. Desuden oplever kvinder i Region
Sjælland, som får biologisk medicin, noget større grad af smerte sammenlignet med tilsvarende
kvinder i de andre regioner. Der er ikke så stor forskel i graden af smerte mellem mænd og
kvinder, der får biologisk medicin, som der er mellem mænd og kvinder, der ikke får biologisk
medicin. Kvinder i Region Syddanmark oplever endda mindre smerter end mænd, som også får
biologisk medicin.

Samlet R. Hoved R. Sjæl R. Nord R. Midt R. Syd
Ikke Biologisk medicin

Mænd      : 19 16 7 7 24 24
Kvinder : 50 30 55 52 52 50

Biologisk medicin
Mænd      : 21 14 24 16 23 44
Kvinder : 32 31 49 21 24 36

Fokus på 113 kvinder:

Kvinder, der bor alene, oplever lidt større grad af smerte end dem som er samboende. Kvinder i
alderen 65+ år oplever større grad af smerte end kvinder på 64 år eller yngre – dette gælder
især for dem, som bor alene. Det sidste er et modsat mønster i forhold til sygdomsaktivitet.

Bor alene Samboende Bor alene Samboende
≤64 år 65+ år ≤64 år  65+ år

50 40 46         67 40         45
[Median værd]

Der er en god overensstemmelse med, at de kvinder, som er medicinfri, oplever noget mindre
grad af smerte, end dem så får medicin.

Får en form for medicin (53 år median) Får ingen medicin (50 år median)
Smerter 44 Smerter 35
[Medianværdi]
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Betydelig flere med smerter på ≥ 40 får smertestillende medicin sammenlignet med de kvinder
med smerter < 40, især mht. stærk smertestillende medicin. Der er ingen forskel på de to
grupper mht. NSAID. Hos mange kvinder kan den smertestillende medicin tilsyneladende ikke
lindre smerter til et niveau under 40.

Let smertestillnde Stærk smertestillende NSAID
Smerter 0-39 13 (25%) 5 (  9%) 11 (21%)
Smerter 40-100 31 (52%) 18 (30%) 12 (20%)
[Smerter mindre end 40 anses for at være lette til let moderate]

Der ses den sammen overraskende tendens ved smerter som ved sygdomsaktivitet, at der
tilsyneladende ikke er nogen sammenhæng mellem forekomst af andre sygdomme og graden af
smerter – nærmest tværtimod. Således er der lavere forekomst af regnbuehindebetændelse ved
smerter i niveauet 40-100 end ved 0-39. Forekomsten er dog højere ved høj grad af smerter ift.
lav grad mht. anden form for kræft, mavesår, brud på ryg eller nakke, samt forskellige andre
sygdomme.

Smerter 0-39 40-100
Ingen andre sygdomme 14 (26%) 18 (34%)
Lungekræft 0 ( 0%) 0 (  0%)
Prostatakræft 0 ( 0%) 0 (  0%)
Tarmkræft 1 ( 2%) 0 (  0%)
Anden form for kræft 1 ( 2%) 4 ( 7%)
Parkinson sygdom 0 ( 0%) 0 ( 0%)
Kronisk bronkitis 1 ( 2%) 2 ( 3%)
Astma 4 ( 8%) 5 ( 8%)
Knogleskørhed 7 (13%) 4 ( 7%)
Mavesår 2 ( 4%) 7 (12%)
Regnbuehindebetændelse 26 (49%) 18 (30%)
Tarmbetændelse 7 (13%) 8 (13%)
Psoriasis 3 ( 6%) 3 ( 6%)
Kunstig hofte 4 ( 8%) 6 (10%)
Brud på nakke 0 ( 0%) 2 ( 3%)
Brud på ryg 1 ( 2%) 3 ( 5%)
Senfølger på nervevævet 0 ( 0%) 2 ( 3%)
efter brud på rygsøjlen
Andet 13 (25%) 21 (35%)
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Lige mange mænd og kvinder får en eller anden form for medicin. Kun 12% får ikke en eller
anden form for medicin, mens over halvdelen af ægtefællerne ikke får en eller anden form for
medicin. Data viser, at medianalderen er 58 år for dem, som får en eller anden form for medicin
og 55 år for dem, som ikke får medicin.

Procentvis får lige mange mænd og kvinder biologisk medicin og NSAIDs, men ellers er der
forskel på hvilken medicin, mænd og kvinder får. Flere mænd får medicin mod
hjertekarsygdomme end kvinder. Flere kvinder får smertestillende medicin, ”lykkepiller” og
forskellig uoplyst medicin end mænd.

Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
NEJ 48 (12%) 29 (12%)    19 (11%)     52 (54%)
NSAID 88 (22%) 50 (21%)    38 (22%)       1 (  1%)
Biologisk medicin 156 (38%) 89 (38%)    67 (39%)       0 (  0%)
Let smertestillende 157 (39%) 84 (36%)    73 (42%)       8 (  8%)
Stærk smertestillende 55 (14%) 18 ( 8%)     37 (21%)       2 (  2%)
Medicin knogleskørhed 39 (10%) 23 (10%)    16 (  9%)       2 (  2%)
Medicin høj blodtryk 138 (34%) 97 (42%)    41 (24%)      25 (26%)
Medicin høj kolesterol 74 (18%) 50 (21%)    24 (14%)      12 (12%)
Hjertemedicin 37 (  9%) 30 (13%)      7 (  4%)       5 (  5%)
Insulin 18 (  4%) 12 ( 5%) 6 (  3%)       2 (  2%)
Medicin depression 25 (  6%) 9 ( 4%)     16 (  9%)       4 (  4%)
Sovemedicin 13 (  3%) 7 ( 3%) 6 (  3%)       1 (  1%)
Andet 128 (32%) 61 (26%) 67 (39%)      19 (20%)

Anden medicin er fordelt på mange forskellige præparater. Mavesårsmedicin, Methotrexat og
Salazopyrin forekommer dog relativ hyppigt. Det skal nævnes at i alderen 50-64 år får 4 kvinder
medicin mod forhøjet stofskifte og 2 får medicinsk cannabis.
Ca. 50% får biologisk medicin i alderen 25-49 år, mens kun 25% får denne medicin i alderen
65+ år. Det samme gør sig gældende for NSAIDs, hvilket er hensigtsmæssigt, da det anbefales
at være forsigtig med denne medicin til personer i alderen 65+ år. Aldersgruppen 65+ år får
forholdsvis mere medicin mod knogleskørhed og medicin mod hjertekarsygdomme end personer
under 65 år.

25-49 år 50-64 år 65+ år
NEJ 13 (12%) 23 (13%)       12 (10%)
NSAID 29 (27%) 43 (25%)       16 (13%)
Biologisk medicin 56 (51%) 69 (40%)       31 (25%)
Let smertestillende 35 (32%) 73 (42%)       49 (40%)
Stærk smertestillende 18 (17%) 22 (13%)       15 (12%)
Medicin knogleskørhed 2 ( 2%) 16 (  9%)       21 (17%)
Medicin høj blodtryk 13 (12%) 57 (33%)       68 (55%)
Medicin høj kolesterol 4 ( 4%) 39 (22%)       31 (25%)
Hjertemedicin 1 ( 1%) 18 (10%)       18 (15%)
Insulin 1 ( 1%) 14 (  8%)         3 ( 2%)
Medicin depression 11 (10%) 10 (  5%)         4 (  3%)
Sovemedicin 2 ( 2%) 5 (  3%)         6 (  5%)
Andet 27 (25%) 62 (36%) 39 (32%)

- Mavesår medicin 2                  11                    7
- Methotrexat 2                    6 0
- Salazopyrin 4 3 0
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Procentvis får flere personer i Region Midtjylland biologisk medicin sammenlignet med de andre
regioner. Stort set får procentvis lige mange personer biologisk medicin i de andre regioner –
strækkende fra 34% til 40%.

R. Hoved        R. Sjæl           R. Nord           R. Midt           R. Syd
Biologisk medicin 34 (39%) 27 (40%)       16 (37%)         38 (45%) 41 (34%)

Imidlertid får procentvis færre kvinder i Region Nordjylland og mænd i Region Syddanmark
biologisk medicin ift. det modsatte køn i regionerne. Der er ellers ingen kønsforskel mht.
behandling med biologisk medicin i Region Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland. Da
behandlingen af biologisk medicin desuden typisk ligger mellem 38-46%, er det
bemærkelsesværdig, at kun 26% af kvinderne i Nordjylland og 29% af mændene i Region
Syddanmark får biologisk medicin. Det er uklart, hvad der er årsag til dette.

R. Hoved R. Sjæl           R. Nord           R. Midt           R. Syd
Biologisk medicin Mænd Kvinder  Mænd Kvinder  Mænd Kvinder  Mænd Kvinder Mænd Kvinder

39% 38% 39% 40% 44% 26% 46% 43% 29% 40%
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HOLDNING OG BEVÆGELIGHED I RYGSØJLEN.

Kan dit baghoved nå væggen?

269 med morbus Bechterew og 64 ægtefæller fra lang undersøgelse.

Personer med morbus Bechterew har en betydelig mere foroverbøjet holdning end deres
ægtefæller. Kun 23% af mænd har en normal ret holdning, mens 52% af kvinder har en normal
ret holdning. 94% af ægtefæller har en normal ret holdning, og hos de sidste 6% er nakken kun
nogle få cm fra væggen. Desuden har hele 40% af mændene en stor foroverbøjet hovedstilling,
mens kun 10% af kvinderne har denne holdning.

Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
Ja: 95 (35%) 36 (23%) 59 (52%) 60 (94%)
Nogle få cm fra væg: 53 (20%) 27 (17%) 26 (23%) 4 ( 6%)
Mere end nogle få cm fra væg: 48 (18%) 31 (20%) 17 (15%) 0 ( 0%)
Mange cm fra væg: 73 (27%) 62 (40%) 11 (10%) 0 ( 0%)

Personer med morbus Bechterew er mere og mere foroverbøjet med alderen, og kun 8% har en
normal ret holdning i aldersgruppen 65+ år.

25 – 49 år 50 – 64 år 65+ år
Ja: 51 (65%) 37 (35%) 7 ( 8%)
Nogle få cm fra væg: 15 (19%) 20 (19%) 18 (22%)
Mere end nogle få cm fra væg: 7 (  9%) 20 (19%) 21 (25%)
Mere end nogle få cm fra væg: 6 (  8%) 30 (28%) 37 (45%)

Livskvaliteten er påvirket af, hvor foroverbøjet hovedet er, jo mere foroverbøjet – jo dårligere
livskvalitet.

Livskvalitet
Ja: 94
Nogle få cm fra væg: 76
Mere end nogle få cm fra væg: 72
Mange cm fra væg: 63

Det tyder på, at jo oftere man træner med at bøje ryggen passivt bagover, jo bedre holdning har
man. Både mænd og kvinder har den bedste effekt ved at træne denne øvelse mindst 4 gange
om ugen. Data viser, at 77% af dem, som udførte passiv bøjning af ryggen bagover mindst 4
gange om ugen, udførte også bagudføring af hovedet mindst 4 gange om ugen. Det tyder på, at
mænd også har en vis effekt ved at træne passiv bøjning af ryggen bagover 2-3 gange om ugen
sammenlignet med at træne 0-1 gang om ugen. Kvinder – men ikke mænd - har også bedre
effekt på holdningen af hovedet ved at træne med at føre hovedet lige bagud mindst 4 gange om
ugen. Der er ikke bedre effekt af at træne bagudføring af hovedet 2-3 gang om ugen
sammenlignet med 0-1 gang om ugen. Da der er sammenhæng mellem alder og
holdning/bevægelighed, kan det ikke udelukkes, at den lavere medianalder kan være en
væsentlig faktor for nogle af resultaterne, der er markeret med* i tabellen. Imidlertid er
medianalderen for mænd, der udfører passiv bagoverbøjning af ryggen 4-7 gange om ugen, den
samme som mænd, der kun udfører denne øvelse 0-1 gange om ugen. Ligeledes er
medianalderen ens for kvinder, der fører hovedet bagud 4-7 gange om ugen, som kvinder der
udfører denne øvelse 0-1 gange om ugen.
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Sammenhæng mellem træningsfrekvens af at udføre bagudtrækning af hovedet og
passiv bagoverbøjning af ryg/lænd.
Første procent er at føre hovedet lige bagud (skrevet med sort) og anden procent er at bøje
ryggen passivt bagover med armene fra fremliggende stilling (skrevet med blåt for mænd ogeller
rødt for kvinder).

Mænd 4-7/uge 2-3/uge 0-1/uge
0-få cm fra væg 31%/56% 48%/50% 44%/37%
Mere end få cm fra væg 69%/44% 52%/52% 56%/63%
[Medianalder] 62år/62år 62år/57år* 60år/62år

Kvinder 4-7/uge 2-3/uge 0-1/uge
0-få cm fra væg 85%/92% 71%/71% 71%/74%
Mere end få cm fra væg 15%/ 8% 29%/30% 29%/26%
[Medianalder] 53år/47år* 49år/52år 53år/53år

Der er en rimelig god sammenhæng mellem nakke-vægafstand og følelsen af bevægelighed i
nakken. Hvis du kan nå væggen med baghoved, så er sandsynligheden 86% for, at du føler, at
du har en god, virkelig god eller nogenlunde god bevægelig. Sandsynligheden for at du føler, at
du har dårlig eller meget dårlig bevægelighed er kun 15%, hvis du kan nå væggen med
baghovedet. Omvendt hvis din nakke-vægafstand er mere end nogle få cm, så er
sandsynligheden kun 3-4% for, at du føler en god eller virkelig god bevægelig. Sandsynligheden
for at du føler, at du har dårlig eller meget dårlig bevægelighed er derimod på 60-78%.

Nakkebevægelighed God/ Dårlig/
Virkelig god  Nogenlunde   Meget dårlig

Nakke-vægafstand
0 cm fra væg 48 (51%) 33 (35%) 14 (15%)
Nogle få cm fra væg: 10 (19%) 30 (57%) 13 (25%)
Mere end nogle få cm fra væg: 2 (  4%) 17 (35%) 29 (60%)
Mange cm fra væg: 2 (  3%) 14 (19%) 57 (78%)

Hvor god bevægelighed føler du, at du har i nakken?

50% af mændene føler, at de har en dårlig eller meget dårlig bevægelighed i nakken, mens kun
30% af kvinder føler denne nedsatte bevægelighed. Modsat føler 31% af kvinderne, at de har en
god eller en meget god bevægelighed i nakken, mens kun 17% af mændene føler denne gode
bevægelighed. 80% af ægtefæller føler, de har en god eller virkelig god bevægelighed i nakken.
Kun 2% føler, de har en dårlig bevægelighed.

Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
Meget dårlig 41 (15%) 33 (21%) 8 (  7%) 0 ( 0%)
Dårlig 72 (27%) 46 (29%) 26 (23%) 1 ( 2%)
Nogenlunde 94 (35%) 50 (32%) 44 (39%) 12 (19%)
God 45 (17%) 21 (13%) 24 (21%) 25 (39%)
Virkelig god 17 (  6%) 6 (  4%) 11 (10%) 26 (41%)
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Der er en klar sammenhæng mellem alder og bevægelighed i nakken – jo ældre jo dårligere
bevægelighed. I aldersgruppen 25-49 år føler 47%, at de har en god eller virkelig god
bevægelighed i nakken, mens kun 9% i aldersgruppen 65+ år føler denne gode bevægelighed. I
aldersgruppen 65+ år føler 59%, at de har en dårlig eller meget dårlig bevægelighed i nakken,
mens kun 19% i aldersgruppen 25-49 år føler denne nedsatte bevægelighed.

25 – 49 år 50 – 64 år  65+ år
Meget dårlig 4 (  5%) 19 (18%) 18 (22%)
Dårlig 11 (14%) 30 (28%) 31 (37%)
Nogenlunde 27 (34%) 41 (38%) 26 (31%)
God 22 (28%) 16 (15%) 7 ( 8%)
Virkelig god 15 (19%) 1 (  1%) 1 ( 1%)

Der er en omvendt sammenhæng mellem, hvor ofte man træner bevægelighed, og hvordan man
føler bevægeligheden er i nakken. Jo mindre man træner, jo bedre føles bevægeligheden at være
i nakken. Dette kan muligvis forklares med, at nakkeøvelser ofte ikke indgår i formaliseret
træning, men overlades til selvtræning i hjemmet. Føler man, at man har nogenlunde eller god
bevægelighed i nakken, så tænker man ikke over at lave øvelser for nakken. Omvendt hvis man
føler dårlig bevægelighed i nakken, er man sandsynligvis mere bevidst om at lave øvelser for
nakken.

Sammenhæng mellem hvor ofte man træner bevægelighed i nakken og følelsen af
bevægelighed i nakken.
Første procent er for mænd (skrevet med blåt) og anden procent er for kvinder (skrevet med
rødt).

4-7/uge 2-3/uge 0-1/uge
Dårlig/meget dårlig 57%/39% 53%/24% 44%/25%
Nogenlunde 33%/39% 29%/45% 32%/35%
God/virkelig god 10%/23% 18%/31% 24%/40%
Medianalder 62år/52år 60år/53år 62år/52år

Hvor god bevægelighed føler du, at du har i ryg/lænd?

55% af mændene føler, at de har en dårlig eller meget dårlig bevægelighed i ryg/lænd, mens
kun 39% af kvinder føler denne nedsatte bevægelighed. Modsat føler 20% af kvinderne, at de
har en god eller en meget god bevægelighed i ryg/lænd, mens kun 12% af mændene føler denne
gode bevægelighed. 73% af ægtefæller føler, de har en god eller virkelig god bevægelighed i
ryg/lænd. Kun 2% føler, de har en dårlig eller meget dårlig bevægelighed.

Personer med morbus Bechterew føler generelt en dårligere bevægelighed i ryg/lænd
sammenlignet med bevægeligheden i nakken.

Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
Meget dårlig 43 (16%) 32 (21%) 11 (10%) 0 ( 0%)
Dårlig 86 (32%) 53 (34%) 33 (29%) 1 ( 2%)
Nogenlunde 98 (36%) 52 (33%) 46 (41%) 16 (25%)
God 37 (14%) 19 (12%) 18 (16%) 25 (39%)
Virkelig god 5 (  2%) 0 ( 0%) 5 (  4%) 22 (34%)
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Der er en klar sammenhæng mellem alder og bevægelighed i ryg/lænd – jo ældre jo dårligere
bevægelighed. I aldersgruppen 25-49 år føler 31%, at de har en god eller virkelig god
bevægelighed i ryg/lænd, mens kun 8% i aldersgruppen 65+ år føler denne gode bevægelighed.
I aldersgruppen 65+ år føler 65%, at de har en dårlig eller meget dårlig bevægelighed i
ryg/lænd, mens kun 36% i aldersgruppen 25-49 år føler denne nedsatte bevægelighed.

25–49 år 50–64 år 65+ år
Meget dårlig 6 (  8%) 16 (15%) 21 (25%)
Dårlig 22 (28%) 31 (29%) 33 (40%)
Nogenlunde 27 (34%) 49 (46%) 22 (27%)
God 21 (27%) 10 (  9%) 6 (  7%)
Virkelig god 3 ( 4%) 1 (  1%) 1 (  1%)

Jo oftere kvinder træner bevægelighed i ryg/lænd, jo mindre føler de en dårlig eller meget dårlig
bevægelighed i ryg/lænd. Det tyder på, at kvinder skal trænes mindst 4 gange om ugen for at få
den bedste effekt. Mænd kan muligvis have en lille effekt, hvis de træner mindst 4 gange om
ugen. Alderen har ikke indflydelse på resultaterne, da medianalderen er ens i grupperne.
Medianalderen er dog lidt højere for mænd, som træner 4-7 gange om ugen ift. mænd, der
træner 0-1 gang om ugen. Dette kan måske gøre, at mænd som træner 4-7 gange om ugen,
ikke adskiller sig så meget fra mænd, der træner 0-1 gang om ugen, som det ses hos kvinder.

Sammenhæng mellem hvor ofte man træner bevægelighed i ryg/lænd og følelsen af
bevægelighed i ryg/lænd.
Første procent er for mænd (skrevet med blåt) og anden procent er for kvinder (skrevet med
rødt).

4-7/uge 2-3/uge 0-1/uge
Dårlig/meget dårlig 47%/26% 56%/31% 57%/54%
Nogenlunde 40%/46% 34%/59% 30%/24%
God/virkelig god 13%/23% 9%/ 9% 13%/22%
Medianalder 63år/52år 62år/54år 60år/52år
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FYSISK FUNKTIONSEVNE.

Hvor besværet er du med at med at udføre almindelige dagligdags gøremål?

269 med morbus Bechterew og 64 ægtefæller fra lang undersøgelse.

Det er meget få procent af personer med morbus Bechterew, som ikke er i stand til at udfør
almindelige dagligdags gøremål, også i aldersgruppen 65+ år. Imidlertid er der en relativ stor
procentdel, som er noget eller meget besværet med påklædning (13%), komme ud og ind af
sengen (21%) og tage sko af og på (23%). Størst besvær er der med at stå op i længere tid,
rengøring og havearbejde.
Data viser, at blandt ægtefæller er det kun 2-3%, som er noget eller meget besværet med at
udføre en eller flere almindelige dagligdags gøremål.
Aldersgruppen 65+ år er stort set ikke mere besværet i dagligdagen end aldersgruppen under 65
år. Dog er en større procentdel noget eller meget besværet med at gå på trapper og gå tur i
aldersgruppen 65+ år end i aldersgruppen under 65 år.

Procent angivet først for aldersgruppen 25-64 år og i parentes procent for
aldersgruppen 65+ år, og skrevet med blåt.

Uden Lidt Noget Meget Kan ikke
besvær besvær besvær besvær

Ud og ind af sengen 39% (49%) 41% (33%) 19% (16%) 2% ( 2%) 0% (0%)
Tage tøj af og på 50% (40%) 37% (43%) 12% (13%) 1% ( 4%) 0% (0%)
Tage sko af og på 38% (30%) 39% (41%) 17% (23%) 6% ( 4%) 0% (2%)
Bøje forover - samle 27% (28%) 39% (27%) 18% (17%) 10% (13%) 5% (16%)
noget op fra gulvet
Købe ind 53% (66%) 30% (19%) 12% ( 6%) 4% ( 5%) 0% (0%)
Stå op i længere tid 37% (39%) 28% (31%) 19% (17%) 14% (10%) 2% (4%)
Gå på trapper 46% (47%) 34% (20%) 15% (20%) 5% (11%) 0% (1%)
Rengøring 29% (25%) 33% (31%) 25% (22%) 10% (16%) 2% (4%)
Havearbejde 19% (16%) 31% (28%) 21% (20%) 21% (19%) 6% (8%)
Gå tur 53% (41%) 30% (27%) 14% (16%) 3% (14%) 0% (2%)
Komme ind og ud af 36% (28%) 40% (35%) 20% (28%) 4% (10%) 1% (0%)
almindelig personbil
Køre bil og orientere 58% (54%) 25% (33%) 8% ( 6%) 2% ( 0%) 2% ( 1%)
sig i trafikken
Tage offentlige 52% (49%) 17% (23%) 5% (10%) 9% ( 4%) 2% ( 5%)
Transportmidler
[samlet procent kan være mindre end 100%, da der også kan svares ”ikke aktuelt”]

Hvor besværet er du med at med at udføre disse arbejdsbevægelser og -
stillinger på dit arbejde?

Kun mellem 13-31% kan udføre almindelige forekommende bevægelser og stillinger på arbejdet
uden besvær i aldersgruppen 25-49 år, mens tallet er 6-26% i aldersgruppen 50-64 år. Data
viser, at blandt ægtefæller er der 45-63%, som kan udføre disse arbejdsbevægelser og -stillinger
uden besvær. Der er procentvis lidt flere i aldersgruppen 50-64 år, som angiver, at
arbejdsbevægelser og –stillinger kun kan udføres med meget besvær sammenlignet med
personer under 50 år, bortset fra at sidde i længere tid ad gangen. Procentvis er der lige mange,
som ikke er i stand til at udføre almindelige arbejdsbevægelser og -stillinger i aldersgrupperne
over og under 50 år. Det er kun nogle få procent af ægtefællerne, som ikke er i stand til at løfte
tunge ting, stå foroverbøjet i længere tid og ligge på knæ.

Umiddelbart kan det ikke anbefales personer med morbus Bechterew, at tage job med
arbejdsfunktioner der kræver tunge løft, stå foroverbøjet i længere tid, ligge på knæ eller
arbejde med armene i eller over skulderhøjde.
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Procent angivet for aldersgruppen 25-49 år står først, og procent for aldersgruppen
50-64 år står sidst og skrevet med blåt. Ægtefæller skrevet med rødt.

Uden Lidt Noget Meget Kan ikke
besvær besvær besvær besvær

Løfte tunge ting 23%/14% 22%/27% 32%/27% 12%/20% 12%/13%/2%

Stå foroverbøjet i 13%/ 6% 19%/17% 26%/29% 26%/29% 16%/19%/5%
længere tid
Ligge på knæ 20%/13% 19%/27% 30%/21% 17%/23% 13%/15%/7%
Arbejde med armene 19%/10% 22%/26% 28%/23% 19%/27% 11%/14%/0%
i/over skulderhøjde
Stå på samme sted 23%/13% 22%/26% 25%/26% 21%/30% 8%/ 4%/0%
i længere tid
Sidde i længere tid 31%/26% 24%/31% 24%/24% 15%/14% 5%/ 4%/0%
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LIVSKVALITET OG BEGRÆNSNINGER I DAGLIGDAGEN.

Hvor stor er din livskvalitet?

406 personer med morbus Bechterew og 97 ægtefæller.

Livskvaliteten er vurderet på en skala 0-100 (0 = ingen livskvalitet overhovedet og 100 = højst
tænkelige livskvalitet). Desuden er følgende gradinddeling anvendt:

1. 0-50 =  Dårlig livskvalitet
2. 51-75 =  Nogenlunde livskvalitet
3. 76-100 = God livskvalitet

Personer med morbus Bechterew har mindre livskvalitet end ”ægtefæller”. Mænd og kvinder
oplever den samme grad af livskvalitet. Kun 43% har en god livskvalitet, mens 74% af
”ægtefæller” har en god livskvalitet. Desuden har 26% en dårlig livskvalitet, og kun 7% af
”ægtefæller har en dårlig livskvalitet.

Livskvalitet: Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
Median 73 74 72 90
Dårlig (0-50) 26% 27% 24% 7%
Nogenlunde (51-75) 31% 28% 35% 19%
God (76-100) 43% 45% 42% 74%

Dem der bor alene oplever en lidt mindre grad af livskvalitet sammenlignet med dem, som er
samboende.

Bor alene Samboende
Livskvalitet 67 (median) 74 (median)

Der er stort set den samme oplevelse af livskvalitet i de 3 aldersgrupper, både for personer med
morbus Bechterew og ”ægtefæller”. ”Ægtefæller” har højere grad af livskvalitet i alle tre
aldersgrupper, størst forskel i aldersgruppen 50-64 år.

Livskvalitet: 25-49 år 50-64 år 65+ år
Median 76/86 72/94 72/89
Dårlig (0-50) 22%/4% 29%/8% 24%/10%
Nogenlunde (51-75) 28%/26% 29%/18% 36%/13%
God (76-100) 50%/70% 42%/75% 40%/77%
[morbus Bechterew/”ægtefæller]

Rygere oplever betydelig mindre livskvalitet en både ex-rygere og ikke-rygere.

Livskvalitet: Ryger EX-ryger Ikke-ryger
Median 58 74 73
Dårlig (0-50) 40% 28% 20%
Nogenlunde (51-75) 28% 28% 35%
God (76-100) 32% 44% 46%
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Dem der kun er fysisk aktive højst 1 gang om ugen, oplever en noget lavere livskvalitet end
dem, som er fysisk aktive 2 gange eller mere om ugen. Det er interessant, at i gruppen som er
fysisk aktive dagligt, er der procentvis flere, som angiver at have en dårlig livskvalitet
sammenlignet med både dem, som er fysisk aktive 2-3 gange og 4-6 gange om ugen. Det kunne
tyde på, af for nogle kan det være for belastende/stressende ikke at holde en dags pause ind i
mellem. Der er procentvis flere af dem, som er fysisk aktive 4-6 gange om ugen, der oplever en
god livskvalitet sammenlignet med dem som er mindre fysiske aktive, men også sammenlignet
med dem der er fysisk aktive dagligt.

Fysisk aktiv pr. uge:
Livskvalitet: 0-1 gang 2-3 gange     4-6 gange     Dagligt
Median 60 74 79 74
Dårlig (0-50) 42% 19% 20% 26%
Nogenlunde (51-75) 24% 39% 28% 28%
God (76-100) 34% 42% 52% 46%

Der er en stor sammenhæng mellem selvvurderet helbred og oplevelse af livskvalitet. Der er
imidlertid ikke en 100% sammenhæng mellem fysisk helbred og livskvalitet. Vi ved at psykiske,
sociale og økonomiske forhold både kan have en positiv og negativ indvirkning på livskvalitet.

Helbred: Livskvalitet
Meget dårligt 35 (0-78)
Dårligt 47 (2-92)
Nogenlunde 71 (7-100)
God 85 (0-100)
Virkelig god 96 (0-100)
[Median og spredning]

Der er ingen forskel på oplevelse af livskvalitet mht. om man får biologisk medicin eller ikke får
biologisk medicin.

Biologisk medicin (n=156) Ikke biologisk medicin (n=250)
Livskvalitet 71 (0-100) 73 (0-100)
[Median og spredning]

Der er variation af livskvalitet mellem de fem regioner for både personer med morbus Bechterew
og ”ægtefæller”. Personer med morbus Bechterew i Region Hovedstaden oplever en større grad
af livskvalitet end i de andre 4 Regioner. Det er ikke klart, hvad der er årsag til denne forskel.
Ægtefæller i Region Hovedstaden har ikke større livskvalitet end i de andre regioner. Forskellen i
livskvalitet mellem personer med morbus Bechterew og ”ægtefæller” er 5-6 point i Region
Hovedstaden og Region Nordjylland og 15 point i Region Midtjylland og 23-24 i Region Sjælland
og Region Syddanmark.

Region M. Bechterew Ægtefæller
Region Hovedstaden 81 (13-100) 87
Region Sjælland 72 (18-100) 95
Region Nordjylland 73 ( 0- 98) 78
Region Midtjylland 68 ( 0-100) 83
Region Syddanmark 70 ( 2-100) 94
[Median og spredning]
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Oplever du begrænsninger i hvad du gerne vil foretage dig i dagligdagen og i
fritiden pga. din fysiske formåen?

269 med morbus Bechterew.

Begrænsninger er vurderet på en skala 0-100 (0 = Oplever ingen begrænsninger og 100 =
Oplever højeste grad af begrænsninger). Desuden er følgende gradinddeling anvendt:

1. 0-24 = Ingen eller lille begrænsning
2. 25-49 = Moderat begrænsning
3. 50-100 = Stor begrænsning

Næsten halvdelen af alle med morbus Bechterew oplever en stor grad af begrænsninger i, hvad
de gerne vil foretage sig i dagligdagen og i fritiden pga. deres fysisk formåen. Kun 23% af
”ægtefæller” oplever den samme store begrænsning. Kvinder oplever lidt større begrænsninger
end mænd. Personer på 50+ år oplever lidt større begrænsninger end personer under 50 år, når
vi ser på medianværdien.

Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
Begrænsninger (0-100) 48 45 50 13
[medianværdi]

Begrænsning: Antal Alder
0 - 24 32%/66% 57 år (31-82)

25 - 49 20%/11% 58 år (27-84)
50 -100 48%/23% 58 år (25-85)
[medianalder og spredning på alder. ”Ægtefæller skrevet med grønt]

25-49 år 50-64 år 65+ år
Begrænsning (0-100) 45 52 54
[Median og spredning]

Oplever du begrænsninger i hvad du gerne vil foretage dig i dagligdagen og i
fritiden pga. din mentale tilstand?

269 med morbus Bechterew.

Personer med morbus Bechterew oplever kun lille grad af begrænsninger i, hvad de gerne vil
foretage sig i dagligdagen og fritiden pga. deres mentale tilstand. De oplever dog lidt større grad
af begrænsninger end ”ægtefæller”. Der er ingen forskel mellem kvinder og mænd.
Aldersgruppen 65+ år oplever mindre begrænsninger end dem under 65 år, og aldersgruppen
50-64 år oplever de største begrænsninger pga. deres mentale tilstand. En forklaring på denne
forskel kan værre, at personer i alderen 50-64 år føler sig presset/stresset på arbejdsmarkedet
pga. alder og sygdom, og dette pres/stress forsvinder, når man går på folkepension.

Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
Begrænsninger (0-100) 16 16 15 3
[medianværdi]

25-49 år 50-64 år 65+ år
Begrænsninger 0-100 20 27 13
[Median og spredning]

Begrænsning: Antal Alder
0 - 24 59% 59 år (25-85)

25 - 49 14% 54 år (25-79)
50 -100 26% 53 år (27-81)
[medianalder og spredning på alder]
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Oplever du begrænsninger i hvad du gerne vil foretage dig i dagligdagen og i
fritiden pga. din økonomiske formåen?

269 med morbus Bechterew.

Overordnet oplever personer med morbus Bechterew kun små begrænsninger i, hvad de gerne
vil foretage sig i dagligdagen og i fritiden pga. deres økonomiske formåen. Der er ingen forskel
mellem mænd og kvinder.

Samlet Mænd Kvinder Ægtefæller
Begrænsninger (0-100) 11 12 10 3
[medianværdi]

Aldersgruppen 65+ år oplever lidt større begrænsninger end dem under 65 år.

25-49 år 50-64 år 65+ år
Begrænsninger (0-100) 10 8 15

Begrænsning: Antal Alder
0 - 24 64% 57 år (25-85)

25 - 49 15% 55 år (39-79)
50 -100 21% 60 år (27-77)
[medianalder og spredning på alder]

Der er ingen forskel i oplevede begrænsninger om man bor alene eller er samboende.

Begrænsning: Alene Samboende
Median 12 10

0 - 24  : 62% 64%
25 - 49  : 18% 14%
50-100: 20% 21%

Dem som arbejder mindst 30 timer om ugen oplever næsten ingen begrænsninger, mens dem
der arbejder mindre end 30 timer om ugen oplever store begrænsninger i dagligdagen pga.
deres økonomiske formåen, også større begrænsninger end dem i flexjob og på en pension. Det
kan ikke udelukkes, at dem der arbejder mindre end 30 timer om ugen, kun gør dette, fordi de
ikke er i stand til at arbejde mere pga. sygdommen, og fordi de ikke kan få et flexjob eller få
førtidspension.

Begrænsninger (0-100)
I arbejde mindst 30 timer/uge 7  (63% ≤10)
I arbejde mindre end 30 timer 66  (27% ≤10)
Flexjob 23  (45% ≤10)
Førtidspensionist 14  (47% ≤10)
Folkepensionist 15  (44% ≤10)
[medianværdi og procentdel mindre eller lig en lille begrænsning på 10]
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Der er relative store regionale forskelle mht. hvor store begrænsninger personer med morbus
Bechterew oplever i hvad de gerne vil foretage sig i dagligdagen og i fritiden pga. deres fysiske
og økonomiske formåen, samt deres mentale tilstand. De baggrundparametre der er med i
undersøgelsen, kan ikke forklare disse uligheder Hvorfor oplever personer i Region Hovedstaden
betydelig mindre begrænsninger pga. deres fysisk formåen samenlignet de andre regioner?
Hvorfor oplever personer i Region Syddanmark noget større begrænsninger pga. deres mentale
tilstand sammenlignet især med personer i Region Hovedstaden og Region Sjælland? Hvorfor
oplever personer i Region Nordjylland større begrænsninger pga. deres økonomiske formåen
sammenlignet med de andre Regioner? Det sidste kan måske delvis forklares ved, at 58% af
kvinderne i Region Nordjylland bor alene.

BEGRÆNSNINGER (0-100
Fysisk formåen  Mentale tilstand  Økonomisk formåen

Region Hovedstaden 30 6 8
Region Sjælland 49 14 5
Region Nordjylland 52 6 27
Region Midtjylland 59 17 10
Region Syddanmark 45 25 12
[medianværdi]
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VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI.

Har du gået til vederlagsfri fysioterapi de seneste 12 mdr.?

269 med morbus Bechterew fra lang undersøgelse.

Ca. halvdelen af mænd går til vederlagsfri fysioterapi, og procentvis går lidt flere kvinder til
vederlagsfri fysioterapi end mænd.

Det tyder på, at den eneste parameter, som har betydning for, om mænd går til vederlagsfri
fysioterapi, er at de oplever en stor grad af begrænsninger i, hvad de gerne vil foretage sig i
dagligdagen og i fritiden pga. deres fysiske formåen?

For kvinder, har alle parametre i tabellen øjensynligt en betydning for, om de går til vederlagsfri
fysioterapi eller ej.

Mænd Kvinder
Ja Nej Ja Nej

Får vederlagsfri fys. 81 (52%) 75 (48%) 69 (60%) 44 (40%)
Alder 63 år 60 år 54 år 49 år
Dårlig/meget dårlig helbred 20% 19% 29% 14%
Baghoved > få cm fra væg 63% 56% 32% 11%
Dårlig/meget dårlig
bevæglighed i ryg/lænd 52% 51% 42% 25%
Begrænset pga. fysisk formåen 58 36 54 35
Livskvalitet 73 75 70 85
[Medianværdier hvor der ikke er angivet procent]

Der er store regionale forskelle mht. hvor mange mænd, der får vederlagsfri fysioterapi.
Procentvis får flere vederlagsfri fysioterapi i Region Nordjylland sammenlignet med de andre
regioner. Procentvis går kun halv så mange mænd til vederlagsfri fysioterapi i Region
Hovedstaden, som i regioner Nordjylland og Syddanmark. Heller ikke så mange mænd i Region
Sjælland går til vederlagsfri fysioterapi.
Umiddelbart er det ikke indlysende, hvad grunden er til dette. Det kan enten skyldes forskellig
henvisningspraksis fra lægerne i regionerne eller forskellig grad af motivation for at få
vederlagsfri fysioterapi hos mænd med morbus Bechterew i de 5 regioner. En tredje mulighed er,
at personer med morbus Bechterew har forskellige grader af funktionsnedsættelse i de 5
regioner. Imidlertid er der intet, der tyder på, at det sidste er tilfældet.

Mænd R. Hoved R. Sjæl R. Nord R. Midt R. Syd
Får vederlagsfri fys. (Ja/Nej): 30%/70% 38%/62% 80%/20% 55%/45% 64%/26%

Medianalder (år): 60/62 54/59 61/42 65/53 60/62
Dårlig/meget dårlig helbred: 18%/12% 25%/31% 8%/ 0% 42%/27% 15%/18%
Baghoved > få cm fra væg: 64%/54% 63%/57% 67%/67% 63%/53% 61%/59%
Dårlig/meget dårlig
bevæglighed i ryg/lænd: 55%/50% 88%/54% 67%/33% 63%/53% 39%/53%
Begrænset pga. fysiksformåen: 68/23 61/23 59/44 62/51 54/31
Livskvalitet: 86/87 59/69 69/46 51/64 78/67
[Medianværdier hvor der ikke er angivet procent]
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Der er også regionale forskelle mht. hvor mange kvinder, der får vederlagsfri fysioterapi, men
forskellen er mindre, end det ses hos mænd. Umiddelbart er det heller ikke her indlysende, hvad
grunden er til dette.
Desuden er det ikke indlysende, hvorfor kvinder i Region Hovedstaden ligger i top med at få
vederlagsfri fysioterapi, og mænd i Region Hovedstaden ligger i bund.

Kvinder R. Hoved R. Sjæl R. Nord R. Midt R. Syd
Får vederlagsfri fys. (Ja/Nej) 73%/27% 48%/52% 58%/42% 54%/46% 69%/31%

Medianalder (år) 54/58 58/47 61/53 53/41 52/52
Dårlig/meget dårlig helbred 17%/14% 27%/10% 43%/20% 36%/25% 30%/11%
Baghoved > få cm fra væg 39%/14% 30%/18% 43%/ 0% 36%/ 0% 25%/22%
Dårlig/meget dårlig
bevæglighed i ryg/lænd 50%/57% 50%/ 9% 57%/20% 50%/17% 40%/33%
Begrænset pga. fysisk formåen 35/16 63/29 62/39 60/38 50/51
Livskvalitet 74/97 76/83 63/75 61/86 70/73
[Medianværdier hvor der ikke er angivet procent]

Der er større forskelle mellem kvinder, som får vederlagsfri fysioterapi, og kvinder der ikke får
vederlagsfri fysioterapi, end der tilsvarende er mellem mænd. Der altså ikke den store forskel
mellem mænd, der får vederlagsfri fysioterapi, og mænd der ikke får vederlagsfri fysioterapi,
bortset fra oplevelsen af begrænsninger i, hvad de gerne vil foretage sig i dagligdagen og i
fritiden pga. deres fysiske formåen. Dette tyder på, at mange mænd ikke får den vederlagsfri
fysioterapi, som de har behov for. Det er heller ikke indlysende, at procentvis flere kvinder får
vederlagsfri fysioterapi end mænd, da mænd har en mere foroverbøjet hovedholdning og har
større nedsættelse af bevægeligheden i rygsøjlen end sammenlignet med kvinder.

Hvis ja, hvor mange uger har du ca. været til vederlagsfri fysioterapi de
seneste 12 mdr.?

Kvinder - der går til vederlagsfri fysioterapi - går lidt oftere til dette end mænd.

Antal uger Mænd Kvinder
40-52 59% 68%
20-39 19% 22%
1-19 22% 10%
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FYSISK AKTIVITET OG TRÆNING.

Hvor ofte har du været fysisk aktiv i mindst 30 min. om dagen det seneste år?

406 med morbus Bechterew og 97 ”ægtefæller”.

Personer med morbus Bechterew er lige så fysisk aktive som deres ”ægtefæller”, og der er stort
set ingen forskel mellem mænd og kvinder.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man er fysisk aktiv i mindst 30 min. hver dag, og kun 21%
personer med morbus Bechterew efterlever denne anbefaling, og kun 18% blandt ”ægtefæller”.
22% er aldrig fysisk aktive eller højst 1 gang om ugen, og det samme ses hos ”ægtefæller”.

Fysisk aktiv/uge: Samlet Mænd Kvinder ”Ægtefæller”
Aldrig 19 ( 5%) 12 ( 5%) 7 ( 4%) 7 ( 7%)
Højst 1 gang 67 (17%) 40 (17%) 27 (16%) 16 (16%)
2-3 gange 145(36%) 85 (37%) 60 (35%) 30 (31%)
4-6 gange 90 (22%) 46 (20%) 44 (25%) 27 (28%)
Dagligt 85 (21%) 50 (21%) 35 (20%) 17 (18%)

Det tyder på, at personer med morbus Bechterew bliver mere og mere aktive med alderen.
Således er 48% mindst fysisk aktiv 4 gange om ugen i aldersgruppen 65+ år, 44% i
aldersgruppen 50-64 år, mens kun 37% i aldersgruppen 25-49 år er mindst fysisk aktiv 4 gange
om ugen. Den samme tendens ses også hos ”ægtefæller” (skrevet med grønt).

Fysisk aktivitet fordelt på aldersgrupper. ”Ægtefæller” skrevet med grønt.

Fysisk aktiv/uge: 25-49 år 50-64 år 65+ år
Aldrig 6 ( 6%/ 7%) 8 ( 5%/10%) 5 ( 4%/ 3%)
Højst 1 gang 24 (22%/15%) 27 (16%/20%) 16 (13%/13%)
2-3 gange 39 (36%/44%) 62 (36%/23%) 44 (36%/30%)
4-6 gange 28 (26%/30%) 38 (22%/33%) 24 (20%/20%)
Dagligt 12 (11%/ 4%) 39 (22%/15%) 34 (28%/33%)

Personer med morbus Bechterew er lidt mere fysisk aktive i Region Nordjylland og Region
Hovedstaden, da 85-91% er fysisk aktive mindst 2-3 gange om ugen, mens det i de tre andre
regioner er 72-79%.

Fysisk aktiv/uge: R. Hoved   R. Sjæl     R. Nord     R. Midt     R. Syd
Aldrig 1%           4% 0%            7%          7%
Højst 1 gang 14%          22%             9%          14%        20%
2-3 gange 45% 26%           35%          34%        35%
4-6 gange 22% 21% 33%          20%        21%
Dagligt 18% 26% 23%          25%       16%
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Hvordan vil du betegne din nuværende fysiske form?

406 med morbus Bechterew og 97 ”ægtefæller”.

78% føler sig i nogenlunde, god eller virkelig god form. Der er ingen forskel mellem mænd og
kvinder, men ”ægtefæller” føler sig i lidt bedre form end personer med morbus Bechterew, selv
om de ikke er mere fysisk aktive end personer med morbus Bechterew.

Samlet Mænd Kvinder ”Ægtefæller”
Fysisk form:
Meget dårlig 19 (  5%) 13 ( 6%) 6 (  3%) 1 ( 1%)
Dårlig 67 (17%) 34 (15%) 33 (19%) 13 (13%)
Nogenlunde 193 (48%) 111 (48%) 82 (47%) 41 (42%)
God 110 (27%) 61 (26%) 49 (28%) 36 (37%)
Virkelig god 17 (  4%) 14 (  6%) 3 ( 2%) 6 (  6%)

Der er en klar sammenhæng mellem, hvor ofte man er fysisk aktiv, og hvordan man betegner sin
fysiske form. Flertallet betegner (57%) deres fysiske form som værende dårlig eller meget
dårlig, hvis de højst er fysisk aktiv 1 gang om ugen. Flertallet (61%) betegner deres fysiske form
som værende nogenlunde, hvis de er fysisk aktiv 2-3 gange om ugen. Flertallet (51%) betegner
deres fysiske form som værende god eller virkelig god, hvis de er fysisk aktiv mindst 4 gange om
ugen.

Form / Fysisk aktiv: 0-1 gang 2-3 gange 4-7 gange
Dårlig/meget dårlig 57% 18% 6%
Nogenlunde 36% 61% 43%
God/Virkelig god 7% 21% 51%

Motionerer du alene eller sammen med andre?

269 med morbus Bechterew og 64 ægtefæller

32% motionerer udelukkende alene. Procentvis lige mange mænd og kvinder motionerer
udelukkende alene, og procentvis lige mange personer med morbus Bechterew og ”ægtefæller”
motionerer udelukkende alene. Kvinder har oftere en fast makker/gruppe, som de motionerer
sammen med, sammenlignet med mænd. 12% af mænd motioner slet ikke, og det er procentvis
3 gange så mange sammenlignet med kvinder. Procentvis er der dobbelt så mange ”ægtefæller”,
som slet ikke motionerer sammenlignet med personer med morbus Bechterew.

Samlet       Mænd      Kvinder     ”Ægtefæller”
Alene 86 (32%) 33% 31% 30%
Både alene og med andre 122 (45%) 44% 47% 44%
Med en fast makker/gruppe 37 (14%) 11% 18% 9%
Jeg motionerer ikke 24 (  9%) 12% 4% 17%

Procentvis er der langt færre i aldersgruppen 65+ år, som udelukkende motionere alene,
sammenlignet med personer under 65 år.

25-49 år   50-64 år    65+ år
Alene 37% 36% 22%
Både alene og med andre 39% 43% 54%
Med en fast makker/gruppe 18% 10% 14%
Jeg motionerer ikke 6% 10% 10%
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Hvad synes du om at bevæge dig og være fysisk aktiv?

406 med morbus Bechterew og 97 ”ægtefæller”.

De fleste er glade for bevægelse og fysisk aktivitet, og kun få procent bryder sig ikke om fysisk
aktivitet. Kvinder er en smule mere glad for bevægelse og fysisk aktivitet end mænd. Der er
stort set ingen forskel mellem personer med morbus Bechterew og ”ægtefæller”:

Samlet Mænd Kvinder ”Ægtefæller”
Jeg bryder mig
ikke om det: 13 ( 3%) 10 (  4%) 3 (  2%) 2 ( 2%)
Ved ikke: 14 ( 3%) 9 (  4%) 5 (  3%) 0 ( 0%)
Jeg synes det er ok: 141 (35%) 83 (36%) 58 (34%) 42 (43%)
Jeg er glad for bevægelse
og fysisk aktivitet: 238 (59%) 131 (56%) 107 (62%) 53 (55%)

Der er en klar sammenhæng mellem, hvor ofte man er fysisk aktiv, og hvor meget man synes
om bevægelse og fysisk aktivitet. Bryder man sig ikke om fysisk aktivitet eller ikke ved om man
bryder sig om fysisk aktivitet, så er der stor sandsynlighed for, at man kun er fysisk aktiv højst 1
gang om ugen. Synes man, at fysisk aktivitet er ok, så er sandsynligheden størst for, at man er
fysisk aktiv 2-3 gange om ugen. Er man glad for bevægelse og fysisk aktivitet, så er
sandsynligheden størst for, at man er fysisk aktiv mindst 4 gange om ugen.

Synes om / Fysisk aktiv pr. uge: 0-1 gang 2-3 gange 4-7 gange
Jeg bryder mig ikke om det eller ved ikke: 70% 19% 11%
Jeg synes det er ok: 28% 42% 30%
Jeg er glad for bevægelse og fysisk aktivitet: 12% 34% 54%

Har du dyrket en form for motion og fysisk aktivitet sidste uge?

406 med morbus Bechterew og 97 ”ægtefæller”.

85% har dyrket motion eller været fysisk aktive ugen før de svarede på spørgeskemaet. Der er
stort set ingen forskelle mellem mænd og kvinder, og mellem personer med morbus Bechterew
og ”ægtefæller”.

Samlet Mænd Kvinder ”Ægtefæller”
Ja 85% 83% 87% 80%
Nej 15% 17% 13% 20%

Procentvis er der lidt færre i aldersgruppen 50-64 år, som har dyrket motion eller været fysiske
aktive, ugen før de svarede på spørgeskemaet, end i aldersgruppen under 50 år og i
aldersgruppen 65+ år. Der er en tendens til, at lidt flere personer med morbus Bechterew har
dyrket motion end sammenlignet med ”ægtefæller”.

Dyrket motion mm. i løbet af en uge fordelt på aldersgrupper. ”Ægtefæller” er skrevet
med grønt.

25-49 år 50-64 år 65+ år
Ja 86%/78% 80%/77% 89%/87%
Nej 14%/22% 20%/23% 11%/13%
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Hvilke former for motion og fysisk aktivitet lavede du sidste uge og i hvor
mange minutter?

406 med morbus Bechterew og 97 ”ægtefæller”.

Personer med morbus Bechterew og ”ægtefæller” deltager procentvis stort set lige meget i de
samme former for fysisk aktivitet, bortset fra bassintræning og træning med fysioterapeut.
Denne forskel er forventelig, da disse to former for træning oftest forudsætter en henvisning fra
en læge. Rask gang, cykling/spinning, bassintræning og træning med fysioterapeut er de oftest
forekommende fysiske aktiviteter, som udføres af 22-46% af personer med morbus Bechterew.
22% deltager i forskellige former for anden fysisk aktivitet, som ikke er navngivet. Procentvis
deltager flere kvinder i de fleste former for fysisk aktivitet.

Samlet Mænd Kvinder ”Ægtefæller”
Rask gang min. 30 min 188 (46%) 42% 53% 44%
Stavgang min. 30 min. 7 ( 2%) 1% 3% 0%
Løb/jogging min. 20 min. 32 ( 8%) 8% 8% 11%
Cykling/spinning min. 30 min. 117 (29%) 28% 29% 30%
Svømning min. 20 min. 23 ( 6%) 7% 3% 7%
Bassintræning min. 30 min. 107 (26%) 21% 33% 3%
Træning med fysioterapeut 129 (32%) 26% 39% 3%
Træning i fitnesscenter 89 (22%) 22% 21% 16%
Gymnastik 20 (  5%) 4% 6% 10%
Boldspil (fx fodbold, håndbold) 11 (  3%) 3% 2% 4%
Dans 7 (  2%) 2% 1% 1%
Andet 89 (22%) 18% 26% 31%

Alderen har betydning for, hvilken fysisk aktivitet man deltager i. Procentvis deltager flere i
alderen 25-49 år i rask gang og i cykling/spinning end i aldersgruppen 50+ år. Omvendt deltager
flere i alderen 65+ år i bassintræning, træning med fysioterapeut og i anden fysisk aktivitet end
personer under 65 år.

25-49 år 50-64 år 65+ år
Rask gang min. 30 min 54% 44% 42%
Stavgang min. 30 min. 0% 1% 5%
Løb/jogging min. 20 min. 10% 9% 4%
Cykling/spinning min. 30 min. 36% 27% 25%
Svømning min. 20 min. 8% 3% 7%
Bassintræning min. 30 min. 25% 20% 37%
Træning med fysioterapeut 25% 30% 41%
Træning i fitnesscenter 22% 18% 28%
Gymnastik 4% 5% 6%
Boldspil (fx fodbold, håndbold) 5% 1% 3%
Dans 1% 3% 0%
Andet 17% 20% 30%
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Personer deltager typisk i 1-3 forskellige fysiske aktiviteter om ugen – strækkende sig fra 1 til 6
forskellige fysiske aktiviteter. Procentvis flere mænd end kvinder deltager ikke i nogen form for
fysisk aktivitet i løbet af en uge. Kvinder deltager i lidt flere forskellige fysiske aktiviteter end
mænd.

Samlet Mænd Kvinder
Ingen fysisk aktivitet 56 (14%) 16% 10%
1 fysisk aktivet 92 (23%) 29% 15%
2 fysiske aktiviteter 129 (32%) 27% 39%
3 fysiske aktiviteter 78 (19%) 19% 20%
4 fysiske aktiveteter 29 (  7%) 5% 10%
5 fysiske aktiviteter 14 (  3%) 2% 5%
6 fysiske aktiviteter 8 (  2%) 3% 1%

Det tyder på at procentvis flere personer i aldersgruppen 50-64 år ikke deltager i fysisk aktivitet i
løbet af en uge end personer yngre end 50 år og ældre end 64 år. Desuden deltager procentvis
færre personer i aldersgruppen 50-64 år i forskellige fysiske aktiviteter end i de to andre
aldersgrupper.

25-49 år 50-64 år 65+ år
Ingen fysisk aktivitet 13% 17% 10%
1 fysisk aktivet 19% 27% 20%
2 fysiske aktiviteter 37% 28% 33%
3 fysiske aktiviteter 20% 18% 20%
4 fysiske aktiveteter 5% 7% 9%
5 fysiske aktiviteter 5% 2% 5%
6 fysiske aktiviteter 2% 1% 3%

Data på median viser, at mænd er fysisk aktive i 180 min. om ugen, kvinder er fysisk aktive i
240 min. om ugen, og ”ægtefæller” er fysisk aktive i 240 min. om ugen. Der er procentvis lidt
flere ”ægtefæller”, som er fysisk aktive mere end 6 timer om ugen end sammenlignet med
personer med morbus Bechterew. Procentvis er dobbelt så mange mænd højst fysisk aktive 60
min. om ugen sammenlignet med kvinder.

Samlet Mænd Kvinder ”Ægtefæller”
0-60 min. 88 (22%) 28% 13% 25%
61-180 min. 103 (25%) 24% 28% 19%
181-360 min. 113 (28%) 24% 33% 24%
>360 min. 102 (25%) 24% 27% 32%

Aldersgruppen 50-64 år bruger mindre tid på fysisk aktivitet om ugen end personer med morbus
Bechterew yngre end 50 år og ældre end 64 år. Personer 65+ år bruger 1 time mere om ugen på
fysisk aktivitet sammenlignet med personer i alderen 50-64 år. Hos ”ægtefæller” er der et
stigende tidsforbrug på fysisk aktivitet med alderen, og der er næsten ingen forskel i
tidsforbruget mellem aldersgruppen 50-64 år og aldersgruppen 65+ år. En mulig forklaring på, at
personer med morbus Bechterew i aldersgruppen 50-64 år bruger mindst tid på fysisk aktivitet,
kan være, at de føler sig ”drænet” for kræfter på arbejdet, og derfor ikke har så meget overskud
til at være fysisk aktiv i fritiden.

Antal min. med fysisk aktiv om ugen fordelt på aldersgrupper.

25-49 år 50-64 år 65+ år
Morbus Bechterew 220 min. 180 min. 240 min.
”Ægtefælle” 190 min. 245 min. 258 min.
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Hvor mange gange om ugen laver du specifikke øvelser for morbus Bechterew
for at bevare god holdning og bevægelighed, samt styrkeøvelser for
benmusklerne?

269 med morbus Bechterew og 64 ægtefæller fra lang undersøgelse.

Data viser, at flere gange om ugen udfører ca. halvdelen af personer med morbus Bechterew 3-5
af nedenstående øvelser, mens en tredjedel aldrig eller kun 1 gang om ugen udfører et par af
øvelserne.
De 7 øvelser udføres med forskellig hyppighed. 5 af øvelser udføres mindst 2-3 gange om ugen
af mellem 44-62% af personer med morbus Bechterew. Passiv bagoverbøjning af ryggen udføres
kun af 26% mindst et par gange om ugen, og lidt over halvdelen udfører aldrig denne øvelse.
Ligeledes er der små 50% som aldrig laver vejrtrækningsøvelser.

Dagligt 4-6/uge 2-3/uge 1/uge Aldrig
Føre hovedet lige bagud 25% 7% 20% 21%        27%
Bevægeøvelser for nakken 32% 7% 23% 20% 18%
Bøje ryggen passivt bagover 8% 4% 14% 22%        52%
Bevægeøvelser for ryggen 18% 7% 24% 24% 28%
Styrketræning rygmuskler 6% 4% 34% 25% 30%
Udvidelse af brystkassen 15% 6% 16% 19% 44%
Styrketræning af benmuskler 24% 11% 23% 14% 28%

Mænd og kvinder udfører de specifikke bevægeøvelser på samme niveau mht. hvor mange
gange de udfører øvelserne på en uge. Den eneste større forskel er, at 32% kvinder udfører
passive bagoverbøjning af ryggen mindst 2-3 gange om ugen mod 22% blandt mændene.

Dagligt 4-6/uge 2-3/uge 1/uge Aldrig
Føre hovedet lige bagud 26%/23% 8%/ 7% 20%/21% 19%/23% 27%/26%
Bevægeøvelser for nakken 32%/31% 6%/ 8% 22%/26% 20%/19% 20%/16%
Bøje ryggen passivt bagover 8%/ 8% 4%/ 4% 10%/20% 22%/20% 56%/48%
Bevægeøvelser for ryggen 17%/19% 4%/12% 21%/28% 26%/21% 33%/30%
Styrketræning rygmuskler 5%/ 6% 5%/ 4% 33%/35% 24%/27% 32%/28%
Udvidelse af brystkassen 17%/13% 6%/ 5% 16%/16% 19%/19% 42%/47%
Styrketræning af benmuskler 24%/24% 11%/10% 21%/27% 15%/13% 29%/26%

Der er stort set ingen forskel mellem aldersgruppen 50-64 år og aldersgruppen 65+ år mht. til
træningsfrekvensen af de forskellige øvelser på en uge. Frekvensen af træning på en uge mht.
styrketræning af ryg- og benmuskler, samt vejrtrækningsøvelser er imidlertid større i
aldersgruppen 50+ år sammenlignet med aldersgruppen 25-49 år. Omvendt er
træningsfrekvensen større i aldersgruppen 25-49 år ift. aldersgruppen 50+ år mht. passiv
strækning af ryggen bagover.

25-49 år 50-64 år 65+ år
Antal pr. uge        4-7 /2-3 /0-1 4-7 /2-3 /0-1 4-7 /2-3 /0-1

Føre hovedet lige bagud 28%/24%/48% 34%/17%/49% 36%/20%/44%
Bevægeøvelser for nakken 41%/16%/43% 40%/25%/35% 36%/24%/40%
Bøje ryggen passivt bagover 18%/16%/66% 9%/14%/78% 10%/13%/77%
Bevægeøvelser for ryggen 29%/22%/49% 24%/25%/51% 23%/24%/53%
Styrketræning rygmuskler 8%/25%/67% 12%/35%/53% 10%/42%/48%
Udvidelse af brystkassen 14%/11%/75% 25%/14%/51% 22%/23%/55%
Styrketræning af benmuskler 30%/19%/51% 39%/23%/39% 34%/29%/37%
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Hvad begrænser din deltagelse i fysisk aktivitet?

406 med morbus Bechterew og 97 ”ægtefæller”.

Nedenstående skala er brugt til at vurdere, hvad der begrænser deltagelse i fysisk aktivitet:
1: Helt enig 2: Enig 3: Delvis enig
4: Hver enig/uenig
5: Delvis uenig 6: Uenig 7: Helt uenig

Personer med morbus Bechterew og ”ægtefæller” er procentvis lige enig/uenig i de ikke-
sygdomsrelaterede udsagn (sygdomsaktivitet, smerter og dårligt helbred) om begrænsning i
fysisk aktivitet. Træthed er den faktor, flest angiver som værende begrænsende for deltagelse i
fysisk aktivitet for personer med morbus Bechterew. 44% af mændene er delvis enig, enig eller
helt enig i, at træthed begrænser fysisk aktivitet, og det tilsvarende tal er 55% for kvinder.
Tilsvarende angiver kun 22% af ”ægtefæller” at træthed begrænser deres deltagelse i fysisk
aktivitet.
Selv om flertallet er uenig eller helt uenig i de 7 andre udsagn i tabellen, så er der alligevel 24-
36%, som er delvis enig, enig eller helt enig i udsagnene, bortset fra udsagnet: ”Får det ikke
bedre af at træne”. Der er forskel på mænd og kvinder. Flere mænd end kvinder er enig i, at
”Det er kedeligt at træne” og ”Hellere bruge fritid på noget andet end træning”. Omvendt er flere
kvinder end mænd enig i, at ”Jeg har ikke tid” og ”Jeg har for mange smerter”.
”Ægtefæller” angiver at smerter og dårligt helbred er en meget mindre begrænsende faktor for
deltagelse i fysisk aktivitet sammenlignet med personer med morbus Bechterew.

Resultatet er angivet med median for hvert udsagn, og i parentes er angivet den
samlede procentandel, som er delvis enig, enig eller helt enig i udsagnene.

Samlet Mænd Kvinder  ”Ægtefæller”
Det er kedeligt at træne 6 (27%) 5 (31%) 6 (22%) 6 (25%)
Får det ikke bedre af at træne 6 (18%) 6 (19%) 6 (16%) 6 (13%)
Jeg har ikke tid 6 (24%) 6 (18%) 6 (31%) 6 (29%)
Hellere fritid på noget andet 6 (24%) 5 (27%) 6 (20%) 5 (28%)
I for dårlig form 5 (27%) 5 (24%) 5 (29%) 6 (19%)
For træt 4 (49%) 4 (44%) 3 (55%) 5 (22%)
For mange smerter 5 (36%) 5 (33%) 4 (40%) 7 ( 9%)
For dårligt helbred 6 (25%) 6 (24%) 6 (25%) 6 (12%)

Alderen har betydning for, hvor meget nogle af udsagnene i tabellen begrænser deltagelse i
fysisk aktivitet. Med stigende alder er der færre, som angiver ”Jeg har ikke tid” til at være en
begrænsende faktor, og det samme gælder ”Jeg er for træt”. 29% i aldersgruppen 50-64 år
angiver, at de er delvis enig, enig eller helt enig i, at ”For dårligt helbred” begrænser deltagelse i
fysisk aktivitet, mens tallet kun er 19% for aldersgruppen 25-49 år, og 24% for aldersgruppen
65+ år.

Resultatet er angivet med median for hvert udsagn, og i parentes er angivet den
samlede procentandel, som er delvis enig, enig eller helt enig i udsagnene.

25-49 år 50-64 år 65+ år
Det er kedeligt at træne 6 (28%) 5 (28%) 6 (26%)
Får det ikke bedre af at træne 6 (13%) 6 (20%) 6 (20%)
Jeg har ikke tid 5 (39%) 6 (26%) 6 (  7%)
Hellere fritid på noget andet 5 (27%) 5 (23%) 6 (22%)
I for dårlig form 5 (28%) 5 (29%) 6 (23%)
For træt 3 (65%) 3 (52%) 5 (28%)
For mange smerter 4 (43%) 5 (37%) 5 (27%)
For dårligt helbred 6 (19%) 5 (29%) 6 (24%)
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Hvad motiverer dig til at deltage i fysisk aktivitet?

406 med morbus Bechterew og 97 ”ægtefæller”.

Nedenstående skala er brugt til at vurdere, hvad der motivere til deltagelse i fysisk aktivitet:
1: Helt enig 2: Enig 3: Delvis enig
4: Hver enig/uenig
5: Delvis uenig 6: Uenig 7: Helt uenig

Personer med morbus Bechterew og ”ægtefæller” er lige enige i, at 6 udsagn i tabellen er
motiverende faktorer til at deltage i fysisk aktivitet. Personer med morbus Bechterew er enig i, at
”God træner/fysioterapeut” og ”Træning er gratis” er motiverende faktorer, mens ”ægtefæller” er
hverken enig eller uenig i dette. De to motiverende faktorer, som flest er enige i, er: ”Får det
bedre af at træne” og ”Gode træningsfaciliteter”. De to motiverende faktorer, som færrest er
enig i, er: ”Nogen at træne sammen med” og ”Ægtefælle opmuntrer til at træne”. Overordnet er
der ingen forskel i, hvad der motiverer mænd og kvinder til at deltage i fysisk aktivitet. Der er
dog nogen forskel mellem mænd og kvinder i, hvor delvis uenig, uenig og helt enig de er til flere
af de 8 udsagn. Procentvis er der færre kvinder end mænd, som er delvis uenig, uenig og helt
enig i, at det er motiverende, at ”Det er sjovt at træne” og ”God træner/fysioterapeut”. Omvendt
er der procentvis færre mænd end kvinder, som er delvis uenig, uenig og helt enig i, at det er
motiverende at ”Ægtefælle opmuntrer til at træne”.

Resultatet er angivet med median for hvert udsagn, og i parentes er angivet den
samlede procentandel, som er delvis uenig, uenig eller helt uenig i udsagnene.

Samlet Mænd Kvinder ”Ægtefæller”
Det er sjovt at træne 3 (18%) 3 (22%) 3 (13%) 3 (21%)
Får det bedre af at træne 2 (  8%) 2 (10%) 2 (  5%) 2 ( 3%)
Nogen at træne sammen med 3 (23%) 3 (24%) 2 (21%) 3 (25%)
Gode træningsfaciliteter 2 ( 8%) 2 (  9%) 2 (  8%) 3 ( 7%)
God* træner/fysioterapeut 2 (13%) 2 (16%) 2 ( 9%) 4 (27%)
Kort afstand til træningsfaciliteter 2 (13%) 2 (12%) 2 (13%) 3 (14%)
Træning er gratis 2 (23%) 2 (23%) 2 (24%) 4 (37%)
”Ægtefælle” opmuntrer til at træne# 3 (16%) 3 (10%) 3 (24%) 3 (21%)
[*: God = kompetent og engageret, #: Kun medtaget dem som er samboende]

Der er ingen forskel mellem aldersgrupperne mht. enigheden om, hvad der motiverer til
deltagelse i fysisk aktivitet. Der er dog procentvis færre i aldersgruppen 25-49 år end i de to
andre aldersgrupper, som angiver, at de er delvis uenig, uenig eller helt uenig i, at ”Det er sjovt
at træne”.

Resultatet er angivet med median for hvert udsagn, og i parentes er angivet den
samlede procentandel, som er delvis uenig, uenig eller helt uenig i udsagnene.

25-49 år 50-64 år 65+ år
Det er sjovt at træne 3 (12%) 3 (20%) 3 (20%)
Får det bedre af at træne 2 (  5%) 2 (  9%) 2 (10%)
Nogen at træne sammen med 3 (26%) 3 (24%) 2 (20%)
Gode træningsfaciliteter 2 (  6%) 2 (11%) 2 (  7%)
God* træner/fysioterapeut 2 (15%) 2 (13%) 2 (11%)
Kort afstand til træningsfaciliteter 2 (10%) 2 (14%) 2 (14%)
Træning er gratis 2 (18%) 2 (26%) 2 (24%)
”Ægtefælle” opmuntrer til at træne 3 (14%) 3 (15%) 3 (16%)
[*: God = kompetent og engageret]
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Er der andre forhold, som kan hæmme eller øge din deltagelse i fysisk aktivitet
end nævnt i de to tidligere spørgsmål?

269 med morbus Bechterew

33% har beskrevet andre forhold, men langt de fleste har skrevet mere specifikt om: hvorfor de
har manglende tid (oftest arbejde, men også børn), årsagen til deres træthed, smerter og dårligt
helbred (herunder osteoartrose i knæ og hofter, samt stivgørende operationer i rygsøjlen).

Andre forhold som hæmmer deltagelse i fysisk aktivitet.
Nedenfor er angivet 4 forhold, der kan hæmme deltagelse i fysisk aktivitet, og som ikke er
nævnt i tidligere spørgsmål om emnet.

- Bor alene
- Den mentale tilstand
- Øget sygdomsaktivitet (4 personer)
- Der mangler en træner - hun er sparet væk
- Vederlagsfri træning er for dårligt

Andre forhold som øger deltagelse i fysisk aktivitet.
Nedenfor er angivet 7 forhold, der kan øge (motivere) deltagelse i fysisk aktivitet, og som ikke er
nævnt i tidligere spørgsmål om emnet.

- Et spark i røven
- Hvis man kommer på et hold, hvor der kun er MB
- Holdtræning med en kompetent fys., som kan tilrettelægge, styre og tilpasse træningen for mig
- Jeg træner i naturen, og nyder den
- Hvis der var flere tilbud efter kl. 16, ville jeg klart træne meget mere
- Motivation: sammenhold på gigthold hos fysioterapeut og vidensdeling
- Socialt sammenværd efter træning
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KOST OG SYGDOMSAKTIVITET.

Oplever du at nogle fødevarer eller drikkevarer forværrer din
sygdomsaktivitet?

En tredjedel af kvinder oplever, at nogle fødevarer/drikkevarer forværrer deres sygdomsaktivitet,
og det er næsten dobbelt så mange sammenlignet med mænd.

Samlet Mænd Kvinder
Ja 66 (25%) 29 (19%) 37 (33%)

Procentvis oplever lige mange personer i fire regioner, at nogle fødevarer/drikkevarer forværrer
deres sygdomsaktivitet. Procentvis færre personer i Region Nordjylland oplever, at nogle
fødevarer/drikkevarer forværrer deres sygdomsaktivitet sammenlignet med de andre regioner.

R. Hoved R. Sjæl R. Nord R. Midt R. Syd
Ja 29% 21% 15% 24% 28%

Hvis Ja til ovennævnte spørgsmål, hvilke fødevarer/drikkevarer oplever du forværrer
din sygdomsaktivitet?

Der er mange forskellige fødevarer/drikkevarer, som opleves at forværre sygdomsaktiviteten hos
personer med morbus Bechterew. Især er der en del kvinder, som oplever at sukker, alkohol/vin
og kød, (både okse-og svinekød), forværrer deres sygdomsaktivitet. Ellers angiver kvinder
mange andre forskellige fødevarer.
Flest mænd (8%) angiver at indtagelse af alkohol forværrer deres sygdomsaktivitet.

Kvinder Mænd
Sukker 14 (12%) 3 ( 2%)
Alkohol 13 (12%) 12 ( 8%)
Kød 11 (10%) 9 ( 6%)
Mælkeprodukter 6 ( 5%) 5 ( 3%)
Syreholdigt mad 4 (  4%) 3 ( 2%)

Kvinder:
1. Sukker og brød.
2. Sukkerholdige fødevarer, Fed mad
3. Mælkeprodukter, kød, gluten
4. Alkohol
5. Sukker, alkohol, gluten og mælkeprodukter
6. Sukker, protein
7. Vindruer
8. Har en fornemmelse af, at for meget sukker ikke er godt
9. Sukker og alkohol
10. Citrus frugt, alkohol, eddike og andet med meget syrer
11. Fede produkter. Rødt kød - som hakket oksekød er heller ikke det bedste.
12. Mælkeprodukter.
13. Sukker, Kulhydrat, Rødt kød, Spiritus
14. Pepsi max - syntes at kunne mærke det på smerter i nakke og trætte øjne
15. Alkohol - slik
16. Stivelser: kartofler, pasta, hvidtbrød
17. For meget oksekød, svinekød og fed mad
18. Drikker ikke rødvin og spise ikke oksekød
19. Jeg har det helt klart bedre, hvis jeg spiser anti-inflammatorisk.
20. Alkohol
21. Oksekød-svinekød
22. For meget syredannende kost. Kød, brød.
23. Sukker og alkohol
24. Kun at for meget sukker
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25. Syreholdighed mad og grisekød, hvis det er for fed
26. Kager,boller (hvedemel), for meget kød (okse+svinekød)
27. Oksekød, svinekød, kager, alt sukkerholdigt mad/slik, rødvin, champignon...
28. Røget kød
29. Svinekød
30. For meget sukker er ikke godt
31. Sukker. Jeg undgår desserter, kage, slik og is. Jeg drikker aldrig likør, portvin el. lign. Søde vine
32. Værst er ærter, jordskokker, løg, meget sukker, det meste frugt, osv..
33. Mælke produkter.  alkohol - rødvin.
34. Hvis der er for meget syre i maden er det skidt, f. Eks rødvin
35. Meget oksekød, og meget spiritus
36. Bl.a. for meget kaffe
37. Kød   mælk  sukker

Mænd:
1. Alkohol
2. Alkohol
3. Kaffe, øl, hvidt brød
4. Rødt kød og alkohol
5. Pasta, kød, sukker, forarbejdet mad.
6. Gluten. Grillpølser.
7. Hakkekød og sort peber
8. Sodavand, alkohol
9. Mælk og mejeriprodukter, hvidt brød, så lidt sukker som muligt
10. Mælk/mælkefedt, kød fra 4 benede dyr
11. Rødvin - rør det ikke mere
12. Sukker, Rødvin, Hvidt brød
13. Tror noget alkohol påvirker
14. Nogle gange er det også som om at oksekød og svindekød giver en forværring
15. Sukkerholdige fødevarer
16. Mælk
17. Alcohol, fed mad, snack
18. Muligvis mælk, kød fra ko og gris
19. Svinekød og især nakkestege og svinekam
20. Rødvin
21. Æbler og æblemost, Visse rødvin, Spegepølse!
22. Rødt kød, rødvin
23. Fløde, fedtrigt kød, fed ost. fødevare med meget syre indhold.
24. Ikke-grønsagsbaseret mad, f.eks. sovs og kartofler mm i flere dage i træk.
25. Rødvin,  Røde bøffer mener jeg har samme effekt.
26. Drikkevarer
27. F.eks. hvidvin og meget syreholdig mad, slik mm.
28. Kød. Har ikke spist kød de seneste 30 år.
29. Kan ikke tåle madvare hvori der indgår de 4 kornarter, hvede-rug-byg og havre

Hvad er din oplevelse af at spise anti-inflammatorisk kost i en længere periode
(mindst 2 mdr.)?

23 (21%) af kvinderne og 22 (14%) af mændene har prøvet eller spiser aktuelt anti-
inflammatorisk kost.
10 ud af 22 mænd (45%) har haft nogen eller god effekt af spist anti-inflammatorisk kost, og 15
ud af 23 kvinder (65%) har haft nogen eller god effekt af spist anti-inflammatorisk kost. Det er
dog kun 13% af kvinder og 9% af mænd, som har så god effekt, at de ikke oplever eller næsten
ikke oplever sygdomsaktivitet.

Samlet Mænd Kvinder
Ikke kendskab 148 (55%) 104 (67%)   44 (39%)
Kendskab, men ikke prøvet 76 (28%) 30 (19%)   46 (41%)
Ikke haft nogen særlig effekt 20 ( 7%) 12 (  8%)     8 ( 7%)
Haft nogen effekt 20 (  7%) 8 (  5%)   12 (11%)
Haft stor effekt 5  ( 2%) 2 (  1%)     3 ( 3%)
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Der er god overensstemmelse mellem oplevet effekt af anti-inflammatorisk kost og graden af
selvvurderet sygdomsaktivitet. Umiddelbart kunne det se ud til, at mænd har bedre effekt af
anti-inflammatorisk kost end kvinder, men det skal tages i betragtning. at medianværdien for
mænds sygdomsaktivitet er 18 og 33 for kvinder. Det tyder altså på, at effekten har samme
reelle inflammationsdæmpende effekt på både mænd og kvinder, imidlertid har procentvis flere
kvinder en form for effekt sammenlignet med mænd.

Selvvurderet sygdomsaktivitet (0-100).
Anti-inflammatorisk kost: Mænd Kvinder
Ikke haft nogen særlig effekt 34 (19-86) 42 (10-81)
Haft nogen effekt 15 (  9-68) 25 (11-64)
Haft stor effekt 2 (  0- 4) 10 (  9-23)
[Median og spredning]

Der er procentvis færre, som får biologisk medicin, hvis de oplever nogen eller god effekt af
antiinflammatorisk kost, sammenlignet med dem som ikke oplever nogen form for effekt af anti-
inflammatorisk kost. 38% (median) af alle mænd får biologisk medicin, og 39% (median) af alle
kvinder får biologisk medicin

Biologisk medicin
Anti-inflammatorisk kost: Mænd Kvinder
Ikke haft nogen særlig effekt 7 (58%)       5 (63%)
Haft nogen effekt 3 (38%)       4 (33%)
Haft stor effekt 0 (  0%)       1 (33%)

Det kan ikke udelukkes, at nogle personer med morbus Bechterew kan have gavn af anti-
inflammatorisk kost, og det tyder det på, at flere kvinder kan have gavn af antiinflammatorisk
kost end sammenlignet med mænd. Det er også mest kvinder, som oplever at sukker og kød
forværre deres sygdomsaktivitet. Sukker og kød (okse- og svinekød) indgår ikke i anti-
inflammatorisk kost.
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EVALUERING AF OG KOMMENTARER

Har spørgsmålene været relevante eller for mange, og har de været lette at
forstå?

269 personer med morbus Bechterew

90% er enig eller helt enig i at spørgsmålene har være relevante og lette at forstå. Lidt over
halvdelen, synes ikke der har været for mange spørgsmål, og kun 9% er enig eller helt enig i at
der har været for mange spørgsmål.

Helt enig/enig uenig/helt uenig
Spørgsmålene har været relevante 90% 0,4%
Der har været for mange spørgsmål 9% 54%
Spørgsmålene har været lette at forstå 90% 2%

Har du kommentarer til undersøgelsen?

72 personer med morbus Bechterew er kommet med kommentarer. 12-13 personer kommer
med kommentarer om emner og forhold, som de synes mangler i undersøgelsen. Resten af
kommentarerne omhandler enten mere uddybende forklaringer til den enkeltes oplevelse og
erfaring med at have sygdommen eller udtryk for tilfredshed med at undersøgelser er blevet
lavet.

”dejligt der bliver gjort så meget med træning og udvikling af biologisk medicin til os med rygsøjle  gigt”
”der mangler måske nogle spørgsmål om bivirkninger ved sygdommen, f.eks søvn problemer på grund af smerter”
”Der mangler spørgsmål omkring psykiske tilstand med MB, Der mangler spørgsmål omkring det sociale liv (med sin
partner, familie, venner og evt. andet netværk, Spørgsmål omkring kost er for ensrettet. Mangler en bredere vifte
omkring kost og livsform, spørgsmål om anden form for terapi, spørgsmål om smertetærskel og kampen mod dette, og
hvad gør jeg for at at komme ud af 'selvsvinget', Interesser”
”Det er dejligt at der er nogle mennesker der er interesseret i denne form for gigt , Der skal jo være nogle ? For at få et
godt resultat☺ ”
”Det er godt at lave den undersøgelse. Den må gerne være lang. For vi har brug for dybere forståelse af denne sygdom”
”Jeg savnede en kobling til tarmproblemer.. og spørgsmålet om fødevarer der ikke duer, er svære at bruge til noget
akkurat”
”Det kunne være rigtig fint med oplæg omkring kostens betydning for vores autoimmunesygdo”
”Du skriver kun 20% har svaret, så vil da gerne tilføje at jeg ikke erindrer at have set den før (og grin bare hvis jeg har
svaret tidligere)”
”en god undersøgelse. Der burde være flere spørgsmål om kost. Jeg har feks. haft gode resultater ved at holde op med
at spise komælk - mælk, youghurt, ost osv.”
”Fint”
”Fint og godt spørgeskema Håber mange vil svare og det hjælper jer /os ”
”Forslag til spørgsmål kunne være - Oplever du at blive forstået af: læger, fysioterapeut, familie, arbejde , , Ellers rigtig
godt initiativ, og gode spørgsmål”
”Får ikke ipren og lignende, da jeg ikke kan tåle dem. (bløder)”
”Gerne flere spørgeskemaer, jeg får lige mærket efter hvordan jeg har det, i en travl hverdag. Tak!”
”God fokus område, og spændende emne at tage op.”
”God undersøgelse - dog var der et par fagudtryk indenfor medicin, som jeg ikke helt forstod., Generelt er jeg positiv
overfor mit liv, men på det seneste har flere af mine sygdomme været i 'udbrud'. Det medfører frustrationer at skulle
forsøge sig med forskellige doser for at ramme den rigtige dosering. Det har jeg nu brugt et halvt år på - og det er både
træls og utilfredsstillende., Har ind i mellem følelsen af, at samfundet gerne vil spare på udgifterne på mine forskellige
sygdomme, og at jeg derfor ikke får den optimale behandling - måske?. Men...måske er jeg bare for 'flink'. Andre kæfter
jo meget mere op og får tilsyneladende mere ud af det end jeg., Skal dog også sige, at jeg er meget tilfreds med min
læge, som jeg føler tager mig rimeligt seriøs”
”Godt at I sætter fokus på sygdomme”.
”Godt at undersøge og belyse hvordan personer med Morbus Bectherew, har det  hvis undersøgelsen  kan gavne
personer med sygdommen”
”Godt initiativ. Er spændt på resultaterne. Der kunne nok være lidt flere muligheder for at kommentere spørgsmålene”
”Svarmulighederne kan jo ikke være helt dækkende for alle. Men alt i alt fint!”
”Golfspil bør være med i spørgeskema, jeg spiller golf op til 3-4 gange om ugen det giver ca. 40 - 50 km gang, bedre
medicin findes ikke, jeg har også på ferie gået  Golf 11 dage i træk  a 10 km”
”Håber  ovenstående svar vil medvirke til et resultat som er brugbar for et igangsættende arbejde for alla disse MB
personer”
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”Haaber du kan faa noget godt ud af besvarelserne”
”Håber min besvarelse kan bruges”
”I får ikke noget svar fra min ægtefælde, så I må nøjes med mine svar., , Tak til jer, som gør dette store arbejde. Venlig
hilsen”
”Ingen form for piller eller medicin nu på 5 år og får det bedre og bedre”
”Ingen kommentarer”
”Ingen kommentarer”
”Jeg er hjemmegående  og har valgt dette for at være sammen med mine børn, mens de er små. Dette kunne jeg ikke
vælge, så derfor er x sat i under 30 timer om ugen”.
”Jeg glæder mig til at læse resultatet af undersøgelsen”.
”Jeg har haft Bechterew siden jeg var 22år og har oplevet at sygdommen har været neutral siden mit 30år, altså uden
smerter og medicin”.
”Jeg har lidt hjælp fra forældre, en lille søster og et par veninder hvis der skal handles stort eller skal ha flyttet ting ellers
gør jeg alt for at være selvhjulpen. Trods mange gigtskader pga det tog et år at komme igennem nåleøjet til behandling
med biologisk medicin og dernæst en stivgørende operation fungere jeg men mit liv er blevet et helt andet end før -
dejligt I er nogle der forsker i at gøre en forskel”.
”Jeg kunne godt have brugt et kommentar/uddyb felt ved hvert spørgsmål, for nogen gange ville man gerne have
uddybet eller forklaret hvad man havde skrevet, da det ikke altid passede helt på en selv., , Jeg håber der kommer et
skriv ud af dette, som vi som patienter kan få noget glæde af!”
”Jeg oplever ikke at nogen former for kost forværre mine smerter eller tilstand, men jeg oplever at når jeg tager kost
tilskuddet kreatine formindskes mine smerter betydeligt. , Måske den information kan bruges!”
”Jeg oplever, at spørgeskemaet kun kan tage 'temperaturen' på de folk, der lider af denne sygdom. Og hvad så?, Det
kunne have været spændende såfremt der havde været spørgsmål om de oplevelser vi har med sygdommen. , Hvad har
vi erfaring med? Hvad ved vi gør ondt og hvad ved vi kan afhjælpe. Ok til spørgsmålet om antiflamatorisk fødevarer, men
er det ikke mere en modespørgsmål? Vi har alle en masse erfaring, som kunne komme andre til gode., Så er dette
spørgsmål et første fingerpej - så fint. Spændende vil det være såfremt der kommer et opfølgende spørgsmålsskema, der
går mere i dybden., Tænk på at vi er ramt med forskellig styrke. Selv har jeg haft sygdommen i noget nær 40 år, men
fælder stadig alene træer der er over 20 meter høje. Slæber stammerne ud af skoven ved brug af arme og trillebør,
ligesom jeg håndkløver træet til noget der er brændbart. Andre kan måske knap nok røre sig uden stærke smerter. , Alt i
alt en god start - spændende at høre nærmere :-)”
”Jeg spiller golf, gerne 18 huller på 4 timer, glimrende for Bechterew, Gik 800 km med oppakning for 2 år siden uden
problemer”
”Jeg synes det er helt fint at bruge sådanne undersøgelser.”
”Jeg syntes det er dejligt at der fortsæt gøres indsats for at fremme forståelsen for os Patienter!, Jeg er glad for jeres
undersøgelse”
”Jeg syntes det er en rigtig god ide også at spørge en af personens nærmeste, for der er mange smerter/livsstil man
lærere at leve med og derfor ikke syntes det påvirker eller noget man tænker over mere.”
”Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at spørgsmål angående KOL mangler. Det har relevans i forhold til begrænset
bevægelighed i brystkassen., Desuden har jeg haft pyodermasårene på benene. Disse er meget sjælne, men er relateret
til Morbus Bectherew. Meget smertefulde. Og vanskelige at få til at hele. For mit eget vedkommende, måtte der en
transplantation til for at få sårene til at hele op., Selv om sårene er sjældent forekommende, synes jeg, det er vigtigt, at
man er opmærksom på tilstanden som relateret til gigtsygdommen og immunsystemet.”
”KAN MINE SVAR KOMME ANDRE TIL GAVN,GIVER JEG GERNE MIT BESYV MED., , VENLIG HILSEN E. J”
”Kunne godt tænke at få oplyst om vederlags fri fysioterapeut.  Det har jeg ikke kunne få. Hvad skal der til så man kan få
det.”
”Kunne være spændende og se hvor stor omfanget er af folk med MB og psykisk sygdom.”
”Med en mangeårig Morbus Bechterew har man lært at leve med de begrænsninger som følger med., Forsøger at få det
bedste ud af tilværelsen som den nu er.”
”Meget godt spørgeskema, samt let forståeligt. Stor ros herfra.”
”mere plads til indivudelle besvarelser til sidst, , Tak for din indsats”
”min medicin mod knogleskørhed er sat i bero iflg. Læge”
”Min sygdom er aktiv pt, havde jeg besvaret spørgsmålene for 6 måneder siden, så havde udfaldet af mine svar være
mere positive.”
”Mit blodtryk og kolesteroltal er normale., Jeg får jo medicin for min sygdom, men ikke medicin for blodtryk og kolesterol.
, Var lidt itvilv om der menes om det er ok fordi der tages f.eks. blodtryksmedicin, hvilket jeg jo ikke gør...”
”Mon ikke de fleste som svarer er dem som har det værst og ikke har andet at lave?”
”Måske ikke helt relevant i forbindelse med denne undersøgelse, men:, Gennerelt er jeg ikke meget for alle disse
skemaer. Jeg har været på SANO center Middelfart flere gange. De første gange var der mere tid til patienterne end der
er nu, da diverse terapeuter, og også os patienter, nu skal bruge meget af tiden med at udfylde diverse skemaer med
streger og krydser og hvad ved jeg. Alle disse skemaer giver ingen værdi for os patienter, da det er umuligt at beskrive
ens sygdom med kryds og bolle. (Kun diverse djøffer tror at sundhedsvæsnet bliver bedre drevet ud fra regneark!), Tid
sammen med engagerede terapeuter og reumatologer giver derimod værdi for os patienter. (dem er der heldigvis
udelukkende af Middelfart)”
”Når man er nødt at stoppe med medicin ,på grund af blære kan det være svært at svare helt rigtigt. hilsen Alf”
”Når man har det svært og ikke må få biologisk pga pencillinallergi er det svært  mtx må jeg ikke tage pga infektioner.
”Afventer svar på ny MRscanning på tirsdag håber snart der sker noget  har sagt ja til et mindfullness kursus ved min fys
som han håber på at jeg kan lære at håndtere smerten. Scanner hjernen og ser resultatet efter 8 kursusdage med ugers
mellemrum og øvelser hjemme ca 45 min”
”Når man ingen ægtefælle har, kan man ikke svare på om ægtefællen opmuntrer en til at træne.”
”Når man markere, at man er single/bor alene, virker det ikke så godt, at man efterfølgende skal svar på, hvorvidt ens
samlever/ægtefælde motivere en til træning., Jeg pt. sygemeldt, hvilket ikke var muligt at vælge, og jeg var derfor nød
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til at vælge 'jeg er i fleksjob', men er altså fleksjobledig, og sygemeldt, samt i gang med at ansøge om førtidspension.”
”Jeg mener, at der mangler mere fokus på både krop og psyke, som jo hænger uadskilligt sammen. En tilstand af
fatigue, pga. gigtsygdommen, opleves efter min erfaring mere invaliderende end smerterne, da smerterne kan symptom-
behandles med medicin, hvilket fatigue ikke kan.”
”Rigtig god undersøgelse.”
”Skulle der evt. være spørgsmål om vægt, om der er normal etc.”
”Smiler dejligt at vi har en forening som gør at der kan blive lavet sådanne undersøgelser”
”Spændende”
”Spørgsmål afløser aldrig en samtale, men dette har været et fornuftigt alternativ”
”Spørgsmålene giver ikke nogen forklaring .. der er jo forskelligt hvordan vi oplever gigtens hærgen i kroppen. Så nogle
spørgsmål kan ikke svares korrekt...”
”Spørgsmålene har meget berørt motion. De burde også omhandle andre aktiviteter som vedligeholdelse af havearbejde
og andre nødvendige aktiviteter”
”'Spørgsmålene har været relevante' - det har jeg jo i sagens natur svært ved at svare på, da det ikke er mig, der
spørger”
”Synes det er udmærket at det bliver forsket i sygdommen. Ventet selv 40 år om at få en diagnose.”
”Tak for dit store arbejde Jens Ole”
”Tak for dit store arbejde og engagement i at bedre vilkårene for os med Bectherew :-)”
”Tak fordi I også havde noget med om livskvalitet., Jeg har ikke ønsket mig at få MB, eller arvet det, men det har ikke
ødelagt mit liv., Ad åre, er jeg blevet mere taknemlig for, hvad der kan lade sig gøre, hvad jeg kan udrette og hvad livet
byder., Og jeg har meget at være taknemlig for. Jeg er kommet nærme min kristne Gud, og det gør mit liv betydelig
nemmere.”
”Undersøgelsen har været relavant”
”Vandtræning på gigthospitalet i gråsten er fantastisk, men der er en del skiftende fyser, en del er under uddannelse, så
kvaliteten af undervisningen er desværre meget svingende, når det er de studerende, der har en hel periode/sæson
alene. Får vederlagsfri fys hvilket er grunden til jeg stadig arbejder, dog med lidt hensyn, en gang om ugen får jeg fys og
indimellem laver jeg forskellige øvelser”
”ved ikke om min kone gider svare.”
”Ville være fint hvis man kunne bruge 'pile tasterne' til at scrolle ned, og ikke SKAL bruge musen....


