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FORORD 
 

 

 

 

 

Denne rapport er udarbejdet af Syddansk Universitet og finansieret af Gigtforeningen.  

Rapportens resultater er baseret på spørgeskemabesvarelser fra små 2000 danske gigtpatienter, 

som tog sig tid til at dele deres erfaringer som patienter med gigt i det danske sundhedsvæsen. 

Uden disse besvarelser kunne denne rapport ikke være blevet til, hvorfor vi skylder dem en stor 

tak. 

 

Rapporten er udarbejdet med sparring fra Gigtforeningen, Berit Schiøttz-Christensen fra 

Rygcenter Middelfart samt en række gode kollegaer på Dansk Center for Sundhedsøkonomi 

(DaCHE), Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi (IVØ) og Enhed for Brugerperspektiver 

(eBP). Rapporten har i høj grad draget nytte af disse fagpersoners ekspertise og gode rådgivning. 

Særlig tak skal lyde til nu afdøde Helle Johannessen, som med glæde indvilligede i at deltage i 

projektet og dele ud af sin store viden og erfaring inden for området. 

 

 

Odense den 29/9-2020 

 

 

Christian Volmar Skovsgaard 

Oeconomia, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU &  

Dansk Center for Sundhedsøkonomi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU 
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1. SAMMENFATNING 
 

 

 

 

 

Denne rapport har til formål at skabe viden omkring brugen af komplementær og alternativ 

behandling blandt gigtpatienter i Danmark. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse 

udsendt til 4183 patienter behandlet for enten artrose (slidgigt) eller rygsygdom og besvaret fuldt 

ud af 1739 respondenter. Rapportens vigtigste resultater viser at: 

• Halvdelen (54%) har gjort brug af komplementære eller alternative behandlinger (KAB) ifm. 

deres artrose eller rygsygdom, inden for de seneste 12 måneder. Yderligere 19% har gjort 

brug af KAB af andre årsager, mens de resterende 27% ikke har benyttet KAB i perioden. 

• Brugerne af KAB kan inddeles i grupper i henhold til om de har benyttet komplementær og 

alternativ medicin m.m. (KAB1), komplementære og alternative behandlinger (KAB2) eller 

begge dele (KAB1+2). Ser man på typiske karakteristika blandt disse grupper, så er KAB1-

brugerne de ældste, KAB2-brugerne de yngste og mest erhvervsaktive, KAB1+2-brugerne 

er i højere grad kvinder og dem med dårligst selvvurderet helbred og dem som benytter 

sundhedssystemet og medicinering i største omfang. De som slet ikke benytter KAB har 

bedst selvvurderet helbred og benytter sundhedssystemet i mindst udstrækning. 

• Blandt KAB1-brugerne er ingefær (45%), omega3 (44%) og glukosamin (40%) de tilskud 

der er flest der benytter, mens det blandt KAB2-brugerne oftest er behandlingerne massage 

(67%), akupunktur (39%) og zoneterapi (21%) som benyttes. 

• KAB1-brugerne bruger typisk i intervallet 500-1000 kr. om året på KAB1. Tilsvarende 

bruger KAB2-brugerene i intervallet 1000-3000 kr. om året. KAB1 benyttes typisk i 6-9 

måneder om året og KAB1-brugere har i gennemsnit brugt 2,9 forskellige typer KAB1 de 

seneste 12 måneder. Forbruget af KAB2 ligger markant lavere med 4-5 måneder om året, 

mens antallet af forskellige anvendte KAB2 ligger lidt lavere med 2,5 de seneste 12 måneder. 

• Erfaringerne med KAB er generelt, at behandlingerne har en positiv eller ingen effekt på 

respondenternes artrose eller rygsygdom, men der er stor variation på tværs af de forskellige 

medikamenter og behandlinger. MSM (methyl-sulfonyl-methan), cannabis og Omega-3 er 

de tre typer KAB1, hvor den største andel har haft positive erfaringer (63% - 53%). Modsat 

er ingefær, hyben og ’AndreOlier’ (end Omega 3) de tre typer, hvor den laveste andel har 

haft positive oplevelser (38% - 44%). For KAB2 har flest haft positive oplevelser med 

magnetterapi, ernæringsterapi og yoga (75% - 70%). Modsat har færrest haft positive 

oplevelser med kranio-sakral terapi, akupunktur og healing (31% - 42%). 

• Samspillet mellem KAB og det traditionelle sundhedssystem vurderes af respondenterne til 

at være godt (74-78%) og flertallet af KAB-brugerne taler også med deres praktiserende læge 

omkring deres brug af KAB (57-64%). 

• Den typiske ideperson bag brugen af KAB er patienten selv, efterfulgt af familie (og venner) 

og sundhedsfagligt personale (læge, speciallæge eller sygeplejerske).  
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2. INDLEDNING  
 

 

 

 

 

Formålet med denne rapport er at skabe mere viden omkring gigtpatienters brug af 

komplementære og alternative behandlinger (KAB). KAB defineres i denne rapport som både 

alternative og komplementære medikamenter og alternative og komplementære 

behandlingsformer, som kan benyttes som supplement eller alternativ til de tilbud der eksisterer 

i det traditionelle sundhedsvæsen.1 En væsentlig bevæggrund for rapporten er at belyse brugen af 

naturprodukter som komplementær og alternativ medicin blandt gigtpatienter i Danmark, da den 

eksisterende viden på området er relativt begrænset.  

KAB er defineret ved ikke at være en del af det traditionelle offentlige sundhedssystem. Derfor 

er denne rapport i vidt omfang baseret på gigtpatienters selvrapporterede brug af KAB, afgivet i 

et spørgeskema udviklet til formålet. Spørgeskemaet blev udsendt til personer, som er blevet tilset 

på et hospital med en tilstand relateret til enten rygsygdom eller artrose (slidgigt). 

Respondenternes svar er blevet suppleret med udvalgte registeroplysninger i det omfang det var 

nødvendigt og kunne bidrage til rapporten.  

Listen over hvilke former for KAB som indgår i rapporten blev udarbejdet i samarbejde med 

Gigtforeningen og eBP (se appendiks). Da denne liste ikke er udtømmende, fik respondenterne 

mulighed for at nævne øvrige former for KAB som de gjorde brug af. Generelt er der stor 

variation i hvilke former for KAB der indgår i forskellige analyser, hvilket gør sammenligninger 

på tværs af studier vanskeligt. Dette er forsøgt synliggjort i forbindelse med de enkelte 

sammenligninger i rapporten. 

Analysen er finansieret af Gigtforeningen og er et tillæg til undersøgelsen ’Ulighed i sundhed’, 

som Syddansk Universitet har udarbejdet med baggrund i samme spørgeskemaundersøgelse. 

Rapporten ’Ulighed i sundhed’ forventes offentliggjort i slutningen af 2020. 

 

 

  

 

1 I nogle lande defineres KAB anderledes, da KAB i disse lande indgår som en mere integreret 

del af det traditionelle sundhedssystem [9].  
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3. METODE 
 

 

 

 

 

3.1 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE  
Denne rapport er lavet med baggrund i en spørgeskemaundersøgelse udarbejdet specifikt til 

formålet. Spørgeskemaet blev udarbejdet i samarbejde med kollegaer på IVØ med 

spørgeskemaerfaringer, og optimeret i samarbejde med Gigtforeningen. Dernæst blevet det 

yderligere kvalificeret i samarbejde med Helle Johannesen. Hun bidrog med sin erfaring og viden, 

både inden for KAB og spørgeskemametodik og med sine erfaringer bl.a. fra et tidligere benyttet 

spørgeskema [1].  

Spørgeskemaet blev udsendt via e-Boks i december 2017. Det blev sendt til en stikprøve af 

tilfældigt udvalgte personer behandlet for artrose eller for rygsygdom, udtrukket af 

Sundhedsdatastyrelsen (se populationsbeskrivelse i afsnit 3.2). Ud af de 4995 udtrukne personer 

blev spørgeskemaet udsendt til de 4183 af personerne, som ikke var fritaget for digital post. 

Halvdelen af personerne var udtrukket som patienter behandlet for artrose og halvdelen som 

patienter behandlet for rygsygdom (samlet benævnt ’gigtpatienter’ i nedenstående).  

Spørgeskemaet blev udsendt via e-Boks og de udtrukne personer blev i et følgebrev informeret 

om formålet med undersøgelsen, og fik mulighed for at deltage ved at klikke på et link. Linket 

førte dem videre til spørgeskemaet (i SurveyXact), hvor de typisk brugte 10-15 minutter på at 

udfylde spørgeskemaet. 

I løbet af dataindsamlingsperioden blev to rykkere sendt via e-Boks, til personer der endnu ikke 

havde besvaret spørgeskemaet. Da indsamlingen blev afsluttet i marts 2018, havde i alt 1739 

personer besvaret hele spørgeskemaet (benævnt ’respondenterne’ i nedenstående), hvilket giver 

en svarprocent på 41,8. Yderligere 357 personer (8,6 %) åbnede i indsamlingsperioden 

spørgeskemaet uden at besvare hele spørgeskemaet. Disse personer indgår ikke i rapporten, da 

kun meget få af dem havde besvaret de dele af spørgeskemaet som omhandlede KAB. Af de 1739 

besvarelser var 51,2 % patienter behandlet for artrose, mens de resterende 48,8 % var patienter 

behandlet for rygsygdom. Denne fordeling giver en repræsentativ balance de to grupper imellem 

i forhold til den udtrukne population. 

 

 

 

 

 



ANALYSE AF 

GIGTPATIENTERS BRUG 

AF KOMPLEMENTÆRE 

OG ALTERNATIVE 

BEHANDLINGER (KAB)  

 

 

8 

 

 

 FIGUR 1. POPULATION 

 

Figuren viser den udtrukne populationen fordelt på besvarelsesstatus og patientgruppe. 

 

Efter spørgeskemaundersøgelsen var afsluttet, blev besvarelserne overført til Danmarks Statistik 

(DST), hvor registerdata omkring indkomst, sociodemografi, arbejdsmarkedstilknytning og 

uddannelse blev tilkoblet, og respondenterne blev efterfølgende anonymiseret (projektet er 

godkendt under Syddansk Universitets fællesanmeldelse til Datatilsynet (journalnummer 2015-

57-0008) med journalnummer 17/26160). 

 

3.2 POPULATION 
Undersøgelsespopulationen er afgrænset til personer, der har en af følgende kroniske eller 

langvarige lidelser: 

• Artrose 

• Rygsygdom 

 

Personerne blev udtrukket af Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af følgende oplysninger: 

3.2.1  PE RSONE R BE HANDLE T FOR ART ROSE  
Personer behandlet for artrose defineres som personer,  

1. der inden for de seneste 10 år er registreret med mindst én kontakt i 

Landspatientregistret med en aktionsdiagnose for artrose (ICD10 koder: DM15, 

DM16, DM17, DM18 og DM19), og som er tilset på en reumatologisk eller en 

ortopædkirurgisk afdeling. 

2. som ikke inden for de seneste 20 år er registreret med en eller flere kontakter i 

Landspatientregistret som ville inkludere dem i nedenstående rygsygdomspopulation  

 

 

 

Udtrukket

N=4995

Udsendt

N=4183

Ikke besvaret

N=2087

Delvist besvaret 
N=357

Besvaret 

N=1739

Artrose

N=890

Rygsygdom

N=849

Ikke digital post

N=812
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3.2.2  PE RSONE R BE HANDLE T FOR RYGSYGDOM  

Personer behandlet for rygsygdom defineres som personer,  

1. der inden for de seneste 10 år er registreret med mindst én kontakt i 

Landspatientregistret med en aktionsdiagnose for rygsygdomme (ICD10 koder: DM45, 

DM46, DM47, DM48, DM50, DM51, DM52, DM53 og DM54), og som er set på en 

reumatologisk, ortopædkirurgisk eller neurokirurgisk afdeling. 

2. som ikke inden for de seneste 20 år er registreret med en eller flere kontakter i 

Landspatientregistret som ville inkludere dem i ovenstående artrosepopulation.  

 

Landspatientregistret inkluderer aktivitet på de danske sygehuse (sekundærsektoren), og 

populationsudvælgelsen afgrænser dermed til den del af populationen af personer med hhv. 

artrose og rygsygdom, som er blevet tilset på hospitalet ifm. deres sygdom. Dermed udelukkes 

samtidig den del af populationen, som udelukkende er blevet tilset hos deres praktiserende læge 

eller specialpraktiserende læge i primærsektoren. Denne udvælgelse er foretaget, da det ikke er 

muligt at udvælge patienter på disse specifikke sygdomme, hvis de udelukkende er blevet tilset 

i primærsektoren.   

Som nævnt i ovenstående afsnit 3.1 udfyldte 1739 respondenter spørgeskemaet, heraf 890 

udtrukket som patienter behandlet for artrose, og 849 udtrukket som patienter behandlet for 

rygsygdom. I spørgeskemaet havde respondenterne mulighed for selv at angive hvilken 

gigtsygdom de havde fået behandling for og her angav 20-30% af respondenterne at de havde 

modtaget behandling for, begge sygdomme (afhængigt af opgørelsesmetode). Samtidig angav 

en mindre andel af respondenterne, at de kun havde modtaget behandling for den modsatte 

sygdom, eller at de ikke havde modtaget behandling for nogen af de to sygdomme. Dette kan 

skyldes fejlregistreringer i registerdataene eller spørgeskemadataene eller forskellen i 

udtrækning på aktionsdiagnose og spørgsmål omkring decideret behandling. Endelig kan det 

skyldes forskelle i tidshorisont, da udtrækket var defineret inden for en specifik tidshorisont, 

mens spørgsmålet ikke angav nogen tidshorisont. Uanset årsagen, så muliggør denne ekstra 

information analyser både på tværs af de udtrukne populationer, men også på tværs af hvilken 

behandling respondenterne selv angiver at have modtaget.  

 

3.3 STATISTISK SIGNIFIKANS  
I rapporten er benyttet statistiske tests til at undersøge om resultaterne kan siges at være ’statistisk 

signifikante’. Dette betyder at vi har undersøgt om vi med en vis sikkerhed kan sige at et resultat 

ikke blot skyldes en tilfældighed. Den statistiske test vi har benyttet, er en ’t-test’, som 

sammenholder f.eks. andele som benytter KAB i to forskellige grupper, og undersøger om der i 

den ene gruppe er signifikant flere eller færre som har benyttet KAB i forhold til i den anden 

gruppe. Hvis dette er tilfældet, kan vi sige, at det ikke blot er tilfældigt, at den ene gruppe i højere 

grad end den anden har benyttet KAB. 
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4. KARAKTERISTIKA AF KAB-BRUGERNE  
 

 

 

 

 

4.1 ANTAL KAB-BRUGERE  
Andelen af brugere af KAB defineres som de af respondenterne, som har benyttet en eller flere 

slags KAB (se appendiks for liste over KAB) inden for de seneste 12 måneder (1263 

respondenter), og som har angivet, at de har benyttet KAB til at behandle symptomer relateret til 

deres artrose eller rygsygdom, eller som alternativ eller supplement til mere traditionel 

behandling. De, som angav udelukkende at have benyttet KAB for at ’forbedre deres helbred 

generelt’ eller af ’andre årsager’ blev sorteret fra (329 besvarelser)2.  

Dermed danner de resterende 934 respondenter datagrundlaget for de følgende afsnit hvori kun 

KAB-brugerne indgår. Disse udgør således godt halvdelen (54 %) af respondenterne og hvis man 

medregner dem som benytter KAB af andre årsager end deres gigtsygdom udgør KAB-brugerne 

73 % af respondenterne. De resterende 27 % har dermed jf. nedenstående Figur 2 ikke benyttet 

KAB de seneste 12 måneder. 

FIGUR 2.  ANDELE KAB-BRUGERNE 

Figuren viser andele af respondenterne som henholdsvis har benyttet KAB i forbindelse med 

deres gigtsygdom, af andre årsager eller som ikke har benyttet KAB de seneste 12 måneder. 

 

2 Andelen af respondenter som angav at de ’nogensinde’ har gjort brug af KAB uanset årsag var 

82,7% (1438 respondenter), mens andelen som angav at de nogensinde havde gjort brug af KAB 

relateret til deres artrose eller rygsygdom eller som alternativ eller supplement til mere 

traditionel behandling var 62,4% (1086 respondenter). 

KAB gigt
53,7%

KAB,              
andre årsager

18,9%

Ikke-KAB
27,4%
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4.2 GRUPPERING AF KAB-BRUGERNE  
For at foretage en analyse af hvilke personer der typisk benytter KAB, blev respondenterne 

inddelt i fire grupper: 

1. ”KAB1”: Patienter som har benyttet komplementær og alternativ medicin, som 

naturmedicin, kosttilskud og lignende de seneste 12 måneder, men som ikke har benyttet 

komplementære og alternative behandlinger (”KAB2”). 

2. ”KAB2”: Patienter som har benyttet komplementære og alternative behandlinger de seneste 

12 måneder, men som ikke har benyttet naturmedicin og lignende (KAB1). 

3. ”KAB1+2”: Patienter som både har benyttet KAB1 og KAB2 de seneste 12 måneder. 

4. ”Ikke KAB”: Patienter som hverken har benyttet KAB1 eller KAB2 i forbindelse med deres 

gigtsygdom de seneste 12 måneder. 

 

Underopdelingen i KAB1, KAB2, KAB1+2 og Ikke-KAB muliggør en analyse af om 

gigtpatienter som benytter forskellige typer at KAB adskiller sig fra hinanden, og om dem som 

ikke benytter KAB adskiller sig fra dem som gør. De 1739 respondenter fordeler sig således i de 

fire grupper (diagrammet til venstre svarer til Figur 2, mens diagrammet til højre viser en 

underopdeling af KAB-brugerne). 

FIGUR 3.  GRUPPERING AF KAB-BRUGERNE 

Figuren viser gigtpatienters fordeling i forhold til brugen af KAB. 

 

Figur 3 viser, at lidt over halvdelen af gigtpatienterne i løbet af de seneste 12 måneder har benyttet 

KAB og fordelingen på KAB1 og KAB2 er nogenlunde ens; 19,4% har benyttet KAB1 og 18,2% 

har benyttet KAB2, mens 16,0 % har benyttet både KAB1 og KAB2. 

Andelen som har benyttet KAB2 (i alt 34,2%) ligger på linje med andelen af patienter med 

muskel- og skeletsygdommes brug af stort set tilsvarende alternative behandlinger [2] 

(opgørelsen i [2] er foretaget i 2010. Herefter er brugen af KAB2 generelt er steget en smule [3], 
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men niveauet er med 32,8% i høj grad tilsvarende. Der skal dog også tages forbehold for at 

patientsammensætningen ikke er helt den samme). Et andet sammenligningsgrundlag er en 

undersøgelse foretaget af Gigtforeningen i 2003 [4], som inkluderer både KAB1 og KAB2. 

Undersøgelsen er foretaget bredere blandt patienter med gigt, men dog udført primært blandt 

patienter hos privatpraktiserende speciallæger og på reumatologiske afdelinger, hvilket gør at 

respondenterne formentlig ikke er repræsentative bredt for alle gigtpatienter i Danmark. Samtidig 

er spørgsmålene i undersøgelsen anderledes formuleret, men med disse forhold in mente, så 

tegner resultaterne et ensartet billede: I begge undersøgelser har cirka trefjerdedele benyttet KAB 

og af disse har ca. trefjerdedele benyttet KAB til lindring af gigtsymptomer. 

 

4.3 KARAKTERISTIKA AF KAB-BRUGERNE  
Nedenstående Tabel 1 viser karakteristika og andele for hver af de fire grupper. Den yderste 

kolonne til højre viser de tilsvarende tal for alle respondenter. Stjernerne angiver gennemsnit eller 

andele som adskiller sig statistisk signifikant fra de resterende respondenter. 

TABEL 1. KARAKTERISTIKA AF GIGTPATI ENTER OPDELT PÅ BRUG AF KAB. 

 KAB1 KAB2 KAB1+2 Ikke-KAB Alle 

N (%) 338 (19,4%) 317 (18,2%) 279 (16,0%) 805 (46,3%) 1739 (100%) 

Generelt      

Alder 63,2*** 56,8*** 59,4 61,5* 60,7 

Gigt-alder 14,5 14,3 14,9 13,5 14,1 

Andel mænd 45,9% 40,1% 34,4%*** 46,2%* 43,1% 

Bor alene 25,7% 22,4% 26,5% 19,9%* 22,5% 

I arbejde 39,1% 51,4%*** 49,1%* 39,8%** 43,2% 

Indkomst (disponibel) 227822 258269 243291 240374 241664 

Pensionist 50,6%* 35,3%*** 38,4%* 48,7%*** 45,0% 

Sundhed      

Helbred (0-100) 65,3 65,4 61,8*** 68,5*** 66,2 

Helbred Indeks (0-1) 54,6% 53,0% 48,0%*** 57,9%*** 54,8% 

Aktivitet (1-4) 2,83 2,74 2,80 2,77 2,78 

Fysioterapi 34,6%* 54,9%*** 61,3%*** 29,6%*** 40,3% 

Kiropraktor 13,0% 19,9%*** 21,1%*** 10,2%*** 14,3% 

Egen læge 53,4% 64,2%*** 68,8%*** 44,6%*** 53,8% 

Receptmedicin (1-5) 2,78 2,99* 3,14*** 2,54*** 2,77 

Håndkøbsmedicin (1-5) 3,31*** 3,11 3,42*** 2,75*** 3,04 

Tabellen viser respondenternes karakteristika opdelt efter forbrug af KAB. Statistisk signifikans 

baseret på t-test for forskel i gennemsnit mellem den enkelte gruppe og de resterende, *=0.05, 

**=0.01, ***=0,001 



ANALYSE AF 

GIGTPATIENTERS BRUG 

AF KOMPLEMENTÆRE 

OG ALTERNATIVE 

BEHANDLINGER (KAB)  

 

 

13 

 

 

Tabel 1 viser hvordan de forskellige grupper adskiller sig i form af forskellige karakteristika: 

• Brugerne af KAB1 adskiller sig særligt ved at være den ældste gruppe, den gruppe hvori 

der er den største andel af pensionister, samt en gruppe som benytter relativt meget 

håndkøbsmedicin.  

• Brugerne af KAB2 adskiller sig ved at være den yngste gruppe, være den mest erhvervsaktive 

(hvilket også gør sig gældende blandt KAB2-brugere med brystkræft [5]), samt i højere grad 

end gennemsnittet at gøre brug af sundhedstilbud i form af fysioterapi, kiropraktik og egen 

læge. 

• Brugerne af både KAB1 og KAB2 er i højere grad kvinder (hvilket også findes generelt i 

litteraturen [6]) med en relativ høj erhvervstilknytning (og dermed lav andel på pension), 

som generelt vurderer deres eget helbred til at være relativt dårlig. De er også den gruppe 

som i størst omfang benytter både sundhedstilbud (i form af fysioterapi, kiropraktik og egen 

læge) og medicin (i form af både håndkøbsmedicin og receptpligtig medicin). 

• De gigtpatienter som ikke benytter KAB, er i højere grad mænd som er samboende og som 

ikke er i arbejde (og i højere grad pensioneret). De er den gruppe som vurderer deres eget 

helbred til at være bedst, og som i mindst omfang benytter både sundhedstilbud (i form af 

fysioterapi, kiropraktik og egen læge), og medicin (i form af både håndkøbsmedicin og 

receptpligtig medicin). 

• Når det kommer til karakteristika som omhandler hvor længe patienterne har haft gigt (”gigt-

alder”), hvor høj en indkomst de har, og generelt hvor fysisk aktive de er, påviser analysen 

ingen signifikante forskelle grupperne imellem. 
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5. BRUG AF KAB  
 

 

 

 

 

Dette afsnit kortlægger hvilke typer af hhv. KAB1 og KAB2 der hyppigst bliver benyttet blandt 

gigtpatienter (se afsnit 5.1: Fordeling), hvor mange penge de har brugt på KAB (se afsnit 5.2: 

Forbrug på KAB) og hvor mange måneder de har benyttet forskellige slags KAB i løbet af det 

seneste år (se afsnit 5.3: Hyppighed i brug af KAB). 

 

5.1 FORDELING  
De følgende to figurer viser hyppigheden i brug af forskellige typer af KAB. Figurerne angiver 

hvor stor en andel af hhv. KAB1-brugerne og KAB2-brugerne, som har benyttet den pågældende 

form for KAB. Det betyder med andre ord, at andelen ikke er et udtryk for hvor mange 

gigtpatienter der generelt benytter en pågældende KAB, men derimod hvor stor en andel af de af 

respondenterne som benytter KAB, som har benyttet den pågældende behandling.  

For hver type KAB er angivet andelen for hhv. de gigtpatienter, som har angivet at de har 

modtaget behandling for artrose (blå), for rygsygdom (rød) eller for begge dele (lilla). Den fjerde 

søjle (grøn) angiver gennemsnittet for alle disse tre grupper. 

FIGUR 4.  FORDELING I BRUG AF NATURLÆGEMIDLER ,  KOSTTILSKUD M.M. 

 

Grafen viser andele af KAB1-brugerne som inden for de seneste 12 måneder har benyttet 

forskellige former for naturlægemidler, kosttilskud og lignende. ”Musling”: Grønlæbet musling, 

”Omega3”: Omega-3 fedtsyrer (udvundet af ’havmad’ - fisk, skaldyr eller tang), ”AndreOlier”: 
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Andre olier end omega-3 (f.eks. GLA, omega-6 eller omega-9), ”MSM”: Methyl-Sulfonyl-

Methan, ”Boswellia”: Boswellia serrata, ”Vitamin”: Ikke-lægeanbefalet vitamin/mineraltilskud 

som overstiger normalt behov (RI/NRV), ”Sammensat”: Sammensatte 

naturprodukter/kosttilskud/naturlægemidler der indeholder flere forskellige aktive ingredienser, 

”Andre”: Andre naturprodukter, kosttilskud/naturlægemidler. Af hensyn til respondenters 

anonymitet er andelene som benytter grønlæbet musling og chondroitin kun rapporteret for ’Alle’ 

og andelene for boswellia serrata og capsaicin er ikke rapporteret. 

 

Figur 4 viser, at det særligt er tre typer af naturlægemidler og kosttilskud (KAB1) gigtpatienterne 

benytter: ingefær (45%), omega3 (44%) og glukosamin (40%). Af de øvrige KAB1 tilskud ligger 

andelene typisk i omegnen af 10-20% (hyben, gurkemeje, andre olier end omega3, Cannabis, 

vitamintilskud og naturprodukter), mens 4 % har benyttet MSM (methyl-sulfonyl-methan).  De 

resterende typer af KAB1 anvendes sjældent og er ikke gengivet (fuldt ud) i figuren af hensyn til 

respondenternes anonymitet. Figuren viser desuden indirekte, at mange KAB1-brugere må bruge 

mere end én type KAB1, da andelene summer til mere end 100%. Når man ser isoleret på de 

patienter som har benyttet KAB1, så har de i gennemsnit brugt 2,9 forskellige typer KAB1 inden 

for de seneste 12 måneder. 

Ser man på forskelle patientgrupperne imellem, er der nogle markante forskelle for enkelte 

KAB1. Glukosamin benyttes i signifikant højere grad (p<0,001) af patienter kun behandlet for 

artrose (relativt til de øvrige patienter), mens det modsatte gør sig gældende for særligt cannabis 

(p<0,001), vitamin (ikke-lægeanbefalet vitamin/mineraltilskud som overstiger normalt behov, 

p<0,07), sammensatte naturprodukter (naturprodukter/kosttilskud/naturlægemidler der 

indeholder flere forskellige aktive ingredienser, p<0,04) og andre (andre 

naturprodukter/kosttilskud/naturlægemidler, p<0,07).  

Disse resultater kan sammenlignes med resultaterne blandt gigtpatienter i Gigtforeningens 

undersøgelse fra 2003 [4]. Andelene som benytter ingefær svarer stort set til hinanden, mens 

andelene som benytter hyben, vitaminer, glucosamin og fiskeolier adskiller sig markant. For 

hyben, vitaminer og fiskeolier er andelen markant højere for gigtpatienterne i Gigtforeningens 

undersøgelse, mens billedet er lige modsat for glucosamin.3   

 

3  En mulig årsag til forskellen i brugen af forskellige KAB kan være forskelle i 

patientpopulationerne i de to undersøgelser. Mens gigtpatienterne i Gigtforeningens 

undersøgelse oftest lider af leddegigt, lider de af artrose eller rygsygdom i nærværende rapport. 

Dette kan være en forklarende årsag da forskellige typer KAB anses for at have forskellig effekt 

på forskellige former for gigt. F.eks. er brugen af fiskeolier formentlig højere i Gigtforeningens 

undersøgelse, da fiskeolier i studier har vist positive effekter på symptomer for leddegigt [11].  
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FIGUR 5.  FORDELING I BRUG AF ALTERNATIVE OG KOMPLEMENTÆRE BEHANDLING  

Grafen viser hvor store andele af forskellige former for alternative og komplementære 

behandlinger (KAB2), som KAB2-brugerne benytter sig af. ”BodySDS”: Body Self Development 

System, ”Ernaering”: Ernæringsterapi (individuel tilpasset kostvejledning), ”Kranio”: Kranio-

sakral terapi, ”Biopati”: Biopati, naturopati eller phytoterapi, ”TaiChi: Tai Chi / Chi gong, 

”Andre”: Andre behandlingsformer. Andelene som benytter hypnose, ernæringsterapi, biopati 

(inkl. naturopati og phytoterapi), kinisiologi og tai chi er kun rapporteret for ’Alle’ af hensyn til 

respondenters anonymitet. 

 

Figur 5 viser, at den klart hyppigste alternative behandlingsform er massage (67%). 

Respondenterne blev yderligere spurgt ind til hvilke former for massage de havde benyttet, og 

tallene viser at fysiologisk massage og afspændingsmassage udgør de klart hyppigst benyttede 

former for massage (fremgår ikke af figuren). Udover massage bliver akupunktur (39%) og 

zoneterapi (21%) benyttet relativt hyppigt. Af de øvrige komplementære og alternative 

behandlingsformer bliver yoga og meditation benyttet af mere end 10% af KAB2-brugerne blandt 

respondenterne, mens de øvrige former for KAB2 benyttes af færre end 10%, og en del af dem af 

så få, at de er udeladt af hensyn til anonymitet. Sammenholdes dette med opgørelsen blandt 

patienter med muskel- og skeletsygdomme i 2010 [2], og patienter med gigt [4], ses det, at det er 

de samme typer KAB2, som de fleste gigtpatienter benytter. Der er også et relativt stort 

sammenfald med hvilke typer af KAB2 patienterne i undersøgelserne ikke benytter (grundet 

grupperinger og forskelle i hvilke KAB2 som indgår i undersøgelserne, kan sammenligningen 

ikke foretages systematisk). 
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Figuren viser igen indirekte at en del af KAB2-brugere må bruge mere end én type KAB2. I 

gennemsnit har KAB2-brugerne brugt 2,5 forskellige typer KAB2 inden for de seneste 12 

måneder og dermed lidt færre end for KAB1.4 

Ser man på forskelle patientgrupperne imellem, er der ikke så markante forskelle for KAB2, som 

det var tilfældet for KAB1. Der er en tendens til at patienter behandlet for artrose i lidt højere 

grad benytter zoneterapi og akupunktur, patienter behandlet for rygsygdom benytter i lidt højere 

grad yoga og massage (herunder særligt afspændingsmassage set ift. patienter behandlet for 

artrose), og patienter behandlet for både artrose og rygsygdom benytter i højere grad meditation 

og kranio-sakral terapi. Af disse forskelle i andele er det dog kun førstnævnte (zoneterapi) og de 

to sidstnævnte (meditation og kranio-sakral terapi) som er signifikant forskellige på et 

signifikansniveau under 10%.  

Sammenholdes dette med resultaterne for patienter med muskel- og skeletsygdomme [2], ses både 

interessante forskelle og ligheder. Begge rapporter finder, at akupunktur benyttes mere blandt 

patienter med artrose (relativt til patienter med rygsygdom, som i [2] defineres som patienter med 

’diskusprolaps eller anden rygsygdom’), men forskellene er større i nærværende rapport. 

Ligeledes findes i begge rapporter at massage og osteopati benyttes mere af patienter med 

rygsygdom. Den mest markante forskel er, at det jf. Figur 5 ovenfor i højere grad er patienter med 

artrose som benytter zoneterapi (hvor det modsatte blev fundet i [2] i 2010). Brugen af zoneterapi 

er generelt faldet siden 2010 [3] og hvis dette fald primært er sket blandt patienter med 

rygsygdom, kan dette helt eller delvist forklare denne forskel. 

 

5.2 FORBRUG PÅ KAB 
Respondenterne blev i spørgeskemaet spurgt ind til hvor mange penge de havde brugt på KAB 

de seneste 12 måneder. De havde mulighed for at angive deres forbrug inden for nogle 

foruddefinerede forbrugsintervaller (se Figur 6 og Figur 7). Hvis man antager at respondenterne 

i gennemsnit benytter hvad der svarer til det midterste beløb i hvert interval (og for KAB2 hvor 

respondenterne kunne angive ”Over 20.000 kr.” antager at de i gennemsnit benyttede 30.000 kr.), 

så brugte KAB1-brugerne i gennemsnit 1634 kr. de seneste 12 måneder, mens KAB2-brugerne 

brugte 2832 kr. i gennemsnit. Disse gennemsnit bliver trukket op af nogle med et meget højt 

forbrug og det er derfor relevant at se på hvad medianforbruget er (forbruget for den typiske 

forbruger). For KAB1 er medianforbruget i intervallet 501 – 1000 kr og for KAB2 er 

medianforbruget i intervallet 1.001 – 3.000 kr. Det er også vigtigt at bemærke, at disse beløb ofte 

dækker brug af mere end én type hhv. KAB1 eller KAB2.   

Respondenternes svar ift. forbrug af hhv. KAB1 og KAB2 indikerer ingen signifikant forskel i 

omfanget af forbruget på tværs af om patienterne har været behandlet for artrose, rygsygdom eller 

begge dele.  

 

 

4  Ikke alle behandlinger eller medikamenter vil være blevet benyttet i forbindelse med 

gigtsymptomer. Respondenterne blev kun overordnet set blev spurgt ind til om de havde benyttet 

KAB i forbindelse med gigtsymptomer, ikke i forbindelse med hver enkelt type KAB. 
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5.2.1  KAB1 
FIGUR 6.  FORBRUG PÅ KAB1 

Grafen viser hvor meget KAB1-brugerne har brugt på KAB1. Respondenterne blev bedt om at 

angive cirka hvor meget de havde brugt på KAB1 inden for de seneste 12 måneder. Hver søjle 

viser andelen som angav det pågældende interval. 

 

Som det ses af Figur 6 brugte lidt under en tredjedel henholdsvis mellem 1 og 500 kr., mellem 

500 og 1.000 kr. og mellem 1.001 og 3.000 kr. Lidt under hver tiende brugte mellem 3001 og 

10.000 kr., men meget få brugte henholdsvis over 10.000 kr. og 0 kr. De 2 % som angiver ikke 

at have brugt nogen penge på KAB1, kan skyldes, at de har fået omkostningerne dækket eller fået 

det foræret. Det skal påpeges, at en del af variationen også kan skyldes de foruddefinerede 

intervaller, som er baseret på erfaringer fra tidligere lignende spørgeskemaer. Det er derfor vigtigt 

at fokusere på det overordnede billede som grafen tegner, fremfor at fokusere på andelene i de 

enkelte søjler.  
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5.2.2  KAB2 
FIGUR 7.  FORBRUG PÅ KAB2 

Grafen viser hvor meget KAB2-brugerne har brugt på KAB2 de seneste 12 måneder. 

Respondenterne blev bedt om at angive cirka hvor meget de havde brugt på KAB2 inden for de 

seneste 12 måneder. Hver søjle viser andelen som angav det pågældende interval. 

 

Figur 7 viser fordelingen i KAB2-forbruget. Variationen er noget anderledes end for KAB1. Der 

er en relativt stor andel (13 %) som ingen penge har brugt på deres behandlinger, hvilket f.eks. 

kan have sin forklaring i egenbehandling eller dækning fra sundhedsforsikring. Derudover er der 

generelt mange, som har benyttet mellem 1.000 kr. og 10.000 kr., mens kun ganske få har benyttet 

over 10.000 kr.  

Disse tal kan holdes op imod at et gennemsnitligt KAB2-behandlingsforløb på seks kontakter på 

tværs af behandlingsformer i 2007 kostede 2.147 kr. [7] (svarende til ca. 2.500 kr. i 2017, baseret 

på Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks). 

 

5.3 HYPPIGHED I  BRUG AF KAB 
Som indikeret i ovenstående afsnit er det ikke alle former for KAB som benyttes lige ofte. Dette 

afsnit beskriver hvor ofte gigtpatienter i gennemsnit benytter hhv. KAB1 og KAB2. Målet for 

hyppigheden er det gennemsnitlige antal måneder ud af de seneste 12 måneder gigtpatienterne 

har benyttet en pågældende KAB. Opgørelsen siger dermed ikke noget om hvor ofte i løbet af en 

måned at KAB er blevet benyttet, og opgørelsen skal derfor ses i det lys. 
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5.3.1  KAB1 
FIGUR 8.  FORBRUG AF KAB1, ANTAL MÅNEDER DET SENESTE ÅR 

Grafen viser hvor mange måneder ud af de seneste 12 måneder gigtpatienter i gennemsnit har 

benyttet forskellige former for alternative og komplementære behandlinger. ”Musling”: 

Grønlæbet musling, ”Omega3”: Omega-3 fedtsyrer (udvundet af ’havmad’ - fisk, skaldyr eller 

tang), ”AndreOlier”: Andre olier end omega-3 (f.eks. GLA, omega-6 eller omega-9), ”MSM”: 

Methyl-Sulfonyl-Methan, ”Boswellia”: Boswellia serrata, ”Vitamin”: Ikke-lægeanbefalet 

vitamin/mineraltilskud som overstiger normalt behov (RI/NRV), ”Sammensat”: Sammensatte 

naturprodukter/kosttilskud/naturlægemidler der indeholder flere forskellige aktive ingredienser, 

”Andre”: Andre naturprodukter, kosttilskud/naturlægemidler. Capsaicin er ikke rapporteret af 

hensyn til respondenters anonymitet.  

 

For KAB1 ligger det gennemsnitlige antal måneder for de fleste KAB mellem seks og ni måneder 

jf. Figur 8. Cannabis5 og boswellia serrata skiller sig ud ved ikke at være benyttet så ofte i løbet 

af et år, mens vitaminer skiller sig ud som den KAB1 (og KAB generelt) som benyttes oftest. 

 

 

  

 

5 Relativt mange respondenter angiver 1-2 måneders brug af cannabis. Dette kan potentielt 

skyldes at forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft per 1/1-2018. Der er dog 

ganske få respondenter som har besvaret spørgeskemaet på et tidspunkt som kan retfærdiggøre 

hhv. en og to måneders brug af cannabis efter forsøgsordningen trådte i kraft. Samtidig angiver 

over halvdelen af cannabis-brugerne at have brugt cannabis i længere tid end forsøgsordningen 

har forløbet. 

0

2

4

6

8

10

12

M
ån

e
d

e
r



ANALYSE AF 

GIGTPATIENTERS BRUG 

AF KOMPLEMENTÆRE 

OG ALTERNATIVE 

BEHANDLINGER (KAB)  

 

 

21 

 

 

5.3.2  KAB2 
FIGUR 9.  FORBRUG AF KAB2, ANTAL MÅNEDER DET SENESTE ÅR 

Grafen viser hvor mange måneder ud af de seneste 12 måneder gigtpatienter i gennemsnit har 

benyttet forskellige former for alternative og komplementære behandlinger. ”BodySDS”: Body 

Self Development System, ”Ernaering”: Ernæringsterapi (individuel tilpasset kostvejledning), 

”Kranio”: Kranio-sakral terapi, ”Biopati”: Biopati, naturopati eller phytoterapi, ”TaiChi: Tai Chi 

/ Chi gong, ”Andre”: Andre behandlingsformer. 

 

For KAB2 ligger det gennemsnitlige antal måneder generelt lavere end for KAB1 jf. Figur 9. De 

fleste KAB2 bliver benyttet i omegnen af fire måneder i løbet af et år, ernæringsterapi og andre 

KAB2 benyttes cirka i seks ud af tolv måneder, mens magnetterapi, yoga, meditation og biopati 

(inkl. naturopati og phytoterapi) benyttes i syv-otte måneder i løbet af et år.   

Forskelle i hyppigheden mellem KAB1 og KAB2 skal formentlig bl.a. findes i at KAB2 generelt 

kan anses som mere omfattende behandlingsformer og også typisk er forbundet med højere 

omkostninger for gigtpatienten. 
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6. TILFREDSHED VED BRUG AF KAB  
 

 

 

 

 

Rapporten har indtil nu set på hvilke grupper der benytter KAB, og i hvilket omfang de benytter 

KAB. Dette afsnit undersøger hvilke oplevelser gigtpatienterne selv har haft når de har brugt 

KAB. Respondenterne svarede på hvilke oplevelser de havde haft med forskellige KAB, og de 

fik svarmulighederne om KAB havde haft henholdsvis en positiv, en negativ eller ingen effekt på 

deres gigtsygdom. For at få det overordnede billede af gigtpatienternes oplevelser ifm. KAB, er 

alle svarene på tværs af behandlingstyper blevet samlet for hhv. KAB1 og KAB2 i Figur 10. 

FIGUR 10.  ERFARINGER MED KAB 

 

Grafen viser andelen af hhv. positive oplevelser, negative oplevelse og andelen af oplevelser med 

ingen effekt på symptomer af deres gigtsygdom. 

Figuren viser at der er meget få negative oplevelser med KAB; 1% af KAB1-besvarelserne og 

3% af KAB2-besvarelserne er relateret til negative påvirkninger på patienternes gigtsygdom. Af 

de resterende besvarelser er der cirka lige mange med hhv. ingen og positive effekter. For KAB1-

besvarelserne er der en mindre andel (44%) positive oplevelser, og en tilsvarende relativt større 

andel (54%), oplevelser af ingen effekt. For KAB2-besvarelserne er disse andele ens (49%).  På 

tværs af de to patientpopulationer er der ingen signifikante forskelle i tilfredsheden (ikke 
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rapporteret i figuren). Sammenligner man KAB1 med KAB2, er der for KAB1 signifikant flere 

oplevelser af ingen effekt (54% vs. 49%) og tilsvarende signifikant færre positive erfaringer (44% 

vs. 49%). 

I de følgende to afsnit vises respondenternes selvrapporterede tilfredshed ved henholdsvis brugen 

af KAB1 og KAB2, fordelt på de enkelte typer af komplementære og alternative 

behandlingsformer. 

6.1.1  KAB1 
FIGUR 11.  ANDELE MED POSITIVE ERFARINGER MED KAB1  FORDELT PÅ TYPER 

 

De blå cirkler i grafen angiver andelen af brugerne som har oplevet en positiv effekt på 

symptomer af deres gigtsygdom ud af dem, som har tilkendegivet, om de har haft en positiv, 

negativ eller ingen effekt. De lodrette sorte barer viser 95% konfidensintervallet for andelene. 

”Musling”: Grønlæbet musling, ”Omega3”: Omega-3 fedtsyrer (udvundet af ’havmad’ - fisk, 

skaldyr eller tang), ”AndreOlier”: Andre olier end omega-3 (f.eks. GLA, omega-6 eller omega-

9), ”MSM”: Methyl-Sulfonyl-Methan, ”Boswellia”: Boswellia serrata, ”Vitamin”: Ikke-

lægeanbefalet vitamin/mineraltilskud, som overstiger normalt behov (RI/NRV), ”Sammensat”: 

Sammensatte naturprodukter/kosttilskud/naturlægemidler der indeholder flere forskellige aktive 

ingredienser, ”Andre”: Andre naturprodukter, kosttilskud/naturlægemidler. Andelene for 

grønlæbet musling, chondroitin, boswellia serrata og capsaicin er ikke rapporteret af hensyn til 

respondenters anonymitet. 

Figur 11 viser variationen i tilfredshed på tværs af KAB1-typer. MSM (methyl-sulfonyl-methan), 

cannabis og Omega-3 er de tre typer KAB1, hvor den største andel har angivet at de har haft 

positive oplevelser ved brugen af KAB1 (hhv. 63%, 56% og 53%). Modsat er ingefær, hyben og 

’AndreOlier’ (end Omega 3) de tre typer, hvor den laveste andel har haft positive oplevelser (hhv. 

38%, 39% og 44%). Der er stor usikkerhed omkring nogle af disse andele; usikkerheden er størst 

for MSM, da estimatet på 63% med 95% sikkerhed ligger mellem 43% og 82%. Usikkerheden 

skyldes primært, at der er relativt få, som har benyttet MSM. Det kan dog siges med stor 

sikkerhed, at flere har positive erfaringer med glukosamin og Omega 3 end med ingefær. De 

øvrige konfidensintervaller overlapper hinanden, og det kan derfor ikke siges med sikkerhed, at 

andelene er forskellige fra hinanden. 
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Ovennævnte andele kan sammenlignes med resultaterne fra Gigtforeningens undersøgelse fra 

2003, hvor en lignende høj tilfredshed blandt brugerne af glukosamin, og en lignende relativ lav 

tilfredshed med hyben og ingefær findes [4]. I Gigtforeningens undersøgelse fandt man i 2003 

den største tilfredshed med vitaminer og de sammensatte naturlægemidler/kosttilskud – dette 

resultat genfindes ikke i nærværende rapport. Det er vigtigt at pointere kategorierne i 

undersøgelserne ikke er ens og at respondenterne i de to undersøgelser er udvalgt blandt 

forskellige patientpopulationer. 

6.1.2  KAB2 
FIGUR 12.  ANDELE MED POSITIVE ERFARINGER MED KAB2  FORDELT PÅ TYPER 

 

De blå cirkler i grafen angiver andelen af brugerne som har oplevet en positiv effekt på 

symptomer af deres gigtsygdom, ud af dem, som har tilkendegivet, om de har haft en positiv, 

negativ eller ingen effekt. De lodrette sorte barer viser 95% konfidensintervallet for andelene. 

”BodySDS”: Body Self Development System, ”Ernaering”: Ernæringsterapi (individuel tilpasset 

kostvejledning), ”Kranio”: Kranio-sakral terapi, ”Biopati”: Biopati, naturopati eller 

phytoterapi, ”TaiChi: Tai Chi / Chi gong, ”Andre”: Andre behandlingsformer. Andelene som 

benytter hypnose og biopati er ikke rapporteret af hensyn til respondenternes anonymitet. 

Figur 12 viser tilsvarende andelene af KAB2-brugere som har angivet, at de har oplevet en positiv 

effekt. De tre behandlingstyper som flest har haft positive oplevelser med, er magnetterapi, 

ernæringsterapi og yoga (hhv. 75%, 71% og 70%). Modsat har færrest haft positive oplevelser 

med kranio-sakral terapi, akupunktur og healing (hhv. 31%, 39% og 42%). For KAB2 er 

usikkerheden omkring andelene endnu større end for KAB1, hvilket skyldes færre besvarelser for 

de pågældende KAB2, men det kan siges med stor sikkerhed, at flere har positive erfaringer med 

’andre’ (behandlingsformer) end med akupunktur og kranio-sakral terapi og flere har positive 

erfaringer med yoga og massage end med både akupunktur, kranio-sakral terapi og zoneterapi. 

Her kan igen sammenlignes med gigtpatienter bredere set, hvor healing ligger lavt i begge 

undersøgelser, og delvist ligeså gør akupunktur, mens massage og ernæringsterapi ligger relativt 

højt i begge undersøgelser [4]. De største forskelle skal findes blandt brugerne af magnetterapi, 

som i denne undersøgelse ligger højt og brugerne af zoneterapi, som i denne undersøgelse ligger 

relativt lavt. Begge ligger i den modsatte ende af skalaen blandt gigtpatienter tilbage i 2003 [4].  
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7. SAMSPIL MELLEM BRUG AF KAB  OG DET 

TRADITIONELLE SUNDHEDSSYSTEM  
 

 

 

 

 

Et andet vigtigt aspekt i brugen af KAB er samspillet med det traditionelle sundhedssystem. 

Respondenterne blev derfor spurgt ind til hvorvidt de taler med deres praktiserende læge omkring 

brugen af KAB (se afsnit 7.1: Egen læge), og om de synes KAB fungerer godt sammen med eller 

bedre end det traditionelle sundhedssystem (se afsnit 7.2: Samspil).  

 

7.1 EGEN LÆGE  
FIGUR 13.  EGEN LÆGES/SPECIALLÆGES KENDSKAB TIL FORBRUG AF KAB 

 

Grafen viser andelen af brugerne af hhv. KAB1 og KAB2 som taler med deres læge/speciallæge 

omkring brugen af KAB, opdelt på patienter behandlet for artrose, rygsygdom, begge dele og 

alle. 

 

Figur 13 viser hvor store andele af KAB1- og KAB2-brugerne med hhv. artrose, rygsygdom eller 

begge dele, som snakker med deres læge/speciallæge omkring brugen af KAB. Tallene viser, at 

det i runde tal er godt hver anden som taler med deres egen læge eller speciallæge omkring brugen 
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af KAB. Tallene for artrose (61% for KAB1 og 57% for KAB2) kan sammenholdes med en 

tidligere undersøgelse fra 2004, da undersøgelsen primært inkluderede patienter med artrose [10]. 

I undersøgelsen angav 63% at have snakket med deres egen læge omkring brugen af KAB. 

Dermed er andelen af patienter behandlet for artrose som har snakket med deres egen læge eller 

speciallæge lidt lavere i denne rapport.6  

Figur 12 viser at det i højere grad er KAB2-brugerne (64%) frem for KAB1-brugere (57%), som 

er i dialog med egen læge/speciallæge omkring brugen af KAB, om end forskellen kun er 

grænsesignifikant (p<0,06). Respondenternes besvarelser kan ikke afdække specifikke årsager til 

denne forskel, men det kan muligvis skyldes at patienterne føler et større behov for 

kommunikation med egen læge eller speciallæge omkring KAB2. Det kan omvendt også skyldes, 

at lægen eller speciallægen i højere grad tager dialogen omkring KAB2 frem for KAB1. 

Ovennævnte undersøgelse fra 2004 viste, at det, for KAB generelt, i cirka tre ud af fire tilfælde, 

var patienten som tog initiativet til dialog omkring brugen af KAB [10].    

Når man ser på hvilke patienter som taler med deres egen læge eller speciallæge omkring KAB, 

så er det for KAB1 i markant lavere grad patienter behandlet for rygsygdom end for patienter 

behandlet for artrose. For KAB2 er det til gengæld i højere grad patienter behandlet for 

rygsygdom og patienter behandlet for både rygsygdom og artrose, som taler med egen læge eller 

speciallæge omkring KAB. Sidstnævnte kan muligvis skyldes den øgede kompleksitet der følger 

med at have både rygsygdom og artrose, og hvilke konsekvenser brugen af KAB2 kan have for 

patientens helbred og eventuelle komorbiditet.   

  

 

6  Det kan ikke umiddelbart undersøges om forskellene er signifikante. Det vides ikke om 

forskellene er et udtryk for en ændring over tid, en forskel i formulering af spørgsmål eller 

patientpopulationssammensætning.  



ANALYSE AF 

GIGTPATIENTERS BRUG 

AF KOMPLEMENTÆRE 

OG ALTERNATIVE 

BEHANDLINGER (KAB)  

 

 

27 

 

 

7.2 SAMSPIL  
FIGUR 14.  ERFARINGER MED KAB 

  Grafen viser andelen af brugerne af hhv. KAB1 og KAB2 som enten har oplevet af KAB fungerer 

godt sammen med det traditionelle sundhedssystem eller at KAB fungerer bedre end det 

traditionelle sundhedssystem. Andelene er baseret på 232 besvarelser for KAB1 og 335 for KAB2. 
 

 

Figur 14 viser at langt størstedelen (hhv. 74% og 78%) af KAB-brugerne synes at KAB fungerer 

godt i samspil med det traditionelle sundhedsvæsen. Dette står i kontrast til at KAB-brugerne 

tidligere har efterspurgt at KAB og det traditionelle sundhedssystem blev bedre til at håndtere 

patienter på tværs af systemerne [8]. Det er her vigtigt at tage højde for at en relativ lille andel af 

respondenterne valgte at besvare denne del, hvilket kan skyldes at svarmulighederne ikke var 

dækkende for patienternes holdning til samspillet. Det vides derfor ikke med sikkerhed om 

resultaterne er repræsentative for alle respondenterne.7 Andelen som synes KAB fungerer bedre 

end det traditionelle sundhedsvæsen er lidt højere blandt KAB2-brugerne.  

Hvis man ser på de enkelte former for KAB skiller cannabis sig ud ved at være den eneste form 

for KAB hvor størstedelen synes behandlingen fungerer bedre end det traditionelle 

sundhedssystem, om end forskellen ikke er signifikant. For alle øvrige former for KAB1 og 

KAB2 anser størstedelen af brugerne KAB som et godt supplement til det traditionelle 

sundhedssystem (ikke vist i figuren).8  

 

7 Ser man på dem som har benyttet KAB, men udelukkende før de seneste 12 måneder er billedet 

det samme, hvilket understøtter resultatets validitet. 
8 Opgørelsen omfatter kun de former for KAB, hvor der er et tilstrækkeligt antal besvarelser til 

at resultaterne kan gengives. 
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8. IDEPERSON BAG BRUG AF KAB 
 

 

 

 

 

En afgørende faktor for om patienter bruger KAB er om der er nogen personer i deres 

omgangskreds, sundhedsfaglige personer eller andre, som har erfaringer med KAB [7,8]. For at 

få mere viden omkring hvem der inspirerer til brugen af KAB skulle respondenterne angive hvem 

der gav dem ideen til at benytte hhv. KAB1 og KAB2.  

FIGUR 15.  PERSON(ER)  BAG BRUGEN AF KAB1 

 

Grafen viser hvem KAB1-brugerne angiver som ideperson bag brugen af KAB1. ”Familie”: 

familie, venner eller bekendte, ”Laege”: praktiserende læge, speciallæge eller sygeplejerske, 

”AndreBeh”: andre behandlere eller andet sundhedspersonale, ”AndrePat”: andre patienter, 

”Selv”: eget initiativ, ”Andre”: andre. Andelene summer ikke til 100% da respondenter kunne 

vælge flere svarmuligheder. 

 

For KAB1-respondenterne er det i langt de fleste tilfælde enten gigtpatienten selv (46%) eller 

familie, venner og bekendte (42%) som har været inspirationskilde. Figur 15 viser samtidig at 

læger, speciallæger og sygeplejersker (13%) og, andre behandlere og andet sundhedspersonale (9 

%) heller ikke er en uvæsentlig kilde til inspiration.   
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FIGUR 16.  PERSON(ER)  BAG BRUGEN AF KAB2 

Grafen viser hvem KAB2-brugerne angiver som ideperson bag brugen af KAB2. Familie: 

familie, venner eller bekendte, Laege: praktiserende læge, speciallæge eller sygeplejerske, 

AndrePat: andre patienter, Selv: eget initiativ, Andre: andre. Andelene summer ikke til 100% 

da respondenter kunne vælge flere svarmuligheder. 

 

For KAB2-respondenterne er billedet i store træk det samme, dog med den vigtige nuance, at 

gigtpatienten selv (53%) i højere grad er inspirationskilde ift. familie og venner (37%). Læger, 

speciallæger og sygeplejersker (19%) er også i højere grad inspirationskilde til KAB2, hvilket 

også kan hænge sammen med at flere KAB2-brugerne taler med deres læge om KAB (se afsnit 

7.1: Egen læge). Andre patienter er for både KAB1 og KAB2 sjældent en inspirationskilde.  

 

I undersøgelsen omkring udbud af KAB i 2007 [7], svarede ca. 59% af behandlerne af deres 

’klienter’ blev anbefalet KAB2-behandling af familie og venner, mens ca. 34% selv tog initiativet 

(”set annonce” eller ”kom af sig selv”). For gigtpatienterne i nærværende undersøgelse er de 

tilsvarende tal hhv. 37% og 53%. Kun 4% vurderes at blive anbefalet behandlingen fra det 

etablerede sundhedsvæsen, hvilket er en markant lavere andel end de 19% fundet blandt 

respondenterne i denne analyse. Disse forskelle kan skyldes den tidsmæssige forskel på de to 

undersøgelser, at behandlerne ikke foretager den samme vurdering som patienterne selv, eller at 

fokus i denne rapport er på gigtpatienter, som ikke nødvendigvis er repræsentative for alle 

brugerne af KAB. 
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9. KONKLUSION  
 

 

 

 

 

Formålet med denne rapport er at skabe viden omkring brugen af komplementær og alternativ 

behandling blandt gigtpatienter i Danmark. Baseret på respondenternes besvarelser følger 

rapportens vigtigste konklusioner: 

• Halvdelen (54%) har gjort brug af komplementære eller alternative behandlinger (KAB) ifm. 

deres artrose eller rygsygdom, inden for de seneste 12 måneder. Yderligere 19% har gjort 

brug af KAB af andre årsager, mens de resterende 27% ikke har benyttet KAB i perioden. 

• Brugerne af KAB kan inddeles i grupper i henhold til om de har benyttet komplementær og 

alternativ medicin m.m. (KAB1), komplementære og alternative behandlinger (KAB2) eller 

begge dele (KAB1+2). Ser man på typiske karakteristika blandt disse grupper, så er KAB1-

brugerne de ældste, KAB2-brugerne de yngste og mest erhvervsaktive, KAB1+2-brugerne 

er i højere grad kvinder og dem med dårligst selvvurderet helbred og dem som benytter 

sundhedssystemet og medicinering i største omfang, mens de som slet ikke benytter KAB 

har bedst selvvurderet helbred og benytter sundhedssystemet i mindst udstrækning. 

• Blandt KAB1-brugerne er ingefær (45%), omega3 (44%) og glukosamin (40%) de tilskud 

der er flest der benytter, mens det blandt KAB2-brugerne oftest er behandlingerne massage 

(67%), akupunktur (39%) og zoneterapi (21%) som benyttes. 

• KAB1-brugerne bruger typisk i intervallet 500-1000 kr. om året i alt på KAB1 (f.eks. 

naturmedicin eller kosttilskud).  Tilsvarende bruger KAB2-brugerene i intervallet 1000-3000 

kr. om året. KAB1 benyttes typisk i 6-9 måneder om året og KAB1-brugere har i gennemsnit 

bruget 2,9 forskellige typer KAB1 de seneste 12 måneder. Forbruget af KAB2 ligger markant 

lavere med typisk 4-5 måneder om året, mens antallet af forskellige anvendte KAB2 ligger 

lidt lavere med 2,5 de seneste 12 måneder. 

• Erfaringerne med KAB er generelt, at behandlingerne har en positiv eller ingen effekt på 

respondenternes artrose eller rygsygdom, men der er stor variation på tværs af de forskellige 

medikamenter og behandlinger. MSM (methyl-sulfonyl-methan), cannabis og Omega-3 er 

de tre typer KAB1, hvor den største andel har haft positive erfaringer (63% - 53%). Modsat 

er ingefær, hyben og ’AndreOlier’ (end Omega 3) de tre typer, hvor den laveste andel har 

haft positive oplevelser (38% - 44%). For KAB2 har flest haft positive oplevelser med 

magnetterapi, ernæringsterapi og yoga (75% - 70%). Modsat har færrest haft positive 

oplevelser med kranio-sakral terapi, akupunktur og healing (31% - 42%). 

• Samspillet mellem KAB og det traditionelle sundhedssystem vurderes af respondenterne til 

at være godt (74-78%) og flertallet af KAB-brugerne taler også med deres praktiserende læge 

omkring deres brug af KAB (57-64%). 

• Den typiske ideperson bag brugen af KAB er patienten selv, efterfulgt af familie (og venner) 

og sundhedsfagligt personale (læge, speciallæge eller sygeplejerske). 
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APPENDIKS  

L ISTE OVER KAB 
De to nedenstående bokse angiver hvilke former for KAB som indgik i 

spørgeskemaundersøgelsen. Listen blev udarbejdet i samarbejde med Gigtforeningen og Helle 

Johannessen.  Da denne liste ikke er udtømmende, fik respondenterne mulighed for at nævne 

øvrige former for KAB, som det fremgår af nedenstående. 

KAB1 

Ingefær 

Hyben 

Gurkemeje 

Grønlæbet musling 

Glukosamin 

Omega-3 fedtsyrer (udvundet af ’havmad’ - fisk, skaldyr eller tang) 

Andre olier end omega-3 (f.eks. GLA, omega-6 eller omega-9) 

MSM (methyl-sulfonyl-methan) 

Chondroitin 

Boswellia serrata 

Cannabis 

Capsaicin 

Ikke-lægeanbefalet vitamin/mineraltilskud, som overstiger normalt behov (RI/NRV) 

Naturprodukter/kosttilskud/naturlægemidler, der indeholder flere forskellige aktive ingredienser 

Andre naturprodukter, kosttilskud/naturlægemidler 

 

 

KAB2 

Akupunktur 

Zoneterapi 

Magnetterapi (hjemme eller hos en behandler) 

Healing 

Homøopati 

Yoga 

Meditation 

Osteopati 

Body SDS (Self Development System) 

Hypnose 

Ernæringsterapi (individuel tilpasset kostvejledning) 

Massage 

Kranio-sakral terapi 

Biopati, naturopati eller phytoterapi 

Kinisiologi 

Tai Chi / Chi gong 

Andre behandlingsformer 
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LÆGMANDSBESKRIVELSE  
 

 

 

 

 

 

Denne rapport beskriver brugen af alternativ behandling for gigtpatienter i Danmark. 

Alternativ behandling (samlet kaldet KAB) omfatter i rapporten både komplementær og 

alternativ medicin (kaldet KAB1) og komplementære og alternative behandlingsformer 

(kaldet KAB2).  

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt til 4183 patienter 

behandlet for enten artrose (slidgigt) eller rygsygdom. Spørgeskemaet blev besvaret 

fuldt ud af 1739 af patienterne. Oplysningerne fra spørgeskemaet blev koblet med 

registerdata, som gav information om patienternes uddannelse, indkomst, brug af 

sundhedsvæsenet osv.  

Når man læser resultaterne i denne rapport, skal man huske, at patienterne som har valgt 

at besvare spørgeskemaet, ikke nødvendigvis giver et præcist billede af hvad en typisk 

gigtpatient ville svare. Der er nemlig nogle forskelle på dem som har besvaret 

spørgeskemaet, og dem som ikke besvarede spørgeskemaet. Dem som besvarede 

spørgeskemaet har typisk  

• en lidt længere uddannelse,  

• de bruger sundhedsvæsenet lidt mere,  

• de er i højere grad i arbejde,  

• de bor i lavere grad alene.  

 

Samtidig betyder den måde gigtpatienterne blev udvalgt til at deltage i undersøgelsen på 

også noget. Patienterne blev udvalgt til at deltage hvis de havde været på hospitalet med 

deres gigtsygdom. Dem som har været på hospitalet med deres gigtsygdom, er typisk 

mere syge end andre gigtpatienter, som ikke har været på hospitalet på grund af deres 

gigtsygdom.  

Det er derfor vigtigt at huske, at resultaterne i rapporten kunne være anderledes, hvis 

deltagerne ikke kun var dem som havde været på hospitalet med deres gigtsygdom, og 

hvis alle dem som var blevet udvalgt, havde besvaret spørgeskemaet. 

 



ANALYSE AF 

GIGTPATIENTERS BRUG 

AF KOMPLEMENTÆRE 

OG ALTERNATIVE 

BEHANDLINGER (KAB)  

 

 

34 

 

 

 

Rapportens vigtigste resultater  

 

Hvor meget bruges KAB? 

Hvor mange patienter med gigt gør 

brug af KAB, og bruger de dem i 

forbindelse med deres gigtsygdom? 

Svarene i spørgeskemaet viser, at ca. 

hver anden (54%) gigtpatient har gjort 

brug af KAB inden for det seneste år i 

forbindelse med deres artrose eller 

rygsygdom. Ud over dem har ca. en ud 

af fem (19%) brugt KAB af andre 

årsager. Det betyder også, at ca. en ud 

af fire (27%) slet ikke har brugt KAB.  

 

Figuren til venstre ser på den halvdel, 

som har brugt KAB i forbindelse med 

deres gigtsygdom, og deler dem op 

efter, hvilken slags KAB de har brugt. 

Det viser sig at der er flest som kun 

har brugt KAB1, lidt færre som kun 

har brugt KAB2, og færrest som har 

brugt begge dele (se den lille lagkage). 

Der er dog ikke store forskelle i 

antallet i hver af de tre grupper.  

 

Hvem bruger KAB? 

For at undersøge om der er forskel på hvilke patienter, som benytter forskellige slags 

KAB, blev patienterne delt op i fire grupper: de tre grupper, som lige er blevet nævnt 

(KAB1, KAB2 og KAB1+2), samt gruppen af dem som slet ikke har brugt KAB eller 

ikke har brugt KAB i forbindelse med deres gigtsygdom (kaldet Ikke-KAB). 

 

Ser man på typiske karakteristika blandt disse grupper, så er  

• KAB1-brugerne de ældste,  

• KAB2-brugerne de yngste og mest erhvervsaktive,  

Hvor mange bruger KAB? 

KAB, gigt
54%

KAB,
Andre 

årsager
19%

Ikke-KAB
27%

Hvilken slags KAB benyttes? 

KAB1
20%

KAB2
18%

KAB1+2
16%

KAB gigt
54%
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• KAB1+2-brugerne er i højere grad kvinder, dem med dårligst selvvurderet helbred, 

og dem som benytter sundhedssystemet og medicinering i størst omfang,  

• Ikke-KAB-brugerne har det bedste selvvurderede helbred, og benytter 

sundhedssystemet i mindst udstrækning (se afsnit 4.3 i rapporten for yderligere 

detaljer). 

 

 

Hvilke typer KAB bruges? 

I spørgeskemaet skulle 

patienterne angive, hvilke 

former for KAB1 og KAB2 de 

havde benyttet inden for det 

seneste år.  

 

Blandt KAB1-brugerne er der 

flest der benytter ingefær 

(45%), omega3 (44%) og 

glukosamin (40%), og der er 

færrest der benytter MSM 

(4%), hyben (11%), cannabis 

(11%) og vitaminer (11%).   

 

 

 

Blandt KAB2-brugerne er 

der flest der benytter 

massage (67%), 

akupunktur (39%) og 

zoneterapi (21%), og 

færrest der benytter 

BodySDS (4%), homøopati 

(4%) og magnetterapi (5%). 

(se afsnit 5.1 i rapporten for 

yderligere detaljer og en 

beskrivelse af de enkelte 

former for KAB1 og 

KAB2). 

 

 

 

Hvilke former for KAB1 benyttes? 

Grafen viser hvilke former for KAB1, som gigtpatienter typisk 

benytter. Andelene som benytter boswellia serrata og capsaicin 

er ikke rapporteret af hensyn patienternes anonymitet. 

 

Hvilke former for KAB2 benyttes? 

Grafen viser hvilke former for KAB2, som gigtpatienter typisk 

benytter. 
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Hvor meget bruges KAB? 

Et andet forhold som er interessant at 

undersøge, er hvor ofte 

gigtpatienter benytter KAB. Derfor 

blev patienterne i spørgeskemaet 

spurgt om, hvor ofte de havde 

benyttet de forskellige former for 

KAB1 og KAB2. I figuren til højre 

er der vist hvor mange måneder ud 

af det seneste år, gigtpatienterne 

typisk har benyttet de forskellige 

typer af KAB1.  Figuren viser, at 

KAB1-brugerne typisk benytter 

KAB1 i 6-9 måneder i løbet af året. 

Vitaminer bliver dog typisk benyttet 

oftere (over 10 måneder), mens 

boswellia serrata og cannabis typisk 

kun benyttes i 4-5 måneder.  

 

 

Figuren til venstre viser 

den samme opgørelse, blot 

for KAB2. Den viser at 

KAB2-brugere ikke bruger 

KAB2 nær så ofte. Typisk 

bruges KAB2 kun 4-5 

måneder i løbet af et år. 

Der er dog nogle 

undtagelser: Magnetterapi, 

yoga, meditation og biopati 

benyttes typisk 7-8 

måneder i løbet af et år.  

 

 

Der er fra bruger til bruger stor forskel på, hvor store beløb der bruges på KAB. KAB1-

brugere bruger typisk i intervallet 500-1000 kr. om året på KAB1. Tilsvarende bruger 

KAB2-brugerene typisk i intervallet 1000-3000 kr. om året. (se afsnit 5.2 og afsnit 5.3 i 

rapporten for yderligere detaljer). 

 

 

 

Hvor ofte benyttes KAB1? 

Hvor ofte benyttes KAB2? 
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Grafen viser hvor mange måneder ud af det seneste år, 

gigtpatienter i gennemsnit har benyttet forskellige former 

for KAB1. Antallet for capsaicin er ikke rapporteret af 

hensyn patienternes anonymitet. 
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Grafen viser hvor mange måneder ud af det seneste år, gigtpatienter 

i gennemsnit har benyttet forskellige former for KAB2.  
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Patienternes erfaringer med KAB  

Omkring halvdelen af gigtpatienterne har svaret at de har haft positive erfaringer med 

behandlingerne, og cirka halvdelen har ikke oplevet nogen effekt. Der er stort set ingen, 

som har direkte negative erfaringer. Der er dog stor forskel på gigtpatienternes 

erfaringer, alt efter hvilken type KAB1 eller KAB2 patienterne har benyttet.  

 

Figuren til højre viser hvor mange, 

der har svaret at de har oplevet 

positive effekter i forbindelse med de 

forskellige typer KAB1. De lodrette 

grå barer viser hvor stor usikkerhed 

de kan siges at være omkring dette. 

For de fleste KAB1 er det omkring 

halvdelen af gigtpatienterne der har 

haft positive erfaringer. De tre typer 

KAB1, der er flest der har haft 

positive erfaringer med er MSM 

(63%), cannabis (56%) og Omega-3 

(53%). Modsat er de tre typer, der er 

færrest der har haft positive 

erfaringer med ingefær (38%), hyben 

(39%) og ’AndreOlier’ (44%).  

 

Figuren til venstre viser på 

samme måde patienternes 

erfaringer med KAB2. Der er ret 

stor usikkerhed om erfaringerne 

med KAB2, men oftest er det lidt 

over halvdelen af gigtpatienterne 

der har haft positive erfaringer 

med KAB2. De tre typer af 

behandlinger der er flest patienter 

der har haft positive oplevelser 

med, er magnetterapi (75%), 

ernæringsterapi (71%) og yoga 

(70%). Modsat har færrest haft 

positive oplevelser med kranio-

sakral terapi (31%), akupunktur 

(39%) og healing (42%).  

 

 

Grafen viser andelen, som har oplevet en positiv effekt 

på symptomer af deres gigtsygdom. Andelene som 

benytter grønlæbet musling, chondroitin, boswellia 

serrata og capsaicin, er ikke rapporteret af hensyn 

patienternes anonymitet. 

 

Andel med positive erfaringer med KAB1 

Andel med positive erfaringer med KAB2 

Grafen viser andelen, som har oplevet en positiv effekt på 

symptomer af deres gigtsygdom. Andelene som benytter 

hypnose og biopati, er ikke rapporteret af hensyn patienternes 

anonymitet. 
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Gigtpatienterne blev også spurgt ind til, hvordan de syntes KAB fungerede sammen med 

det traditionelle sundhedssystem. Her viser tallene, at langt de fleste (tre ud af fire) synes, 

at KAB fungerer godt sammen med sundhedssystemet, mens cirka en ud af fire foretrak 

KAB frem for det traditionelle sundhedssystem. Endeligt fortæller seks ud af ti af 

gigtpatienterne, at de taler med en læge om deres brug af KAB, og langt de fleste 

fortæller, at de er blevet inspireret til at bruge KAB af deres familie eller venner, eller at 

de selv har opsøgt KAB (se rapporten for yderligere detaljer). 


