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GLA:D® Ryg certificerede klinikere leverer en gruppebaseret, individuelt
tilpasset intervention til patienter med langvarigt og tilbagevendende

rygbesvær. Interventionen består af patientuddannelse, individuelt tilpasset
træning i grupper

Kære GLA:D Ryg
Kliniker 
Siden vores seneste nyhedsbrev fra efteråret

2019, er der sket en række nye tiltag, som vi er

glade for at kunne informere om.

Fælles GLA:D
Hjemmeside
GLA:D knæ/hofte og GLA:D Ryg har fået en

fælles hjemmeside: https://www.gladdanmark.dk

Fra den fælles indgang kan man vælge at gå

videre til henholdsvis GLA:D knæ/hofte eller

GLA:D Ryg for at finde specifikke informationer

om hvert enkelt behandlingskoncept. 

 

Vi har også fået en engelsksproget hjemmeside

for GLA:D International Network:

 https://gladinternational.org

Artikel om GLA:D Ryg i
Månedsskrift for Læger
GLA:D Ryg har her i februar måned en artikel i

”Månedsskrift for læger”. Artiklen beskriver

evidens-baseret rygbehandling og hvad GLA:D

Ryg står for til praktiserende læger. Du kan læse

artiklen via linket her:  Uspecifikke rygsmerter og

introduktion til GLA:D® Ryg, Månedsskrift Almen

Praksis

Månedsskriftet har givet tilladelse til, at du linker

til artiklen fra din kliniks hjemmeside.  

Patientfolder
I september uploadede vi en patientfolder til

REDCap, hvor de vigtigste budskaber fra

patientuddannelsen er samlet. Det er et stykke

skriftligt materiale, der kan udleveres som

opfølgning på patientuddannelsen, og vi håber

den vil komme jeres GLA:D Ryg deltagere til

gode. 

I er velkomne til at vende tilbage til os med

erfaringer, ændringsforslag eller input til

patientfolderen. 

Studerende kan komme
på GLA:D kursus
Vi har åbnet mulighed for, at man som

fysioterapeut- eller kiropraktorstuderende kan

deltage på GLA:D kurser. Det endelig GLA:D

certifikat vil blive tilsendt, når man er uddannet og

Ambassadør for
dataregistrering 
Som klinikere er I nogle af de bedste til at

informere patienterne om vigtigheden af at øge

vores viden om rygproblemer og behandling ved

at indsamle data. Vi har brug for, at i fortsat

https://www.gladdanmark.dk/
https://gladinternational.org/
https://gladryg.sdu.dk/wp-content/uploads/2020/02/Uspecifikke-rygsmerter-M%C3%A5nedsskrift-for-Almen-Praksis-februar-2020.pdf
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har modtaget sin sundhedsfaglige autorisation. 

 

Er du som GLA:D Ryg
udbyder på landkortet?
Via GLA:D Ryg hjemmesiden, kan patienter finde

frem til en klinik, der udbyder GLA:D Ryg.

Udbyder din klinik GLA:D Ryg forløb, kan I stå på

hjemmesiden. Tjek gerne landkortet om din klinik

er på link:

FIND EN CERTIFICERET GLA:D® RYG

BEHANDLER

Ambassadør for
dataregistrering 
Som klinikere er I nogle af de bedste til at

informere patienterne om vigtigheden af at øge

vores viden om rygproblemer og behandling ved

at indsamle data. Vi har brug for, at i fortsat

motiverer patienterne til at besvare de tilsendte

spørgeskemaer. Det handler både om det

første spørgeskema og om de spørgeskemaer

patienterne får tilsendt efter, GLA:D Ryg forløbet

på klinikken er afsluttet.  

motiverer patienterne til at besvare de tilsendte

spørgeskemaer. Det handler både om det første

spørgeskema og om de spørgeskemaer

patienterne får tilsendt efter, GLA:D Ryg forløbet

på klinikken er afsluttet. 

Safety rapport
Hvert halve år laver GLA:D Ryg et

sikkerhedstjek. Eksterne internationale

konsulenter vurderer patientdata på smerte,

funktion og tilfredshed og på utilsigtede

hændelser. Dette er netop gjort igen, og

rapporten blev godkendt. 

GLA:D Ryg Årsrapport 

GLA:D Ryg februar mdr. Årsrapport for 2019,

med bl.a. resultater for GLA:D Ryg, ud til alle

tilknyttede klinikere. Du kan også finde

årsrapporten på vores hjemmeside: GLA:D® Ryg

Årsrapport 2/2019

Du er velkommen til at dele årsrapporten vidt og

bredt.

GLA:D Ryg =
dataregistrering,
patientuddannelse og
holdtræning. 
GLA:D Ryg er både dataregistrering,

patientuddannelse og holdtræning – det er ikke

kun et træningsprogram. Hvis disse rammer

overholdes, står vi stærk i formidling af GLA:D

Ryg til andre interessenter og i vurdering af

resultaterne. Vi kan godt forstå, hvis I kan komme

i tvivl om rammerne. Ring eller skriv endelig til os,

hvis du er i tvivl. 

hilsen GLA:D® Ryg teamet
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