
Et spændende tilbud 
 til dig, der har leddegigt

Vi vil gerne invitere dig til at deltage i fem temamøder, 

hvor vi sætter fokus på emner, der kan hjælpe og inspirere 

til at leve et godt liv med leddegigt.

På kurset vil du møde medarbejdere der selv har leddegigt. 

Du vil møde fagfolk fra sygehus og kommune. På den måde 

kommer vi bredt omkring det at leve med leddegigt.

Vi håber, du har fået lyst til at være med. 

LEV ET GODT LIV MED LEDDEGIGT



 

 

 

Der er 14 deltagere på hvert hold.

Du kan deltage, hvis du har ledde-
gigt og bor i Aabenraa, Haderslev, 
Tønder eller Sønderborg Kommune 
og kommunen godkender din 
deltagelse.

Kursusafgiften betales af din 
hjemkommune.

Der er 5 temamøder med 
relevante emner.

Hvert møde varer 3 timer.

Temamøderne foregår i lokaler i 
Aabenraa kommune.



Tema 1: Min krop har leddegigt

Vi har fokus på, hvad der sker i kroppen og i leddet. Vi snakker også om, 

hvordan leddegigt behandles og om smerter og træthed, som er et problem 

for mange i hverdagen. Du vil møde en læge, en sygeplejerske og mentorer.
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Tema 2: Mad og det gode sociale liv

Vi har fokus på to områder. Det ene er det kommunale forløb omkring 

støttemuligheder, forsørgelse og arbejde. Det andet er mad og kostens 

betydning for leddegigt. Du vil møde en socialrådgiver, en klinisk diætist og 

mentorer.

Tema 3:  Balance mellem aktivitet og hvile

Vi sætter fokus på, hvordan du kan styrke dig selv i hverdagen med aktivitet 

og hvile. Vi vil også vise og afprøve forskellige hjælpemidler. Du vil møde en 

fysioterapeut, en ergoterapeut og mentorer.

Tema 4: 

Et åbent møde

 

muligheder. Du vil møde en 

Vi sætter fokus på at forstå, hvordan leddegigt kan ramme ens selvværd. 

Vi snakker også om, hvordan sproget påvirker vores handlinger, livssyn og 

psykolog, en sygeplejerske

Tema 5: 

Kronisk sygdom og selvværd

 

Et åbent møde, hvor vi kan følge op på emner, I gerne vil høre mere om.  

 Vi snakker om muligheder for at mødes efterfølgende i en netværksgruppe  

for dem, som har lyst  

og mentorer.



Konceptet er udviklet via aktionsforskning 
i et projektsamarbejde mellem mennesker 

med leddegigt, og fagfolk 
fra Gigthospitalet Gråsten, 

Aabenraa Kommunes Sundhedscenter 
Vejle Sygehus og Sundhedscenter Vejle, 

Information om kurset:

Birgitte Mørch Bagger
Koordinator
Aabenraa Kommunes Sundhedscenter
Telefon 73768887 / 73768888
bmb@aabenraa.dk
www.sundhedscentersyd.dk


