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Hospitalet er en del af det reumatologiske tilbud i Region Syddanmark og er omfattet af det frie sygehusvalg. 

Dansk Gigthospital 
 

Patientmålgruppe: 
Vores patienter er normalvis fra 18 år, undtagelsesvis fra 15 år og opefter.  

78 % af vores patienter er kvinder og 22 % mænd. 

45-50 % af de indlagte har inflammatorisk led- og bindevævslidelser. 

Ca. 70 % er i den erhvervs aktive alder, oftest i alderen 30 -70 år. 

 

Vi modtager patienter med:   

 Inflammatoriske gigtlidelser. 

 Non-inflammatoriske gigtlidelser. 

 Bindevævslidelser. 

 Smerteproblematikker relaterende sig til bevægeapparatet.  
 

  

Hyppigste diagnoser:  

Reumatoid artrit, Artritis urica, Psoriasis artrit, MB. Bechterew, Spondylatropatier, Juvienil artrit, 

Vaskulitis, Sklerodermi, Sjögrens, Polymyalgia rheumatica, Spinalstenose, Diskusprolaps, Slidgigt, 

Hypermobilitet. 
 

Non-inflammatorisk gigt: 
Det Non-inflammatoriske ambulatorium (NIA) blev oprettet i 2016 mhp. at sikre optimale 
rehabiliteringsophold under indlæggelse for patienter uden inflammation/betændelsesbetinget 
gigtlidelse. 
Vores erfaring med NIA igennem de sidste 6 år er løbende evalueret og er faldet overordentlig 
positivt ud, i forhold til rehabiliteringsforløbet og patienttilfredsheden. 
Erfaringer med optimale rehabiliteringsophold under indlæggelse har vist sig, at være betinget af 
en grundig forundersøgelse, en forventningsafstemning og en samtidig udarbejdelse af en plan 
for, hvordan patienten skal træne/rehabiliteres allerede fra 1. indlæggelsesdag. 

Målgruppe 
Som navnet angiver, drejer det sig om patienter uden en inflammatorisk /betændelsesbetinget 
gigtlidelse. Det kan dreje sig om patienter med smerter og deraf nedsat funktionsniveau, hvilket 
påvirker deres arbejdsevne og daglige funktioner – patienter med slidgigtforandringer i rygsøjlen, 
led eller sener – uforklarlige smerter (på trods af omfattende diagnostisk udredning) og endelig 
også om hypermobile patienter. 
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Patienter fra Region Syddanmark: 
Patienter med inflammatoriske gigtlidelser på hovedfunktionsniveau (basisniveau) modtages kun 
fra eget optageområde – øvrige patienter omvisiteres til nærmeste reumatologiske afdeling med 
hovedfunktionsniveau.                                                                                                                    

Patienter med inflammatoriske gigtlidelser på højt specialiseret niveau fra Region Syddanmark 
modtages, vurderes og viderevisiteres til Odense Universitetshospital.  

Patienter med inflammatoriske gigtlidelser på regionsfunktionsniveau modtages fra hele Region 
Syddanmark. Non-inflammatoriske patienter mhp. eventuel specialiseret rehabilitering modtages 
i Non-inflammatorisk ambulatorium (NIA) 

Patienter fra landets øvrige regioner: 
Alle patienter med inflammatoriske gigtlidelser modtages såvel til ambulant forløb som til 
indlæggelse. 
Patienter med ikke inflammatoriske gigtlidelser, modtages i Non-inflammatorisk ambulatorium 
(NIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gigthospitalet.com/fagpersonale/viden-om-gigt/non-inflammatorisk-gigt/

