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VIL DU MED UD
AT GÅ, IGEN?
ÅREFORSNÆVRING I BENENE
TILBUD TIL DIG MED
GANGSMERTER GRUNDET
ÅREFORSNÆVRING
• Du har fået konstateret
åreforsnævring (Claudicatio
intermittens)
• Du er bosiddende i Fredericia
Kommune

TILBUDDET INDEHOLDER
Du bliver tilbudt en
sundhedssamtale angående
åreforsnævring, motion, kost,
alkohol og rygning.
Dernæst 12 ugers gangtræning
på hold under vejledning af en
fysioterapeut.

VIL DU HØRE MERE OM TILBUDDET
ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT
KONTAKTE OS
Træning & Forebyggelse
Sundhedshuset · Bygning B, etage 3
Dronningensgade 97 · 7000 Fredericia
Tlf.: 7210 6050 · traenogforebyg@fredericia.dk
www.fredericia.dk
Telefontid: Mandag - fredag
kl. 08.00 - 09.30 & 12.30 - 13.30
Træffes: Mandag - fredag,
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VIL DU MED UD
AT GÅ, IGEN?

CLAUDICATIO INTERMITTENS

ÅREFORSNÆVRING
KALDES OGSÅ
CLAUDICATIO
INTERMITTENS

CLAUDICATIO INTERMITTENS er
den lægelige betegnelse for nedsat
blodforsyning i benene på grund
af åreforsnævring. I folkemunde
kaldes den også for ”vindueskiggersyndrom”. Når man har
åreforsnævring kan man have behov
for hyppige pauser på gåture på grund
af smerter i benene.
SMERTERNE FOREKOMMER ofte i
læggen, men kan også være længere
oppe i benet. Smerterne opstår fordi,
der på grund af åreforsnævring, er
nedsat blodforsyning og derved
iltmangel til musklerne.
BEHANDLINGEN af claudicatio
intermittens er gangtræning, rygestop
og kostændring for at forebygge at
sygdommen udvikler sig.
GANGTRÆNING UNDER
VEJLEDNING AF FYSIOTERAPEUT
hjælper med til på sigt at bedre
blodforsyningen til de muskler,
der giver smerte under gang. Der
er ingen risiko forbundet med
gangtræningen, tværtimod vil man

GANGTRÆNING,
RYGESTOP OG
KOSTÆNDRING.

opleve bedre kondition og større
styrke, som en gavnlig effekt af den
fysiske træning.
FOR AT KUNNE DELTAGE skal
du have åreforsnævring. Du skal
kontakte din egen læge eller
Træning & Forebyggelse for at
deltage i projektet. Tilbuddet er
også til dig som er blevet opereret
for åreforsnævring. For at drage
nytte af tilbuddet skal du være
motiveret for at ændre på

din livsstil i forhold til motion, kost og
rygning. Forløbet starter med en
sundheds-samtale for at afklare dit
behov og mål med træningsforløbet.
TILBUDDET er gratis.
Træningen finder sted på:
Sundhedshuset - Bygning B, etage 3
Dronningensgade 97 - 7000 fredericia

