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Hva er osteoporose? 

En systematisk skjelettsykdom med redusert beinmasse og 
forandret mikroarkitektur som fører til økt risiko for brudd.  
         (Kanis JA 1994) 

 



Diagnostiske kriterier 

T – skår* 

Normal -1.0 el. høyere 

Osteopeni -1.0 og -2.5 

Osteoporose -2.5 el. lavere 

Etablert osteoporose -2.5 el. lavere inkl. brudd 

*T-skår = antall SD under gjennomsnittet av en normal, ung kjønnsmatchet befolkning. 
                   
                  (WHO 1994) 
 



Epidemiologi (verdensbasis) 

• Ca. 75 millioner mennesker hvert år blir rammet av 
osteoporose i Europa, USA, Japan, New Zealand og Australia   

 

• Årlig 9 millioner osteoporotiske brudd på verdensbasis  
– 1,7 millioner håndleddsbrudd 

– 1,6 millioner hoftebrudd 

– 1,4 millioner ryggvirvelbrudd 

 

 
(Oden et al. 2013, Johnell et al. 2006) 

 

 



Epidemiologi (Norge) 

• Norge i verdenstoppen når det gjelder brudd 

 
– 15 000 håndleddsbrudd, 9000 hoftebrudd og 8000 ryggvirvelbrudd  

 

– Nedgang i hoftebrudd i fra 1997-2007  

 

– Hver tredje kvinne og hver tiende mann > 50 år lider av osteoporose 

 

– Ca. annenhver kvinne og hver fjerde mann som bor i Oslo vil få minst 
ett brudd etter fylte 50 år 

 

• Økning av antall eldre (> 65 år)  
 

Lofthus et al. 2008, Omsland et al. 2012, Ström et al. 2011, Støen et al. 2012, Søgaard et al. 2014 

 



Konsekvenser 

• Smerte, inaktiv, redusert fysisk funksjon, isolasjon og 
depresjon, redusert selvbilde og kroppsbilde                

                redusert livskvalitet 
 

• Hofte- og kompresjonsbrudd alvorligere enn underarmsbrudd 
 

• 20% dør av hoftebruddene dør innen 1 år, 50% blir 
pleietrengende 

 

• 50% vil få ett nytt brudd innen 10 år 
 

• Koster det norske samfunn 10 milliarder kroner  
(Søgaard et al. 2014, Adachi et al. 2010,Lips et al. 2005, Pasco et al. 2005, Kanis et al. 2001) 



Beinremodellering 





Risikofaktorer 

Upåvirkelige risikofaktorer Påvirkelige risikofaktorer 

 Alder  Fysisk inaktivitet 

 Kjønn  Lav kroppsvekt / lav BMI 

 Arv  Glucokortikoid terapi 

 Tidligere brudd  Lav beinmineraltetthet 

 Tidlig menopause  Risiko for fall 

 Familie med tidligere brudd  Røyking 

 Etnisitet  Stort alkoholinntak 

 Høyde  Lav eksponering av sollys 

 Nedsatt syn 

 Lavt inntak av kalsium og vit. D 
 



Bakgrunn (1) 

• Aktiv rehabilitering kan forebygge fall og brudd (Howe et al. 2011, 

Karlsson et al. 2008) 

 

• Vektbærende øvelser inkludert muskelstyrke og balanse 
positiv effekt på risikofaktorer for fall og brudd, samt økt BMD 
(Howe et al. 2011, deKam et al. 2009, Karlsson et al. 2008, Pfeifer et al. 2004, Gillespie et al. 
2003) 

 

• Øker livskvaliteten (Li et al. 2009) 

 

• Progressiv styrketrening forbedrer muskelstyrke og fysisk  
funksjon og er trygt (Peterson et al. 2010, Liu et al. 2009) 

 



Bakgrunn (2) 

• 2 studier ved bruk av vektvester hos kvinner med lav BMD 
(uten brudd) -  økte muskelstyrke og balanse, men ikke BMD 
(Snow et al. 2000, Shaw & Snow 1998) 

 

• Vektvester  
– Øke belastningen til skjelettsystemet og forbedrer muskelstyrke   

– Øke intensitet og progresjon (Puthoff et al. 2006) 

 

• Få studier har inkludert kvinner med lav BMD og brudd 
        (Bergstrom et al. 2008, Carter et al. 2002, Malmros et al 1998) 

 

• Mer kunnskap om dose-respons relatert til fysisk aktivitet er 
etterspurt (Nicola et al. 2011, Steib et al. 2010, Vuori et al. 2001) 



Hensikt 

• Evaluere fysisk funksjon og livskvalitet 

 

• Utvikle et rehabiliteringsprogram og evaluere 
effekten 

 

• Etablere reliabiliteten for hovedendepunktet; 
quadriceps styrke 



Materiale & metode 

Inklusjonskriterier 
 

• Postmenopausale kvinner > 50 år  
 
• T-skår < - 1.5 
 
• Håndleddsbrudd (ikke eldre enn 2 

år gammelt) 

Eksklusjonskriterier 
 
 

• Hofte- eller ryggvirvelbrudd 
 

• > 3 osteoporotiske brudd 
 

• Fysisk aktivitet (moderat og 
hard intensitet) > 4 timer/uke 
 

• Forstår ikke norsk muntlig og 
skriftlig 



Utfallsmål (1) 

• Muskelstyrke 
– Isokinetisk quadriceps muskelstyrke (Biodex System 3 Pro, USA)  

– Peak torque (Nm) og total work (J) ved 60° og 180°/sek (Eitzen et al 2012) 

 

• Beinmineraltetthet (BMD) 
– DXA (Lunar, Prodigy)  

 

• Dynamisk balanse  
– Four Square Step Test (FSST) (Dite and Temple 2002) 

 
 
 



Utfallsmål (2) 

• Fysisk form 
– 6-minutters gangtest (6MWT) (Enright et al. 2003) 

– Borg’s skala (BS) (6-20 poeng) (Borg 1982) 

 

• Fysisk aktivitetetsnivå 
– Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) (0-315 poeng) (Loland 2002, 

Washburn et al. 1993)  

 

• Helserelatert livskvalitet 
– SF-36 (Ware & Sherbourne 1992) (0-100 poeng) 
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Inkludert n=80 

Trening n=42 Kontroll n=38  

6 måneder 

1 år n=33 

n=35 

n=31 

n=35 

Vurdert for inklusjon n=194 

Ekskludert n=114 

Muskelstyrke 
reliabilitets studie 
n=27 (artikkel 1) 

Fysisk funksjon og 
livskvalitet 
n=36 (artikkel 2) 

Utvikling av OsteoAKTIV 

n=31 (artikkel 3) 

Effekt av OsteoAKTIV 

n=64 (artikkel 4) 



Resultater baseline karakteristika 

OsteoAKTIV (n=42) Kontroll (n=38) 
 

Alder (år) 65.5 (51.2-79.2) 63.9 (52.7-86.8) 
 

Høyde (cm) 164.6 (6.3) 164.4 (5.2) 
 

Vekt (kg) 65.4 (10.6) 66.2 (8.3) 
 

BMI (kg/m2) 24.2 (4.1) 24.3 (2.8) 
 

Fettprosent (%) 36.4 (5.6) 36.6 (6.1) 

Muskelmasse (kg) 39.7 (4.7) 40.1 (3.9) 

Fysisk aktivitetsnivå (PASE) (0-315) 103.1 (56.7) 114.6 (58.7) 
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Artikkel 1: Reliabilitet av muskelstyrke 

Hensikt 

Evaluere test-retest reliabilitet av 
isokinetisk muskelstyrke ved kne ekstensjon 
og fleksjon hos kvinner med osteopeni 

 

Resultater 

• Høy test-retest reliabilitet  ICC2.1 >0.90 

• Klinisk viktig endring på 15-20% 



Artikkel 1: Reliabilitet av muskelstyrke 

Konklusjon 

Isokinetisk muskelstyrke test ved kne ekstensjon og fleksjon er reliabel 
hos kvinner med osteopeni og kan brukes som utfallsmål for å 
evaluere quadriceps og hamstrings styrke 

 



Artikkel 2: Fysisk funksjon og livskvalitet 

Hensikt 

Evaluere fysisk funksjon og livskvalitet hos kvinner med osteopeni og 
ett tidligere håndleddsbrudd 

 

Resultater (pasienter vs kontroller) 

• Pasientene hadde mlm 17.6-21% dårligere quadriceps muskelstyrke 

• Brukte 2.4 sek lengre tid på FSST 

• Gikk 74 m mindre på 6MWT 

• Dårligere livskvalitet for fysisk rolle (p=0.014), smerte (p=0.025), 
vitalitet (p=0.015) 

 

 



Artikkel 2: Fysisk funksjon og livskvalitet 

Konklusjon 

• Pasientene med osteopeni og ett tidligere håndleddsbrudd hadde 
signifikant dårligere quadriceps muskelstyrke, balanse, fysisk 
kapasitet og livskvalitet sammenlignet med kontrollgruppen 

• Større fokus på denne pasientgruppen når det gjelder rehabilitering 
og tidlig forebygging av nye brudd 

 

 



Artikkel 3: Utvikling av et aktiv 
rehabiliteringsprogram (OsteoAKTIV) 

Hensikt 

Beskrive og utvikle et aktiv rehabiliteringsprogram (OsteoAKTIV) og 
evaluere gjennomførbarheten i form av progresjon, compliance og 
komplikasjoner og evaluere endringer i fysisk funksjon og livskvalitet 

 

 



N=80 

Intervensjon 

N=42 

Kontroller 

N=38 

OsteoAKTIV 

3 trenings sesjoner/uke i 24 

uker 

+ 

OsteoINFO 

2 ggr i løpet av 24 uker 

  

OsteoINFO 

2 ggr i løpet av 24 uker 

Ingen intervensjon, men 

oppfordres til å være fysisk aktiv 

Ingen intervensjon 

PREtest POSTtest 

6 måneder 

Follow up 

1 år 



OsteoAKTIV 
 

• Gruppetrening: 3 x 60 min/uke/6 mndr (Carter et al 2002, Malmros et 

al 1998) 

• Muskelstyrke, balanse, koordinasjon, core og ergonomi 

     (Howe et al 2011, deKam et al 2009, Bonaiuti et al 2005) 

• Nivå 1 (første 3 mndr) 
– Lav intensitet: innlæring av øvelser (2 sett/5-12 reps) 

– Øke volum og intensitet (3 sett/10-12 reps) 

• Nivå 2 (siste 3 mndr) 
– Høyere intensitet, øke belastning, vanskeligere øvelser, vektvester 

– 3 sett/8-10 reps 

    (Peterson et al 2011; Kraemer et al 2004) 



Pasientopplæring (OsteoINFO) 

• Hovedmålet var å øke pasientenes kunnskap om osteoporose  

 

• 2 x 2 timer/etter 8 og 16 uker/6 måneder 

 

• Hovedinnhold 

 

– Hva er osteoporose? 

– Risikofaktorer for osteoporose 

– Kosthold og ernæring 

– Fallforebygging 

– Fysisk aktivitet 

– Spørsmål/diskusjon (Gold & McClung 2006) 

 

 

 

 

 



Artikkel 3: Utvikling av et aktiv 
rehabiliteringsprogram (OsteoAKTIV) 

Resultater 

• Ingen komplikasjoner 

 

• Compliance 87% (range 48-100%) 

 

• Etter 6 mndr 
– Økning i quadriceps muskelstyrke7-10% 

– Økning i BMD femur trochanter  2.4% 

 

• 1 års oppfølging 
– Økning i qaudriceps muskelstyrke 7-15% 

– Forbedring av 1.6 sek på FSST 

 

 

 

 



Artikkel 3: Utvikling av et aktiv 
rehabiliteringsprogram (OsteoAKTIV) 

Konklusjon 

• OsteoAKTIV var gjennomførbart , tilstrekkelig progresjon, høy 
compliance og ingen komplikasjoner 

• OsteoAKTIV kan bli implementert i fremtidige studier hos kvinner 
med osteopeni og ett tidligere håndleddsbrudd 

 

 



Artikkel 4: Effekt av OsteoAKTIV 

Hensikt 

Evaluere effekten av et 6 mndr rehabiliteringsprogram (OsteoAKTIV) 
etter 1 år  

• quadriceps styrke 

• BMD 

• balanse 

• fysisk form  

• fysisk aktivitetsnivå  

• livskvalitet 



Artikkel 4: Effekt av OsteoAKTIV 

Resultater 

• Ingen forskjell mlm gruppene 
– OsteoAKTIV gruppen bibeholdt quadriceps styrke mlm 9.8-13% 

– Bibeholdt BMD mlm 1.5-1.7% 

– Rapporterte 24.2 poeng høyere aktivitetsnivå 

Konklusjon 

Første studie som har evaluert effekt av et treningsprogram ved bruk 
av vektvester hos kvinner med osteopeni og ett tidligere 
håndleddsbrudd. Mere intensiv trening må til 

 
 

 



Oppsummering 

• Isokinetisk muskelstyrke test ved kne ekstensjon og fleksjon er 
reliabel 

 

• Redusert fysisk funksjon og livskvalitet sammenlignet med en 
kontrollgruppe 

 

• OsteoAKTIV rehabiliteringsprogram var gjennomførbart 

 

• Effekt av OsteoAKTIV rehabiliteringsprogram viste ingen effekt 
etter 1 år 



Fremtidige studier 

• RCT’er for å evaluere effekten av trening er nødvendig for å øke 
evidensen av dose-respons forholdet 

 

• Høy compliance er nødvendig for å evaluere effekten 
treningsprogrammet 

 

• Behov for RCT’er der brudd er endepunktet 

 

• Lengre intervensjonstid 
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