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Litt om meg 

 Sykepleier og avdelingssykepleier Revmatologisk 

avdeling 1986-2003 

 Startet Osteoporoseklinikk ved Drammen sykehus i april 

2004, del av tverrfaglig team 

 DXA-operatør 

 Arbeidet som Osteoporosekoordinator fra 2004, 

Nasjonal koordinator for sykepleierne i NoFRACT 

prosjekt fra januar 2015 

 



Disposisjon 

• NoFRACT; Norwegian capture the fracture initiative, tverregionalt 
prosjekt, 7 norske sykehus 

• Global kampanje; ”Capture the fracture” 

– målrettet sekundærprofylakse for bruddpasienter 

 Hva er osteoporose 

 De vanligste osteoporose-bruddene 

 Utredning av osteoporose med DXA, røntgenundersøkelse 

 Hvordan jobber vi med osteoporose på Drammen sykehus 

 Medikamentell og ikke-medikamentell behandling av osteoporose 

 

 

 

 



Bruddpasienter er sammensatt 

 • Delirium, akutt forvirring 

• Infeksjoner 

• Liggesår 

• Væskeinntak/ernæring 

• Smertebehandling 

• Aktivitet 

• Tarmfunksjon 

• Operasjonssår 

• Pårørende 

• Oppfølging etter innleggelse/poliklinikk 

• Osteoporose, bruddforebygging…… 

 



Hva er osteoporose? 

 Redusert beinmasse, netto beintap 

 Svakere mikrostruktur av beinvevet  

 Medfører økt risiko for brudd 

 Den stille sykdommen, ingen smerter før man brekker 

 Lavenergibrudd; fall fra egen høyde, fall som normalt 

ikke burde føre til brudd 



Osteoblaster og osteoclaster 

bygger og graver! 



Peak bone mass 

 Vi oppnår maksimal benmasse i 20-års alderen 

 Fysisk aktivitet er nødvendig for å oppnå dette, særlig i 

puberteten (da er effekten på skjelettet dobbelt så stor) 

 Ernæring i barne- og ungdomsårene 

 OBS anorexi/spiseforstyrrelser 

 OBS oppvoksende generasjon 

    med data og innesitting 



 Kriterier for osteoporose diagnose 

 En generalisert skjelettsykdom karakterisert av lav 
benmasse og forringet mikroarkitektur i benvevet som 
medfører nedsatt mekanisk styrke og økt risiko for brudd 

 WHO kriterier: 

 T-score > -1              = normal 

 T-score -1 til -2,5    = osteopeni 

 T-score < -2,5         =osteoporose 

 T-score < -2,5 + fractur   = Etablert osteoporose 

 

 T-score angir antall standardavvik benmassen avviker fra gjennomsnitts BMD hos unge, 
friske 25-åringer.  

 

Kanis JA et al.:The diagnosis of osteoporosis. J Bone Mineral Research, 1994, 9:1137-1141 

 

 



Utredning av osteoporose- 

Måling av benmasse 

 En røntgenundersøkelse 

 Gullstandard 

 Flere typer målere 

 Drammen Sykehus: DXA Dual-energy X-ray absorptiometry  

 Raskt 

 Smertefritt 

 Mindre stråling enn røntgen 

 Nøyaktig 

 Hvem kan måles? 

 



          Riktig måling er viktig 



Tolkning av DXA scan 

 Hvordan tolker vi DXA 

bildene? 

 Hvilken måling er 

avgjørende? 

 Når er det osteoporose? 

 





LVA – Lateral Vertebral  Assesment 

VFA- Vertebral Fracture Assesment 

 

 Diagnostisering av vertebrale 

fracturer med DXA 

 Tar 5-10 minutter å gjøre 

 Gir raske 

tilleggsopplysninger  

 Formgjenkjenning 

(morfometri) 



Osteoporose 
 Osteoporose uten brudd gir 

ingen symptomer, men 

representerer en stor 

bruddrisiko og behandling må 

alltid vurderes 

 Osteoporose kan også 

foreligge ved lavenergibrudd 

og T-score > -2,5. 

 En helhetsvurdering av 

alvorlighetsgrad av brudd, 

risikofaktorer, komorbiditet og 

fallfare er viktig 

 

  

 



? 

? 



 



Faktorer som øker fallrisiko 

 Redusert syn 

 Dårlig 
balanse(nevrologisk 
sykdom, svak 
muskulatur, 
smerter/stivhet i beina) 

 Lavt blodtrykk(svimmel 
når man reiser seg) 

 Epilepsi 

 Generell 
alderdomssvekkelse 

 

Medikamenter 
 

 Blodtrykksenkende 

medikamenter 

 Beroligende 

 Sovemedisiner 

 Antidepressiva 

 Parkinson-

medikamenter 



Sykdommer som kan gi 

osteoporose 

 Hormonforstyrrelser 
 Høyt Stoffskifte 

 For lite Østrogen/testosteron 

 For mye kortison (Cushing) 

 Betennelsessykdommer 
 Revmatiske sykdommer 

 Kronisk betennelse i tarm 

 Sarkoidose 

 Nyresykdom 

 Kronisk lungesykdom (KOLS, Astma) 

 MS 



Medisiner som øker bentap 

 Kortison, tabletter mer enn 3 mnd. varighet 

 Thyroxin (i høy dose) 

 Aromatasehemmere (bryst og prostatakreft) 

 Noen epilepsimedisiner(mest de ”gamle” typene) 

 P-sprøyter, Depo-Provera 

 



Osteoporosebruddene 



Hvordan brekker vi? 

 Skulle bare… 

 



Forekomst av brudd 

 Hyppigere hos kvinner enn hos menn 

 Risiko øker etter overgangsalderen hos kvinner 

 Norge er på verdenstoppen 

 Økende antall eldre = økende antall brudd 

 

 Antall brudd pr.år: 

 9.000 lårhalsbrudd 

 15.000 håndleddsbrudd 

 Ca. 140.000 kvinner med smerter pga ryggbrudd            



Tenke forebyggende 



    Ikke-medikamentelle tiltak 

Dette 

er trusa 

si! 



Livsstilsråd 

 

 Kosthold 

 Kalk/D-vitamin 

 Mosjon 

 Fallforebygging 

 Røyking 

 Alkohol 

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.femme.no/objekt/bilder/frukt2.jpg&imgrefurl=http://www.femme.no/helse/0401293253.cfm&h=284&w=230&sz=33&tbnid=Zf-i751prwwJ:&tbnh=109&tbnw=89&start=14&prev=/images?q=gr%C3%B8nnsaker&hl=no&lr=


Kalsium: 
 

• Viktigste mineral i skjelettet,  
byggestein sammen med 
vitamin D  

• Kalsium er også nødvendig for 
koagulasjon, hormonsekresjon, 
muskelsammentrekninger og 
celledelinger 

• Kalsiumstoffskiftet reguleres av 
PTH, 
biskjoldbruskkjertelhormonet 

 

• Dagsbehov voksne 1000mg 
– Melk : 180 mg per glass 

– Brun ost: 80 mg i ost til en brødskive 

– Hvit ost: 150 mg i ost til en brødskive  

– Ett beger yoghurt:   180 mg kalsium 

 

.  

 

 



Vitamin D 

 Fettløselig  

 Kan tilføres gjennom kost og 
tilskudd 

 Lages av kroppen selv, omdannes 
fra sola via huden 

 Lavt nivå kan skade skjelettet 

 Mye D-vitamin mangel i Norge 

      Hva regnes som mangel? Måleresultat i nmol/l 

 Anbefalt dose 10-20 mikrogram 
daglig 

 Mye forskning på vitamin D ift 
mange ulike tilstander/sykdommer 

 ”Bedre helse på 15 minutter.     
Nyt sola mens du kan, og    dropp 
solkremen det første kvarteret. ” 

 



D-vitamintilskudd 

• Vicotrat D3 100 000 
IE i.m. 

• Gir vi til pasienter 
med vit D < 50 eller 
ukjent vitamin D 
nivå,  som skal få 
Aclasta 

 

• Bolusdose, få 
pasienten raskt opp i 
vit.D nivå 





Trening for å forebygge fall 

 Balansetrening 

 Styrketrening 

 Individuelt tilpasset 

 Treningsprogram; osteo 1/osteo2 

 

 

 

 

 

 

http://www.stolav.no/StOlav/Avdelinger/Medisinskklinikk/Fallforebygging_
http://www.stolav.no/StOlav/Avdelinger/Medisinskklinikk/Fallforebygging_
http://www.stolav.no/StOlav/Avdelinger/Medisinskklinikk/Fallforebygging_


Behandling av beinskjørhet 



 
 
 
 
 

Indikasjon for medikamentell behandling:  

 Ved etablert osteoporose  (T-score <-2,5 + brudd) 

 Ved T-score <-2,5  postmenopausalt. 

 Ved >/= 2 lavenergibrudd  

 Ved  lavenergi hoftebrudd 

 Ved FRAX >20% risk for major OP brudd, >5% hoftebrudd 

 Ved lavenergibrudd og osteopeni 

 Relativ behandlingsindikasjon ved osteopeni og pågående 
bentap f.eks behandling med behandling med steroider, 
aromatasehemmere 



De ulike behandlingene 

 Kalk og D-vitamin tilskudd 

 Tabletter førstevalg hvis ikke kontraindikasjoner 

 Subcutane sprøyter  x 2 årlig 

 Intravenøs behandling x 1 årlig 

 Daglige injeksjoner i 2 år 

 



 
Behandlingsvarighet: 

 
• Pasienter over 80 år kan behandles livslangt 

• Drug Holiday hvert 5.år (= 1 års 
medikament-pause  

• Redusere risiko for atypiske femurfracturer.  

• Pasienter under 80 år følges med kontroller 
ved osteoporoseenheten og 
behandlingsopplegg skisseres individuelt.  

 



Foreløpig oppsummering 

 Osteoporose fører til betydelig smerte og 

funksjonsnedsettelse 

 Norge på verdenstoppen for brudd 

 Osteoporose kan diagnostiseres 

 Osteoporose kan behandles 

 Pasientene har mulighet for en bedre fremtid  



Kilde: Nature.com 



Eldretsunami 



Hoftebruddets konsekvenser 



25-30% 

mortalitet 

Akesson K, Marsh D, Mitchell PJ, McLellan AR, Stenmark J, Pierroz DD, et al. Capture the Fracture: a Best Practice 
Framework and global campaign to break the fragility fracture cycle. 2013;24(8):2135-52. 

 



33%  

blir 

pleiepasienter 
Akesson K, Marsh D, Mitchell PJ, McLellan AR, Stenmark J, Pierroz DD, et al. Capture the Fracture: a Best Practice 
Framework and global campaign to break the fragility fracture cycle. 2013;24(8):2135-52. 

 



40%  
kan ikke gå 
uten hjelp 

Akesson K, Marsh D, Mitchell PJ, McLellan AR, Stenmark J, Pierroz DD, et al. Capture the Fracture: a Best Practice 
Framework and global campaign to break the fragility fracture cycle. 2013;24(8):2135-52. 

 



542 000,- 

Faksvåg HL. Kostnader ved hoftebrudd hos eldre. Raport 2014. 2014(ISSN 1892-968). 

 



Benskjørhet er blitt folkesykdom  

Alt for få brudd-pasienter over 50 år blir tilbudt utredning 

og behandling for beinskjørhet. 



Lavenergibrudd er ikke uhell 



Lavenergibrudd er ikke uhell 

Årsaken er osteoporose 
 



  

http://www.capture-the-fracture.org/


 



Capture the fracture  

 Alle pasienter med lavenergibrudd bør vurderes mtp 

underliggende osteoporose 

 

 Vurderingen bør finne sted på sykehuset som 

behandler lavenergibruddet 

 

 Sykepleiere læres opp til å ta en del av denne jobben 

(FLS) for å avlaste legene (sykepleierdelegerte 

oppgaver) 

 



Muligheten til å forebygge glipper 

 Halvparten av pasientene 

med hoftebrudd har hatt et 

lavenergibrudd tidligere 

 Håndleddsbrudd 

 Ryggbrudd 



Det (litt flaue) gapet 
Bruk av osteoporosemedikasjon i Norge 

Devold H. The epidemiology of anti-
osteoporosis drug use in Norway. PhD-thesis. 
Universitetet i Oslo. 2012 

> 40 år  

• 5 % av kvinner 

• 0,5 % av menn 

 

Etter hoftebrudd 

• 15 % av kvinner 

• 4 % av menn 

Data from: Stoen RO et,.al. Osteoporos. Int. 
2012 



Bakgrunn for NoFRACT 
 Mer enn 50.000 lavenergibrudd i Norge hvert år 

 Av de er ca. 10.000 hoftebrudd (Omsland et al. 2012) 

 Hoftebrudd er rangert som en av de dyreste diagnosene 

 I tillegg kommer lidelse, økt sykelighet og død… 

 Ett års dødelighet for hoftebrudd > 25% (Watne et al. 2014) 

 Hoftebrudd har fallende insidens, men økende prevalens (Støen et al. 

2012) 





Opprettelse av et nasjonalt 

nettverk 

• Ortopediske kirurger  nasjonale kliniske 

osteoporoseeksperter (endo, revma, gyn)  forskere 

osteoporosespl fysioterapeuter 



Drammen sykehus 

Bærum sykehus 

1.900.000 mennesker 



Nasjonal styringsgruppe NoFRACT 

 Prosjektleder Åshild Bjørnerem     
 Forsker, UNN  

    Prosjekteier OUS v/Lars Nordsletten   
                           Professor, overlege  

 Prosjektkoordinator Lene Bergendal Solberg    
 PhD, LiS, Molde 

    Sykepleieransvarlig May-Britt Stenbro 
    osteoporosesykepleier, Drammen 

 Frede Frihagen      
 PhD, overlege OUS 

    Erik Fink Eriksen   
    Professor, overlege OUS 

 Trude Basso     
 PhD, LiS, St.Olav 

    Unni Syversen   
    Professor, overlege, St.Olav 

 Clara Gram Gjesdal     
 PhD, overlege, Haukeland 

    Tone Omsland   
    Forsker, UiO 

  

 



Forskningsrådet 200 millioner 

 Tverr-regional forskning 

 Muskel/skjelett prioritert 

 Norge nokså naivt for systematisk 

sekundærprofylakse  ideelt for evaluering 

 Sommeren 2014 søknad 

 Om 38 millioner 

 Januar 2015 

 Tildelt 25 millioner 



Hovedmål 

 «Fange» alle pasienter med lavenergibrudd over 
50 år 

 Evaluere effekten av standardisert 
behandlingsprogram 

 Nye brudd 

 Brudd-relatert dødelighet 

 

Delmål 

 Helseøkonomi 

 Behandlingsoppfølging 

 Prognose, etterlevelse 

 Livskvalitet og funksjon 

 Sosiale ulikheter 



Studiedesign 

Cluster randomized hospital

1

2 Inclusion of subjects for intervension
3

4

5

6

7

Jan-Dec Jan-March Apr Aug Dec Jan-Des Jan-Des

2008-2014 2015 2016 2017
Time

Oppstart mai 2015: St.Olav, UNN, OUS 
Oppstart september 2015: Haukeland og Molde 
Oppstart januar 2016: Drammen og Bærum  



Hva er Fracture Liaison Service?  
• Systematisk program som fanger opp alle pasienter 

med lavenergibudd over en gitt alder (f.eks. 50 år) 

• En dediket frakturkoordinator sørger for at pasienter 
som fyller kriteriene får tilbud om utredning og 
evtentuell behandling for osteporose  

• Avansert klinisk sykepleie 

 

FLS-kurs 1 - Lene B. Solberg 4.2.15 



Det startet I Glasgow- 
Historien bak FLS 

• Glasgow University Teaching Hospital introduserte FLS begrepet i 
1999  

 

• Startet osteoporoseklinikk ved endokrinologisk avdeling I 1998, 
men så behovet for å fange de med størst risiko for 
lavenergibrudd – nemlig de som allerede hadde et 
lavenergibrudd 

 

• Konseptet “Fracture liaison service” ble født med mål om å 
fange alle pasienter over 50 år med et lavenergibrudd i 
samarbeid med ortopedisk avd 

 

• FLS sykepleier ansatt for å finne pasienter og guide de videre til 
utredning og evt. behandling 

 

• 250 000 pasienter som soknet til sykehuset Western Infirmary, 
1200 lavenergibrudd estimert, første året fant de 1300 

Stephen J. Gallacher 

Alastair R. McLellan 



Osteoporosekoordinator- et bindeledd  
Del av et team 

Ansvarlig 
lege 

Pasient 

Ergoterapeut 

Ortoped 

Fysioterapeut 

Sekretær 

Primær-
helsetjeneste 

Fastlege 

Pårørende 

Fallforebygging 

Farmasøyt? 

Andre? 

Personalet på 
ort.sengepost og 

poliklinikk 

Radiografer 

Akutt-
mottak 



Behandlingslinje  lavenergibrudd 

Brudd 

-diagnostikk 

Bruddbehandling 

-operasjon 

-gips 

Ved utreise:  

Starte 
medikamenter 

Eller henvise til  

DXA 

Osteoporose

-vurdering 



Alle pasienter vil bli tilbudt følgende* 

 

• Optimal bruddbehandling 

• Blodprøver 

• Strukturert journalopptak 

• Utredning for benskjørhet ved hjelp av DXA scan og/eller FRAX score med påfølgende oppfølging 

• Behandling for benskjørhet – livsstilsråd og anti-osteoporosemedikasjon som anført i algoritme 

• Fallforebygging med henvisning til f.eks. fysio- eller ergoterapeut og/eller fallpoliklinikk 

*Alle pasienter vil bli fanget opp og tilbudt utredning og evt. behandling etter et vertebralt eller ikke-verteralt brudd (unntatt er brudd i fingre, tær, 
ansikt og hode). Pasienter med demens, vansker med å ligge på rygg eller kort forventet levetid skal ikke ha DXA og FRAX kan beregnes uten BMD. 
Ved sykehus uten tilbud om DXA vil FRAX beregnes uten BMD. (FRAX available: http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=42) 

Blodprøver 

Nyrefunksjon 

eGFR 

Vitamin D 

Kalsium 

PTH 

TSH 

For å avgjøre valg av anti-

osteoporosemedikasjon 

↓: supplement  

Vitamin D and Calcium 

↑ Ca2+ or ↑ Ca2+, PTH>15:     

henvis endokrinolog 

↑ ↓: henvis endokrinolog 

Behandlingsalgoritme for menn og kvinner ≥ 50 år med lavenergibrudd 

NoFRACT Norwegian Capture the Fracture Initiative 



Andre 
lavenergibrudd 

FRAX  10 year risk of fracture  
  ≥ 20% 

or     DXA    T-score ≤ -1.5 

     DXA    T-score ≤ -3.5 

     

  

  

Behandle 

som   

 

2 

Lavenergibrudd under behandling med 
bisfosfonat eller anti-RANKL 

Henvis til endokrinolog / reumatolog 

Kompresjonsbrudd eller 
>2  lavenergi-brudd 

Start behandling 
uavhengig av DXA / 
FRAX 

 

4 

3 

2 

1 

Pasienter med demens, umulig å ligge på rygg, kort forventet levealder skal ikke ha DXA og FRAX kan regnes ut uten BMD. 

 

Hoftebrudd 

Start behandling 
uavhengig av 
DXA / FRAX 

eGFR over 35  

Bisfosfonat i.v.  

Zoledronsyre 5 mg 

x 1 / år 

eGFR under 35  
Anti-RANKL s.c. 

Denosumab 60 mg 

x 1 / 6 mnd 

 

Bisfosfonat p.o.  

Alendronat 70 mg x 

1 / uke 

Vit D booster 

25OHD < 25 nmol/L: VitD3 100K IU x 1 



 



Bruddfangerne 

Sykepleien nr. 03 2016 



• Drammen sykehus starter i januar 
2016 et økt behandlingstilbud for å 
forebygge sekundære brudd. Alle 
pasienter over 50 år med 
bruddskader vil tilbys utredning og 
behandling for osteoporose 

 

• Sykepleierne May-Britt Stenbro og 
Hanne Hoelstad kontakter aktuelle 
pasienter på poliklinikk og sengepost 

 

• Gjelder det deg – hører du fra oss! 

 

La det første bruddet være det siste! 

Hilsen bruddteamet i Drammen 



Hvordan gjør vi det i Drammen? 
eller, hvordan hadde vi tenkt å gjøre det? 

Hei,  vi er Hanne og May-
Britt, vi er sykepleiere og 

jobber i bruddforebyggende 
team 

Du har urinkateter. 
Vi vil gjerne informere 

deg litt om et prosjekt vi 
driver med for å 

forebygge brudd, du har 
jo brukket hofta di! 

Vi skal hente noen 
som kan hjelpe 

deg….. 

• Pasient; Jeg må på 
do! 

 

• Pasient; Jeg må på 
do!! 

 

• Når er det riktig 
tidspunkt å ”gjøre 
FLS??” 



Hva kan ortopediske sykepleiere 
bidra med? 

• Kommer pasienten inn med lavenergibrudd?; 

• Tenk osteoporose 

• Snakk med legen om behandling 

• Fallforebygging 

• Tenk pårørende som ressurs der det er mulig 

• Unngå brudd nr. 2 



Capture the fracture 

• Global kampanje som bygger på FLS prinsipper og har som mål å redusere 
antall nye lavenergibrudd 

• Eies av den internasjonale osteoporoseforeningen (IOF) 

• 13 “Capture the fracture Best Practice Standard” som utgangspunkt for 
“sertifisering” av institusjoner i hele verden (Åkesson et al. 2013) 

2015 



St.Olavs? 



Målet er: å få pasienten på bena – 
og ingen nye brudd! 

 Takk for 
meg 


