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«Norge er den lite ærerike 
verdensrekordholderen i benskjørhet» 

Hvorfor og hvordan kan du bidra til å endre dette? 



1 av 2 kvinner og 1 av 5 menn over 50 år vil 
få minst 1 brudd 



Hva er osteoporose? 

 Redusert beinmasse 

 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 





 







 



 



Brudd - ikke bare helsekostnader 

 For pasienten: 

  smerter  

 lidelse  

 funksjonsnedsettelse  

 redsel for nye fall  

 avhengighet  

 tap av helserelatert livskvalitet 

 Bidrag og støtte fra familie og venner 

 Vanskelig å tallfeste, men må ikke overses 



Utredning av osteoporose- 

Måling av bentetthet 

 Røntgenundersøkelse – lite stråling 

 Gullstandard 

 Flere typer målere 

 Drammen Sykehus: DXA/iDXA (Dual-energy X-ray 

absorptiometry ) 

 Raskt 

 Smertefritt 

 Nøyaktig 

 



 DXA kriterier for osteoporose diagnose 

 WHO: 

 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 

 

 



 
 
 
 
 

Indikasjon for legemiddelbehandling:  

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

 Ved T-score <-2,5  postmenopausalt. 

 Ved >/= 2 lavenergibrudd  

 Ved  lavenergi hoftebrudd 

 Ved lavenergibrudd + osteopeni 

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

 Relativ behandlingsindikasjon ved osteopeni og pågående 
bentap (f.eks behandling med behandling med steroider, 
aromatoasehemmere, GnRH antagonister) 





Behandling - skreddersøm 



Behandlingsvarighet 

Lav risiko Høy risiko 

Alendronat 5 år 10 år 

Aclasta 3 år 10 år 

Forsteo Max 2 år Max 2 år 

Prolia 14 år? 14 år? 

Hormonbehandling Frem til 60 års alder 

Lav risiko: BMD > -2,5 uten nye brudd 

Høy risiko: BMD< -2,5 eller høy bruddrisiko 



Hvorfor er osteoporose viktig for 
sykepleiere som jobber med revmatologi 

 

• Inflammatoriske revmatiske sykdommer gir økt risiko for osteoporose 

 

• En fractur gir ytterligere funksjonsnedsettelse hos denne pasientgruppen 

 

• Osteoimmunologi  (samspillet mellom immunsystemet og skjelettet) 

 



Osteoimmunologi 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3x5WD9dDTAhWG1SwKHbQHCE4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fryo1m.cocolog-nifty.com%2Fblog%2F2009%2F12%2Fosteoimmunology.html&psig=AFQjCNH8AxjR18W5ZKs74-h8tQpWH8_9_Q&ust=1493804254831617


«Kortison» og osteoporose 

Glucocorticoid Indusert Osteoporose 

«GIO» 



http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1OLE9tDTAhUBjiwKHRC7DDAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpediatrics.aappublications.org%2Fcontent%2F109%2FSupplement_E1%2F373&psig=AFQjCNEwQk3QGbN59g2BEXJqc5fiG_iFRg&ust=1493804752829596


Glucocorticoider 

• Vanligste årsak til sekundær osteoporose 

• Behandling >6 mnd ≈ 50% utvikler GIO 

 

• Underliggende sykdom øker også risiko for 
osteoporose (kronisk inflammasjon øker 
fracturrisiko med 20-30 %)   

 

 

 
 

Mazziotti G et al.Trends Endocrin Metab 2006. 17(4)  

Van Staa TP et al. Osteoporosis int.2002:13:777-87 

 



Tap av benmasse 

Trabekulært ben 

• 10-20% tap i trabekulært ben 
første 6 mnd 

• Deretter 2% tap årlig  

 

Corticalt ben 

• 2-3 % tap av kortikalt ben første 
12 mnd 

 



Glukokortikoidindusert osteoporose  
• Ved bruk av Prednisolon i doser ≥ 7,5 mg daglig er det en 

betydelig økt bruddrisiko 
• Beintapet mest uttalt de første måneder etter igangsatt 

behandling.  
• Den økte bruddrisikoen er avhengig av andre faktorer enn 

BMD 
• Ved bruk av glukokortikoider >3 måneder skal det gis 

tilskudd av kalsium og Vitamin D.  
• Behandling anbefales ved oppstart av glukokortikoider der 

forventet behandlingstid er over 3 måneder og dose over 
7,5 mg daglig, og det er økt risiko for brudd 
(postmenopausale kvinner med T-score < -1).  



Revmapasienter er sammensatt 

 • I tillegg til alt annet skal sykepleier tenke på: 

• Har pasienten hatt 

brudd? 

• Tidlig menopause? 

• Brukt cortison i mer enn 

3 mnd? 

• Røyker? 

• Legemiddel mot 

osteoporose? 

• Vært til DXA? 

• Kalsium og vitamin D? 

• Blodprøver? 



Osteoporosesykepleier - et bindeledd  
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Osteoporosesykepleier  i 
tett samarbeid med osteoporoseansvarlig  

revmatolog 
• Sykehistorie 

• Måle høyde og vekt 

• DXA måling 

• Evaluering av bilder 

• Vurdere risikofaktorer 

• Blodprøver 

• Informere om måleresultat 
og tiltak 

• Iverksette behandling og 
informere pasient 

 

• Gi livsstilsråd 

• Fallforebygging 

• Vurdere benmarkører 

• Telefonoppfølging 

• Vurdere DXA kontroll 

• Behandlingslengde 
legemiddel 

• Involvere pårørende  evt. 

 





Drammen sykehus 

Bærum sykehus 

1.900.000 mennesker 
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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 



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

 

542 000,- 



Behandlingslinje  lavenergibrudd 

Brudd 

-diagnostikk 

Bruddbehandling 

-operasjon 

-gips 

Ved utreise:  

Starte 
medikamenter 

Eller henvise til  

DXA 

Osteoporose

-vurdering 



 



Pr 31.01.16 
 
  • 13 000 pasienter 

evaluert 

• 3200 pasienter startet 
behandling 



974 pasienter med 1000 brudd 
aktuelle for NoFRACT (>50 år + lavenergibrudd) 



Bruddtyper i NoFRACT 
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25 % 

58 % 

2 % 7 % 

1 % 
7 % 

Hvor mange starter behandling? 

Ikke indikasjon for
behandling

Starter behandling

Ønsker ikke
behandling

Kontraindikasjon
mot behandling

Kort forventet
levetid

Står allerede på
behandlingBehandlingsindikasjon hos ca 75% av de evaluerte 



Medikamenter som er startet 
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Ryggbrudd 



«Kjennetegnet» på osteoporose 
• Forekomst:  

– 15% av kvinner 50-59 år 

– 50% av kvinner >85 år (1,2) 

 

 

 

1. Cooper C. Epidemiology of vertebral fractures in western populations. State of art reviews. Spine 1995;8:1–11. 

2. Davies KM, Stegman MR, Heaney RP, et al. Prevalence and severity of vertebral fracture: the Saunders County Bone Quality 

Study. Osteoporos Int 1996;6:160–5. 



Incidens av VFx øker med alder 

 

 
Van der Klift, M., et al. (2002). "The incidence of vertebral fractures in men and women: the Rotterdam Study." J Bone 
Miner Res 17(6): 1051-1056. 
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• Bare 25-30% av 
ryggbruddene som sees på 
røntgen er klinisk erkjent 

 

• Oppstår ofte under daglige 
aktiviteter (løft, dytt, drag) 

 

• Høydetap  
      (>4 cm kvinner >6 cm menn) 

 

 

 



 

VFA 
= 

Vertebral 

Fracture 

Assessment 



 



Morfometri - formgjenkjenning 

 



 



Tall fra NoFRACT sub så langt 

• 148 rygger evaluert med VFA 

• Av disse hadde 49 pasienter 1 eller flere 
kompresjoner 

 

 

 

• 38 av disse 104 bruddene var kjent fra før…. 

SQ 1 SQ2 SQ3 Totalt  antall 
brudd 

42 36 26 104 



Dagens verdenskart 



Fremtidsversjon/visjon? 



Ta med hjem 

• Osteoporose kan føre til betydelig smerte og 
funksjonsnedsettelse 

• Norge på verdenstoppen for brudd 

• Osteoporose kan diagnostiseres 

• Osteoporose kan behandles 

Revmasykepleier kan bidra til å forebygge 
brudd 



Takk for oss- 

Spørsmål ?  
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