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Kilder

• Retningslinjer fra fagruppe for osteoporose og beinhelse, Norsk 
ortopedisk forening

• Nasjonal veileder i endokrinologi

• All informasjon finnes på helsebiblioteket.no og norsk elektronisk 
legehåndbok



Mål med denne forelesningen:

• At dere skal begynne å bruke risikokalkulatoren FRAX

• At dere skal bli bedre på primærforebygging av osteoporose

• At dere vet når dere skal seponere bisfosfonater

• At dere vet hvem som eventuelt bør henvises til 
spesialisthelsetjenesten



Osteoporose

• Osteoporose er risikofaktor for brudd

• Osteoporosebrudd omtales om lavenergibrudd

• Primærforebygging er oseoporosebehandling hos de som ikke har
hatt lavenergibrudd

• Sekundærforebygging er utredning og behandling for oseporose hos 
de som har hatt lavenergibrudd



Osteoporose

• ALLE med lavenergibrudd >50 år skal tilbys utredning og behandling
for osteoporose

• Norwegian Capture the Fracture (NoFRACT); Sekundærprofylakse av
brudd igangsatt på sykehus: Alle pasienter >50 år med lavenergibrudd

• Fastleger må følge opp utredning og behandlingen av osteporose

• Fastleger er ansvarlige for primærforebygging av brudd



Osteoporose

• Systemisk skjelettsykdom med redusert beinmasse og endringer i
beinvevets mikroarkitektur

• WHO’s definisjon bygges på måling av Bone Mineral Density (BMD) 
med Dual Energy X-ray Absorption (DXA). BMD angis som standard-
avvik og kalles T-score. 



Osteoporose

• Normal beinmasse: T-score >-1. L

• Lav beinmasse (osteopeni) er T-score fra -1 til -2,5. 

• Osteoporose: defineres som T score lavere enn -2,5 

• Etablert osteoporose: er T-score under -2,5 og lavenergibrudd. 



Epidemiologi: 

• Vi er på verdenstoppen!

• Livstidsrisikoen for osteoporotiske brudd blant hvite
kvinner er 40%

• >90 % av alle hofte og vertebralbrudd hos kvinner
tilskrives osteoporose

• Ca 9 000 hoftebrudd i året og 13500 håndleddsbrudd

• 78%♀, gjennsomsnittsalder 82/76 ♂år

• Ca 8% hadde hoftebrudd fra før (Lofthus, 2001). 

• Ca 140 000 kvinner og 90 000 menn over 50 år har
sammenfallsbrudd i ryggvirvler (Meyer et al, 2004). 



Lavenergibrudd

Vanligste
osteoporosebrudd er
brudd i underarm, 
proksimal overarm, 
ryggvirvel og hofte



Hoftebruddets konsekvenser

• Ett års dødelighet etter hoftebrudd i Norge er omtrent 24 % og 5 års
dødeligheten er på hele 60 %.

• 33% blir pleiepasienter

• 40% kan ikke gå uten hjelp

• Kostnad > 550,000 kroner per hoftebrudd



Etiologi

• Kan være både primær og sekundær. 

• Primær osteoporose: Postmenopausal eller aldersrelatert; 

• Sekundær osteoporose: Grunnet underliggende sykdom eller
medikamentell behandling. 

• Sykdommer: Kronisk nyresvikt, KOLS, Gastrointestinale sykdommer, 
Endokrine sykdommer, beinmargssykdommer, bindevevsssykdommer, 
undererernæring, kroniske infeksjon

• Medikamenter: Kortikosteroider, Antiøstrogener, antiandrogener, 
antiviralbehandling, tyroksin, antiepilektika, cystostatika +++



Etiologi:

• Andre disponerende faktorer: Lavt inntak av calcium og vitamin D, 
redusert fysisk aktivitet, røyking og forhøyet alkoholinntak. 

• Det er veldig viktig å ha kjennskap til risikofaktorer for osteoporose, 
fordi det avgjør om du skal gjøre en FRAX score og evt ta DXA 
måling.



Patofysiologi

• Kontinuerlig remodellering av for å
opprettholde biomekanisk styrke

• Maksimal beinmasse ved 20-30 års alder

• Deretter minker beinmassen kontinuerlig
på grunn av høyere beinresorpsjon enn
beinnydannelse

• Østrogenbortfall postmenopausalt fører
til økt beinresorpsjon

• Senere er det nedsatt osteoblastaktivitet



Risikofaktor for brudd

• Osteoporose er mer en risikofaktor for brudd enn en sykdom I seg
selv. 

• Lav bentetthet innebærer økt relativ risiko for brudd, men den 
absolutte risiko avhenger også av de øvrige risikofaktorene

• Det er derfor totalrisiko for brudd som avgjør om man skal behandles
for oseoporose --> FRAX skår

• Det er indikasjon for medikamentell behandling behandling av
osteoporose ENTEN ved etablert osteoporose (har hatt brudd) eller
ved høy FRAX skår



FRAX score

• WHO Fracture Risk Assessment tool.

• Basert på store befolkingsstudier.

• Resultatet er 10 års absolutt risiko for brudd. ´

• Risikofaktorer som inngår i FRAX: Alder og kjønn, lengde og vekt, 
tidligere lavenegibrudd, lårhalsbrudd hos noen av foreldre, 
røykestatus, systemisk kortikosteroidebehandling, reumatoid artritt, 
sekundær osteoporose og alkoholforbruk

• Kan brukes både med og uten T-score

• Svakhet: Risiko for fall inngår ikke. 



FRAX Score: Kalkulator på nett



FRAX score eksempel



FRAX : 

1: Pasient >50 år uten lavenergibrudd men risikofaktorer for 
osteoporose→ Gjør en FRAX skår. Dersom Frax score > 15% skal det
gjøres DXA. FRAX skår INKLUDERT T-score angir behandlingsindikasjon. 

2: Pasient med lavenergibrudd → Sekundærprofylakse igangsatt i
sykehus og allmennlegen følger opp som angitt i epikrise. 2 år etter
behandlingsslutt kan FRAX brukes for å vurdere evt ny behandling



Egenbehadling

• Trening av styrke, belanse og koordinasjon

• Fallforebyggende tiltak i hjemmet

• Diett med kalsium og Vitamin D

• Røykeslutt

• Unngå alkoholoverforbruk

• Hoftebeskyttere



Medikamentell behandling

• Kalsium og Vitamin D tilskudd til de med mangel på dette og til alle
som behandles med benspesifikke medisiner. 

• Indikasjon for benspesifikk medikamentell behandling bygger først og
fremst på bruddrisiko



Spesielle tilfeller

• Alle med brudd i ryggvirvel eller lårhals skal behandles medikamentelt
uansett T-score

• Alle som behandles med kortikosteroider tilsvarende 5 mg 
prednisolon per dag eller mer i > 3 måneder skal behandles uansett T-
score



Blodprøver

• Hos alle: fritt kalsium, fosfat, ALP, gamma-GT, ALAT, kreatinin, urea, 
eGFR, total protein, TSH, fritt- T4, CRP, SR, hematologisk status, PTH 
og 25-OH vitamin D.

• Benomsetningsmarkører (fastende): CTX (benabsorbsjonsmarkør) og 
P1NP (benformasjonsmarkør)

• Basale nivåer viktige for å monitorere effekten av antiresorptiv
(CTX) behandling



Legemidler

• Forkorter osteoklastenes levetid, og begrenser derved beinresorpsjon

• Reduserer risiko for lårhalsbrudd med 40%

• 1 tablett per uke

• Skal ikke tas med mat og skal skylles ned med to glass vann

• Dyspepsi og kvalme hyppige bivirkninger

• Problemer med compliance

• Førstevalg er peroralt bisfosfonat; Alendronsyre (Fosamax).



Legemidler

• Andrevalg: Zoledronsyre (i.v. bisfosfonat, Aclasta)

• Gir samme effekt som Alendronsyre
• Gis som i.v. infusjon 1 gang per år (nesten like god effekt

om gitt hvert tredje år)
• Finnes på blåresept
• Kan gi influensalignende symptomer ved første infusjon
• Kan gis på allmennlegekontoret. 



Legemidler

• Denosumab (Prolia)

• Monoklonalt antistoff mot RANKL liganden som forhindre
modning og vekst av osteoclaster

• Skal gis til alle med GFR <35
• Gis som s.c. injeksjon hver 6. måned
• Finnes på blåresept til pasineter >75 år
• Kan gis i allmennpraksis
• Gis livet ut



Andre Legemidler

• Hormonbehandling:

• For yngre postmenopausale kvinner 45-60 år. 

• Anabol behandling med PTH analog (Forsteo)

• For pasienter med T-score med T-score <-3,5 
spesialisthelsetjenesten og multiple brudd. 

• Gis kun i spesialisthelsetjenesten







Oppfølging

• Som hovedregel skal bisfosfonatbehandling kontinuere i 3-5 år og behandling med Prolia livslangt

• Ikke nødvendig med ny bentetthetsmåling før man vurderer behandlingspause: 

• Man bør måle benmarkører etter 6-12 måneder. 

• Man forventer en 50 % reduksjon av benmarkører under benhandling med bisfosfonater. 
Benmarkørkører under antiresorptiv behandling bør ligge i nederste halvdel av referanse
intervallet.



Oppfølging



Oppfølging

• Bisfosfonater: Behandlingspause kan overveies etter 5 års behandling med 
alendronat eller 3 år med zoledronate, hvis bentetthetsmålinger etter 
behandling T > - 2,5, og det ikke er oppstått nye frakturer under 
behandlingen. Hvis fortsatt T <  - 2,5 anbefales behandling i opptil 10 år

• Oppfølging etter seponering eller ved behandlingspauser: Årlig kontroll av 
benmarkører og DXA hvert 2. - 3. år etter seponering kan være aktuelt. 
Indikasjoner for revurdering av behandling er stigning av benmarkører på 
30 % eller klinisk relevant fall i bentetthetsmåling. Eventuelt ny FRAX

• Ved  forventet levetid < 5 år og adekvat gjennomført 
bisfosfonatbehandling i 3-5 år så kan oppfølging avsluttes. 



Når henvise: 

• Brudd under antiresorptiv behandling

• Ved T-score <3,5. 

• Yngre postmenopausale kvinner med osteoporose

• Ved sekundær osteoporose



Kort oppsummert: 

• 1: Ta FRAX score av pasient med risikofaktor for osteoporose

• 2: Henvis til bentetthetsmåling dersom FRAX >15%

• 3: Dersom FRAX (med T-score)  >20%: Ta blodprøver

• 4: Sett på Bisfosfonater samt Vitamin D og Kalsium

• 5: Kontroller med blodprøver årlig

• 6: Etter 5 år: Ta blodprøve og ny bentetthetsmåling og vurder
behandlingsslutt





Hva kaller man to ortopeder som ser på et 
EKG? 



DOUBLE BLIND STUDY



TAKK FOR MEG!! 


