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KASUISTIKK

88 år gammel kvinne som er innlagt med følgende 

symptomer:

• Økende falltendens

• Skjelvinger

• Balanse-/ koordinasjons problemer

• Kvalme

• Obstipasjon

• Økende generelle smerter i hele kroppen, men 

mest i hofter



BAKGRUNN

 Familie/sosialt

Hun bor hjemme med mannen sin. Hj.tj. x 2  daglig til 

personlig hygiene og medisiner. Hun klarte å lage 

brødmat og middag inntil for 2-3 uker før aktuelle. 

Mannen handler og betaler regninger.

 Tidligere sykdommer

• Lungefibrose av ukjent årsak.

• Tidligere ablasjonsbehandlet mot AVNRT

• Ekko cor i 2014 viste god systolisk funksjon med EF 

>60 %, liten aortastenose, moderat aortainsuffisiens 

og lett pulmonal hypertensjon uendret siden sist.



FORTS…

• Innlagt med gallegangsobstruksjon i 2015, mislykket 

ERCP, fikk pancreasstent som profylakse.

• Pneumoni x 2 i løpet av korttid, nylig utskrevet fra 

sykehuset.

• Kroniske korsryggsmerter og smerter i begge hofter.

• Har kjent lette degenerative forandringer i form av 

randpåleiering og lett redusert høyede nivå L5/S1 ved 

tidligere Rtg. LS-columna.

• Kjent bilateral coxarthrose.



UTFØRT DIAGNOSTIKK

• Labverdier: HB 11,0, kjent og stabil som sist og lett 
forhøyet CRP på 25- <5. Forhøyet B12 og Folat. Lett 
hypomagnesemi.

• Urinstix: +1 på leucocytter.

• Rtg.thorax: Infiltrat i høyre nedre felt tolket rest 
pneumoni.

• CT-Caput: Aldersrelaterte forandringer.

• Rtg.Bekken med begge hofteledd: Uttalte 
degenerative forandringer, uendret siden forrige u.s. i 
okt. 2014.



FORTS…

• Røntgen LS-columna: Betydelig med osteoporose. 

Lett venstrekonveks skoliose og moderate 

degenerative forandringer i flere nivå. Lett 

nedpressing i øvre dekkplate av Th-11.



TVERRFAGLIG UTREDNING

• Ortostase test: Negativ.

• MNA: Vekt 36 kg og høyde 152 cm med BMI 15,6 
Screening Del 1: 4 poeng.

• MADRS: Skår: 18.

• MMSE-NR2: 07/30 med utfall på alle områder inkl. 
orienteringsevne, hukommelsen, oppmerksomhet og 
visuospatiale funksjoner.

• Funksjonsvurdering: SPPB: Totalt 2 av 12 poeng.

• Gangshastighet på 0,2 m/s.



MEDIKAMENTER V/INNKOMST

• Paracet 1g x 4

• Dolcontin 60 mg x 2

• Celebra 200 mg x 2

• Neurontin 300 mg x 3 (dosen på den ble nylig økt 

fra100 mg x 3 i løpet av et døgn)

• Notriptylin 30 mg x 1

• Atacand 8 mg x 1

• Calcigran forte 1000 mg/800 IE x 1

• Ferromax 65 mg x 1

• TrioBe x 1

• Afipran 10 mg inntil x 3 daglig.



SPØRSMÅL 1

 Er det noen aktuelle medisiner som pasienten 

burde stå på her, men gjør det ikke?

• Laxantia

• Bisfosfonater



SPØRSMÅL 2

 Er noen av de medisinene her med risiko for 

alvorlige bivirkninger og ugunstige ifht. 

pasientens høye alder?

• Celebra

• Nortryptylin

• Dose økning på Neurontin uten opptitrering

• Forhøy Dolcontin dose



SPØRSMÅL 3

 Kunne noen av pasientens symptomer være 
faktisk bivirkninger relatert til en eller flere 
medikamenter som allerede i bruk?

• Skjelvinger, økende falltendens, dårlig balanse og 
koordinasjon  Neurontin

• Kvalme  Dolcontin, Celebra, Neurontin, 
Nortiptylin og Ferromax

• Obstipasjon  Dolcontin, Notriptylin, Neurontin, 
og Ferromax



SPØRSMÅL 4

Er det noen eksempler på forskrivingskaskaden    

her?

 Dolcontin/Celebra  Kvalme  Afipran

 Nortryptylin/Dolcontin Obstipasjon  Kvalme 

 Afipran

 Celebra  Hypertensjon  Atacand



FORSKRIVINGSKASKADEN

Forskriv av en ny medikament for å behandle en 

symptom som faktisk er resultat av ikke 

gjenkjent bivirkning av allerede eksisterende 

medikamentell behandling.

Økt risiko for utvikling av ytterligere 

bivirkninger.



NOEN EKSEMPLER AV

FORSKRIVINGSKASKADEN

Initial medikament Bivirkninger Påfølgende

medikament

Antipsykotika Ekstrapyrimidale tegn 

og symptomer

Anti parkinsonisme 

behandling

Kolinesterasehemmer Urininkontinens Behandling mot 

inkontinens

Thiazide diuretika Hyperuricemia Behandling mot 

urinsyregikt

NSAIDS Økt blodtrykk Antihypertensiva



SPØRSMÅL 5

 Hva bør gjøres her som tiltak?

 Oppstart av Lactulose.

 Celebra har ingen plass som langtidsbehandling.

 Neurontin bør seponeres etter nedtrapping.

 Nortryptylin bør erstattes med en tryggere 

alternativ antidepressiva som f.eks. SSRI. Men 

den må nedtrappes før seponering.



FORTS…

 Bør vurderes å starte opp med peroralt 

bisfosfonat i tillegg til Calcigran forte mtp. 

Osteoporose. OBS! Forsiktighetregler ifht. 

inntak/GI-bivirkninger.



OSTEOPOROSE- DEFINISJON

 Osteoporose defineres som en systemisk 

skjelettsykdom med redusert beinmasse og 

endringer av beinvevets mikroarkitektur, som 

fører til økt skjørhet av beinvev og økt 

bruddrisiko

 De vanligste formene for brudd er lavenergibrudd 

(virvelbrudd, lårhalsbrudd og underarmsbrudd)



WHOS DEFINISJON

 Normal beinmasse 

 T-score større eller lik 1 standardavvik under gjennomsnittet 
til friske, unge, voksne kvinner (T-score ≥ -1)

 Lav beinmasse (osteopeni) 

 T-score mindre enn -1 og større enn -2,5 (-1 > T-score >-2,5)

 Osteoporose 

 T-score ≤-2,5

 Klinisk osteoporosedefinisjon: T-score ≤-2,5 i enten lårhals, 
total hofte eller korsrygg 

 Etablert osteoporose 

 Osteoporose og påvist lav-energifraktur

 Kalles også klinisk manifest osteoporose



ANTALL OSTEOPOROSE DIAGNOSER

REGISTRERTE HOS OSS VED HELE MEDISINSK

KLINIKK I CA. ET ÅRS TID (2016)

 M81.9(Uspesifisert Osteoporose)  30 pasienter

 M81.0(Uspesifisert Osteoporose etter menopause 16 
pasienter

 M80.9(Uspesifisert Osteoporose med patologiske brudd 4 
pasienter

• Av disse alle 1 pasient ble registrert 4 ganger, 

• 1 pasient 2 ganger,

• 2 pasienter med 2 forskjellige koder ved 2 forskjellige 
konsultasjoner

• Blant disse er 34 kvinner.

• Flertall av disse ble registrert ved poliklinisk konsultasjon



FOREKOMST

 Basert på beinmassemålinger er det på landsbasis beregnet 

at anslagsvis 240 000 - 300 000 nordmenn har osteoporose

 Det er mer osteoporose og brudd i byer og tettbygde strøk 

enn på landsbygda 

(Meyer 2004; Omsland 2011; Søgaard 2007).



9000 HOFTEBRUDD HVERT ÅR I NORGE



NORGE LIGGER PÅ VERDENSTOPPEN I

FOREKOMST AV HOFTEBRUDD



HÅNDLEDDSBRUDD OG RYGGVIRVELBRUDD

 Håndleddsbrudd er ofte en følge av osteoporose 

kombinert med fall. Hvert år er det anslagsvis 

15000 voksne nordmenn som brekker 

håndleddet. Tallene er basert på undersøkelser i 

Oslo og Bergen. 

 Ryggvirvelbrudd: Anslagsvis 140 000 kvinner og 

90 000 menn over 50 år har forandringer i ryggen 

som kan være forårsaket av sammenfallsbrudd i 

ryggvirvlene( kompresjonsbrudd). 



GOD NYHET☺



SBU 2003. Sosial- og helsedirektoratet 2006





DELING IFHT. ETIOLOGI OG PATOGENESE

Primær osteoporose Sekundær osteoporse

 Postmenopausal 

• Assosiert med østrogenmangel

• Ryggvirvel- og håndleddsbrudd hos 

60-80 år gamle kvinner er typisk

 Somatiske sykdommer

• Kronisk nyresvikt

• KOLS

• Gastrointestinale sykdommer 

(Cøliaki og Mb.Crohn)

• Endokrine sykdommer 

(Hypertyreose, PHPT)

• Beinmargsykdommer (Myelom)

• Bindevevssykdommer (RA) 

• Underernæring 

• Kroniske infeksjoner (HIV)

 Aldersrelatert 

• Assosiert med aldersbetinget tap av 

beinmasse som rammer begge kjønn

• Lårhalsbrudd hos 70-90 år gamle er 

typisk

 Medikamenter:

• Kortikosteroider systemisk (mer > 3 

mnds.bruk

• Antiøstrogenbeh. ved brystkreft

• Antiandrogenbeh. ved prostatakreft





BEGRENSNINGER MED FRAX 

• Risiko for fall inngår ikke i kalkulatoren 

• Tidligere frakturer skiller ikke på ulike frakturtyper

• Dosen av cortikosteroid tas ikke med i berekningen





DIAGNOSTISKE KRITERIER

 Osteoporose som risikofaktor diagnostiseres ved beinmassemåling (BMD) 
 Osteoporose er T-score < -2,5 (BMD < -2,5 SD)

 Etablert osteoporose er T-score < -2,5 (BMD < -2,5 SD) og påvist fraktur

 Bestemme risikoen for framtidige frakturer med bruk av FRAX 
 Utrede med BMD dersom FRAX > 15%

 Utelukke eller identifisere sekundære årsaker til osteoporose

 De viktigste gruppene for osteoporoseutredning: 
 Tidligere lavenergibrudd

 Behandling med systemiske kortikosteroider i doser tilsvarende > 3 måneder med ≥5 
mg prednisolon daglig

 Kvinner med menopause før 45 års alder

 Sykdommer eller bruk av legemidler som kan forårsake sekundær osteoporose

 Pasienter som er underernærte eller har unormalt lav KMI

 Pasienter med økt falltendens

 Screening for osteoporose anbefales ikke i Norge



BLODPRØVER

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

Benomsetningsmarkører (fastende): 

▪ CTX (benabsorbsjonsmarkør) 

▪ PINP (benformasjonsmarkør)

Benspesifikk ALP anbefales ved nyresvikt og 
er den beste markøren ved osteomalasi



FORTS…

 I spesielle tilfeller basert på klinisk mistanke 

 Gentesting for laktose intoleranse

 Cøliaki serologi, 

 Vitamin B12 og 

 Serum elektroforese



BILDEDIAGNOSTIKK

 Røntgen torakolumbal-kolumna

▪ Ved mistanke om fraktur i ryggvirvler

 Beintetthetsmåling med DXA (Dual X-ray
Absorptiometry)

▪ DXA av hofter og lumbalkolumna er 
standardmetoden (gullstandard) for måling av 
beintetthet

▪ Denne undersøkelsen gir den T-score som benyttes i 
FRAX, og som ligger til grunn for diagnosen 
osteoporose etter WHO's definisjon

▪ Dersom tiårsrisiko for brudd i følge FRAX er lik eller 
mindre enn 15%, anbefales ikke DXA



ER OSTEOPOROSE UNDERBEHANDLET?

 Bruk av osteoporosemedikasjon i Norge

▪ Alder >40 år:

• 5 % av kvinner

• 0,5 % av menn

▪ Etter hoftebrudd:

• 15 % av kvinner

• 4 % av menn

Devold H. The epidemiology of anti-osteoporosis drug use in Norway, PhD UiO 2012



BEHANDLING

 Livsstilsendringer (røykestopp, mosjon i form av 
vektbærende fysisk aktivitet)

 Medisinendringer (glukokortikoid dosering)

 Kalsium og 25-OH vitamin D tilskudd. (Vitamin D 
800 enheter og kalsium 500-1000 mg daglig, avhengig 
av kalsiuminnhold i kosten). 25-OH vitamin D > 50 
mmol/L bør sikres før oppstart av ev. antiresorptiv
terapi

 Ved osteomalasi bør optimalisering av kalsium og 
vitamin D tilbud forsøkes i minimum 12 måneder før 
ev. etterfølgende antiresorptiv terapi



BEHANDLINGS ALGORITME



BENSPESIFIKK BEHANDLING

 Hemme osteoklastenes
aktivitet = 
resorpsjonshemning

 Bisfosfonater

 Østrogenreseptormodule
rende midler 
(Raloksifen)

 Ostrogen

 Tibolon, 

 Kalsitonin

 RANKL- hemmer 
(Denosumab)

 Øke osteoblastenes 
aktivitet = 
formasjonsstimulering

 PTH (Teriparatide) 

 Androgene steroider. 



Figur 1 Denosumab - virkningsmekanisme.  OPG er osteoprotegerin, RANK er 
reseptoraktivator av nukleær faktor  kappaB og RANKL er dennes ligand

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1893-6

© Tidsskrift for Den norske 

legeforening



Legemiddel

gruppe

Virknings

mekanisme 

Kontraindikasjoner Bivirkninger

Østrogen/gestagen Antiresorptiv,

kun vist effekt på 

vertebrale brudd

Mamma cancer,

endometriecancer, økt 

risiko for DVT og 

lungeemboli.

Økt risiko for 

brystkreft og 

kardio-vaskulær 

sykdom. 

Selektive estogen

receptor modualor

(SERM)

Antiresorptiv,

kun vist effekt på 

vertebrale brudd

Økt risiko for DVT og 

lungeemboli.

Liten risikoøkning 

for slag. Reduserer 

risiko for brystkreft.

Perorale og 

intravenøse 

bisfosfonater

Antiresorptiv, vist 

effekt på 

hoftebrudd og 

vertebrale brudd

eGFR < 35 ml/min., 

hypokalsiemi, 25-OH 

vitamin D < 25 

nmol/L). 

Alvorlige reflux

plager, øsofagus

stenose, Manglende 

evne til å være 

oppreist 30 minutter .

Kjeveosteonekrose

Atypiske 

femurfrakturer.  

Risikoen påvirker 

ikke risk/benefit

ratio for disse 

legemidler i 

betydelig grad.



RANKL-hemmer Antiresorptiv Hypokalsemi, 25-OH 

vitamin D  < 25 

nmol/L).  

Som 

bisfosfonater. 

PTH-analog Anabol, 

forebyggende 

effekt på 

frakturer i 

columna

Hyperkalsemi, 

Mb.Paget, Uavklart 

høy ALP, eGFR < 30 

ml/min., tildligere

malignitet/stråling 

mot skjelett. 

Smerter i 

ekstremitetene 

muskelkramper, 

kvalme 

tachykardi, 

nyresvikt, 

hyperkalsemi. 

Ingen økt risiko 

for osteosarkom. 

 Blåresept-krav 

 Alendronat  Økt risiko for osteoporotisk brudd

 I.v. bisfosfonater  T‐score < ‐2,5 og minst 1 lavenergi brudd, eller 
intoleranse for peroral bisfosfonat

 Denosumab  Etablert osteoporose hos kvinner > 75 år

 Teriparatide  Individuell refusjon etter søknad i alvorlige tilfeller med 
mange brudd, T-score < 3,5 eller ved nytt brudd under 
bisfosfonatbehandling



FARMAKOLOGISKE BEHANDLINGS REGIMER

Yngre postmenopausale 

kvinner i alder 45-60 år 

• Hormonbehandling: 

▪ Hvis pasienten er hysterektomert: østrogen terapi 

(HT). Transdermal østrogen er første valg.

▪ Hvis bevart uterus: Østrogen + gestagenspiral

(HT). Alternativt til gestagenspiral kan gestagen 

gis peroralt 10 dager hver måned.

• Selektive estrogen resptor modulator (SERM), 

Raloxifen 60 mg x 1 peroralt daglig

• Zoledronat (Aclasta) 5 mg, i.v. årlig eller sjeldnere 

(i minst 3 år) avhengig av benomsettning

• Alendronat (Fosamax) 70 mg x 1 hver uke

• Teriparatide (Forsteo) 20 µg s.c. x 1 daglig i opptil 

24 måneder ved svære tilfeller med mange brudd



Eldre postmenopausale 

kvinner i alder > 60 år 

• Alendronat (Fosamax) 70 mg x 1 peroralt hver uke 

• Zoledronat (Aclasta) 5 mg, i.v. årlig eller sjeldnere (i 

minst 3 år) ved manglende effekt av og/eller 

uakseptable bivirkninger av peroralt bisfosfonat

• Denosumab (Prolia) 60 mg subkutant hver 6. måned 

ved manglende effekt av og/eller uakseptable 

bivirkninger av peroralt bifosfonat eller nyresvikt 

(eGFR < 30 ml/min)

• Teriparatide (Forsteo) 20 µg subkutant x 1 daglig i 2 

år ved alvorlige tilfeller med mange brudd, t-score < 

3,5 og ved nytt brudd under pågående 

bidfosfonatbehandling

Menn • Testosteron tilskudd i form av enten Nebido 1000 mg 

i.m. injeksjon hver 3. måned eller testosteron gel 

percutant daglig hvis hypogonadisme



KONTROLL AV BEHANDLING

 Antiresroptiv behandling 

▪ DXA etter 2 år:  Det forventes stigning i BMD på 5-10 % i 
columna, 2-6 % i hoften etter tre års behandling. Størst effekt 
sees det første året. Det forventes mer moderat stigning ved 
hormonbehandling og SERM enn ved bisfosfonatbehandling

▪ Blodprøver : Benmarkører, Hb, leukocytter, eGFR, 25-OH vitamin 
D, fritt kalsium etter 6 måneder og deretter årlig. Man forventer 
en 50 % reduksjon i benmarkører under behandling

 Anabol behandling med PTH-analog 

▪ 6 måneder - Benmarkører, fritt kalsium 

▪ 12 måneder - DXA, benmarkører, fritt kalsium

▪ 24 måneder - DXA, benmarkører, fritt kalsium

Nasjonal veileder i endokrinologi



BEHANDLINGSSVIKT

 Signifikant fallende BMD (> 3 % i rygg målt i g/cm2) 
eller > 1 lavenergifraktur etter minst 1 års 
behandling 

 Dårlig etterlevelse må overveies og benmarkører må 
kontrolleres

 Endring i BMD bør sammenlignes i g/cm2 og ikke i T-
score

 Mer potent antiresorptiv terapi eller anabol terapi må 
vurderes

Nasjonal veileder i endokrinologi



BEHANDLINGSVARIGHET

 Bisfosfonater: 

 Behandlingspause kan overveies etter 5 års behandling med 
alendronat eller 

 3 års med Zoledronate, hvis BMD-målinger etter behandling ligger 
høyere enn definisjonen for osteoporose (> -2,5), og det ikke er 
oppstått nye frakturer under behandlingen. Hvis fortsatt T-score ≤ -
2,5 anbefales behandling opptil 10 år

 Teriparatide:

 Behandling skal aldri brukes mer enn 2 år med indikasjon 
osteoporose. Skal etterfølges av annen behandling

 Denosumab:

 Kan sannsynligvis brukes opp til 14 år. Effekten forsvinner raskt 
etter seponering

 Hormonbehandling: 

 Ev. overgang til annen behandling bør overveies ved 60 års alder, 
eller etter 10 år, hvis tidlig oppstart



OPPFØLGING ETTER SEPONERING ELLER

VED BEHANDLINGSPAUSER

 Årlig kontroll av benmarkører, og DXA hvert 2.-
3. år etter seponering kan være aktuell 

 Indikasjoner for revurdering av behandling er 
stigning av benmarkører på 30 % eller klinisk 
relevant fall i BMD

 Ved forventet levetid < 5 år og adekvat 
gjennomført bisfosfonat-behandling i 3-5 år, kan 
oppfølgingen avsluttes

Nasjonal veileder i endokrinologi



OSTEOPOROSESCREENING VED

ORTOPEDISK AVD. HOS OSS I SKIEN

 Identifisere pasienter over 50 år med 

lavenergibrudd i avdelingen. Gjøres av sykepleier 

ved innkomst.

 Bestille «osteoporose-screening» blodprøvepakka, 

ved første blodprøvetakning, f.eks. ved 1. 

postoperative dag. Pakka inneholder kreatinin, 

D-vitamin, kalsium, albumin korrigert kalsium 

og fritt T4.

 Utføre FRAX måling ved lavenergibrudd utenom 

hofte- og kompresjonsbrudd i rygg. 



OSTEOPOROSESCREENING VED

ORTOPEDISK AVD. HOS OSS STHF SKIEN

 Identifisere pasienter over 50 år med 

lavenergibrudd i avdelingen. Gjøres av sykepleier 

ved innkomst

 Bestille «osteoporose-screening» blodprøvepakka, 

ved første blodprøvetakning, f.eks. ved 1. 

postoperative dag. Pakka inneholder kreatinin, 

D-vitamin, kalsium, albumin korrigert kalsium 

og fritt T4

 Utføre FRAX måling, ved andre lavenergibrudd



BEHANDLING

 Ved behandling med Aclasta

▪ Kartlegge pasientens tannstatus, evnt. planlagt 
tannbehandlig må utføres før man kan gi Aclasta og evnt
alendronat (innbærer trekking av tenner, tannkirurgi og 
rotfylling).

▪ Viktig å drikke før og etter behandling

▪ Administrer premedikasjon: paracet 1g. Vanlig bivirkning 
er influensasymptomer, kan vare 2-4 dager. Sees mest ved 
første Aclasta infusjon

▪ Aclasta i.v gis ufortynnet fra original-emballasje på 100ml, 
over 30 min

 Oppstart D-vit og kalsium  

▪ D3-vitamin oppladningsdose til hoftebruddpasienter. 100. 
000E = 5ml Detremin 20.000E/ml. (hvis pasienten ikke tar 
D-vit fast fra tidligere)



OPPFØLGING

 Postsekretær henviser pasient til DXA- måling og 

videre oppfølging på Betanien Hospital. Innkalles 

innen 2 måneder på Betanien

 Dette innebærer pasienter som:

▪ er > 50 år med første lavenergibrudd.

▪ har fått første Aclasta infusjon på sykehuset

 Utelukker pasienter som:

▪ har kort forventet levetid

▪ har vansker for å ligge stille på undersøkelsesbenk

▪ Har vansker med å ta instruksjon og samarbeide





NOFRACT- NORWEGIAN CAPTURE THE

FRACTURE INITIATIVE

 Denne multisenterstudien ved 7 norske sykehus 
identifiserer pasienter med osteoporose og tilbyr 
behandling for å unngå flere brudd. Pasienter som 
kommer for bruddbehandling inkluderes i studien.

 Inklusjonskriterier:

 Alle over 50 år som nylig har hatt et lavenergibrudd.

 Eksklusjonskriterier:

 Alle < 50 år

 Brudd i fingre, tær, skalle eller ansikt

 Ikke ønske om behandlingstilbudet

 Ikke samtykkekompetent

 Kort forventet levetid





HAR VI LÆRT NOE HER SÆRLIG IFHT. 

OSTEOPOROSE UTREDNING OG BEHANDLING

HOS ELDRE?



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN OG

TÅLMODIGHETEN☺


