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Skrivegruppens forord 
 

Osteoporose repræsenterer en klassisk almenmedicinsk problemstilling. Der indgår 

således overvejelser omkring risikofaktorer, behandling/ikke behandling, opfølgning og 

kontroller samt kvalitetssikring. 

Derfor fordrer osteoporose en fundamental almenmedicinsk kompetence, nemlig et 

vedvarende og indgående kendskab til den person, som sidder overfor dig i din praksis. 

For at både patienten, lægen og samfundet udnytter ressourcerne optimalt i forhold til 

osteoporose, har vi i denne vejledning valgt at have mest fokus på håndteringen af steroid 

induceret osteoporose og patienter som allerede har pådraget sig et brud. 

 

God læselyst.  

 



 

4 

 

 

Indhold 
Evidensniveauer og anbefalingers styrke ............................................................................................. 6 
Grundbegreber ..................................................................................................................................... 7 

Hvordan definerer man osteoporose? ................................................................................................. 7 
Knoglevævets omsætning og styrke ................................................................................................... 7 
Typer af osteoporose .......................................................................................................................... 10 
Hvor hyppig er osteoporose? ............................................................................................................. 12 
Hvor hyppigt ses osteoporose i almen praksis? .............................................................................. 12 

Forebyggelse på samfundsmæssig plan (primær profylakse) ............................................................ 13 

Patienten  i almen praksis I: Første henvendelse ............................................................................... 18 
Hvilke patientgrupper skal lægen være opsøgende overfor?......................................................... 18 
Hvordan vurderes risikoen for frakturer hos den enkelte patient? ................................................ 19 
Hvilke symptomer ses ved osteoporose? ......................................................................................... 19 
Hvilke frakturer er relateret til osteoporose? .................................................................................... 20 
Hvornår er vertebrale sammenfald tegn på osteoporose? .............................................................. 20 
Hvornår er højdereduktion tegn på osteoporose? ........................................................................... 20 
Hvornår er smerter tegn på osteoporose? ........................................................................................ 20 
Skal alle ældre med rygsmerter udredes for osteoporose? ............................................................ 20 
Hvilke undersøgelser er indiceret ved mistanke om osteoporose? ............................................... 20 
Hvilke elementer bør indgå i den objektive undersøgelse i relation til osteoporose? ................. 21 
Hvem skal henvises til DXA-skanning? ............................................................................................. 21 
Hvor foretages DXA-skanning? .......................................................................................................... 21 
Hvorledes aflæses resultat af DXA-skanning? ................................................................................. 21 
Hvilke fejlkilder kan påvirke DXA-skanning? .................................................................................... 21 
Hvem skal henvises til røntgenundersøgelse af columna thoracolumbalis? ............................... 22 
Hvem skal have foretaget biokemiske undersøgelser? ................................................................... 22 
Hvilke differentialdiagnoser er relevante? ........................................................................................ 22 

Patienten i almen praksis II: Behandlingsvalg ................................................................................... 24 
Hvad er det overordnede formål med osteoporosebehandling? .................................................... 24 
Hvilke patienter bør henvises til specialist? ..................................................................................... 24 
Hvilke non-farmakologisk tiltag findes der til frakturprofylakse? .................................................. 24 
Hvordan finder jeg ud, hvor meget calcium og D-vitamin min patient får? ................................... 25 
Hvad vides om hoftebeskyttere ved osteoporose? ......................................................................... 25 
Hvad vides om patientuddannelse og osteoporose? ...................................................................... 25 
Hvad er det vigtigste ved de enkelte lægemidler, som anvendes til patienter med osteoporose?
 ............................................................................................................................................................... 26 
Bisfosfonater ........................................................................................................................................ 26 
Denosumab .......................................................................................................................................... 28 
Selektiv Estrogen Receptor Modulerende stoffer (SERM) .............................................................. 29 
Strontiumranelat .................................................................................................................................. 30 
Parathyreoideahormon analog ........................................................................................................... 31 
Andre midler mod osteoporose ......................................................................................................... 32 
Hvilke overvejelser kan man gøre sig om osteoporoseudredning udfra viden om patientens ... 32 
Patienter med eksisterende frakturer ................................................................................................ 33 
Tilskudsregler til osteoporosemedicin .............................................................................................. 34 
Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes til patienter med en hoftenær 
lavenergifraktur? .................................................................................................................................. 34 
Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes til patienter med vertebrale frakturer ? ......... 34 
Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes til postmenopausale kvinder og mænd > 50 år 
med andre typer lavenergifrakturer end ryg eller hofte? ................................................................. 34 
Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos postmenopausale kvinder og mænd > 50 
år med risikofaktorer – men uden lavenergifraktur? ....................................................................... 35 
Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos patienter med sekundær osteoporose? 35 



 

5 

 

Hvilken farmarkologisk behandling kan overvejes hos patienter med præmenopausal 
østrogenmangel? ................................................................................................................................. 35 
Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos patienter med graviditetsrelateret 
osteoporose? ....................................................................................................................................... 35 
Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos mænd med osteoporose? ....................... 36 
Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos patienter med osteopeni? ....................... 36 
Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos præmenopausale kvinder og mænd < 50 
år med risikofaktorer – men uden lavenergifraktur? ....................................................................... 36 
Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes til behandling af osteoporose hos ældre? ... 36 
Hvornår kan man forvente effekt af den farmakologiske behandlingen? ...................................... 37 
Glukokortikoid induceret osteoporose .............................................................................................. 37 
Hvilken frakturprofylakse kan overvejes ved behandling med systemisk steroid? ..................... 37 
Hvilken frakturprofylakse kan overvejes ved behandling med lokalt appliceret steroid? ........... 38 
Hvorledes bør man følge op på patienter, som behandles med steroid, og hvor længe bør man 
behandle? ............................................................................................................................................. 38 
Smertebehandling ................................................................................................................................ 38 
Hvilke overvejelser kan gøres omkring farmakologisk smertebehandling ved frakturer? .......... 38 
Hvilke overvejelser kan gøres omkring fysioterapi i forbindelse med smerter som følge af 
osteoporose? ....................................................................................................................................... 39 
Hvilke overvejelser kan gøres omkring perkutan vertebroplastik (PV)? ....................................... 39 
Sociale støtteordninger ....................................................................................................................... 39 
Forslag til kontrolforløb hos den ukomplicerede osteoporosepatient, typisk i behandling med et 
antiresorptiv lægemiddel. ................................................................................................................... 42 
Forslag til kontrolforløb hos patienter som får prednisolon ........................................................... 43 
Forslag til kontrolforløb hos patienter med fortsat mistanke om osteoporose ............................ 43 
Uddybning af de opfølgende kontroller med speciel fokus på behandlingssvigt og 
behandlingsvarighed ........................................................................................................................... 44 
Hvordan vurderes behandlingseffekten? .......................................................................................... 44 
Hvordan vurderes det, om der er behandlingssvigt? ...................................................................... 44 
Hvor lang er den optimale behandlingsvarighed? ........................................................................... 45 

Hvorledes kan organiseringen af osteoporose i almen praksis kvalitetssikres? ................................. 46 
Sundhedsøkonomi ............................................................................................................................... 46 
Ressourcer ........................................................................................................................................... 46 
Ydelseskoder ........................................................................................................................................ 46 

 

 

 

  



 

6 

 

Evidensniveauer og anbefalingers styrke 
 
 
 
Anbefaling Evidensniveau Vidensområde: Behandling/forebyggelse 

  
  
A 

1a Systematisk reviews eller metaanalyser af homogene randomiserede kontrollerede forsøg 

1b Randomiserede kontrollerede forsøg 

1c Absolut effekt (fx insulin til type 1-diabetespatienter) 

  
  
B 

  
  

2a Systematisk reviews af homogene kohortestudier 

2b Kohortestudier 

2c Databasestudier 

3a Systematisk reviews af case-control-undersøgelser 

3b Case-control-undersøgelser 

C 4 Opgørelser, kasuistikker 

D 5 
Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller 
tommelfingerregel 

√ 5 Anbefalet af skrivegruppen som god klinisk praksis 

 
Formålet med at graduere evidens og anbefalingers styrke er at gøre det gennemskueligt 
for brugeren, hvad anbefalingerne i vejledningen bygger på. Ovenstående 
evidensniveauer og graduering af anbefalingernes styrke illustrerer de principper, der er 
benyttet til at graduere den tilgrundliggende viden, som denne vejledning bygger på. 
 
Anbefalingens styrke er gradueret fra A (størst validitet) til D (mindst validitet). I 
vejledningen vil anbefalingens styrke vare angivet til venstre i boksen. I vurderingen af den 
tilgrundliggende videns validitet må man holde sig for øje, at ikke al viden kan efterprøves 
ved randomiserede forsøg. 
 
Kategorien V udtrykker skrivegruppens anbefaling for ‘god klinisk praksis’. 
Diagnostiske studier er betegnet DS. 
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Grundbegreber 
 

Hvordan definerer man osteoporose? 

WHO definerer osteoporose som: ”En sygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og 
forringet mikroarkitektur af knoglevævet som medfører øget fragilitet og som følge heraf 
øget frakturrisiko”i. I daglig klinik er det dog vanskeligt at måle de strukturelle ændringer og 
den øgede frakturrisiko kan ikke verificeres hos den enkelte, før frakturen er opstået. Med 
henblik på at kunne diagnosticere osteoporose, inden der opstår en fraktur, har en 
arbejdsgruppe under WHO udarbejdet en operationel definition, hvor osteoporose 
defineres som: ”En knoglemineraltæthed (bone mineral density, BMD) på 2,5 
standarddeviationer eller mere under middelværdien for unge raske individer af samme 

køn (T-score  - 2,5) i ryg eller hofte.”ii  

Tillige anses osteoporose i praksis for at være til stede hos personer, som har pådraget 
sig en lavenergifraktur (dvs. ved almindelig daglig belastning eller fald på samme niveau) i 
columna eller proximale femur (uanset T-score). Andre lavenergifrakturer kan også være 
et tegn på osteoporose og bør føre til udredning for osteoporoseiii.   

 

BOKS 1. TOLKNING AF T-SCORE 
Resultatet af en DXA-scanning (BMD) udtrykkes som T-score, der angiver antallet af 
standard deviationer, som patientens måling afviger fra peak bone mass  hos personer af 
samme køn. 
 
T-score= (patientens værdi – peak bone mass for personer af samme køn)/standard-
deviationen 
 
Tolkning af T-score: 

 > -1,0= Normal 

 Mellem -1,0 og 2,5 = Osteopeni 

 ≤ -2,5 = Osteoporose 
 

 

Knoglevævets omsætning og styrke 

Knoglevævet omsættes livet igennem, hvor gammelt knoglevæv udskiftes med nyt. Hos 
voksne foregår fornyelsen ved, at et område på knogleoverfladen resorberes af 
osteoklaster, hvorefter knoglevævet gendannes af osteoblaster (Se Figur 1). Den samlede 
proces betegnes som en remodeleringscyklus. Den er tidsmæssigt og rumligt koblet 
således, at knogleformation altid forudgås af knogleresorption. Udskiftningen af 
knoglevævet foregår relativt langsomt. Det tager typisk 6 måneder fra osteoklasterne 
initierer resorptionen indtil den primære mineralisering af det nydannede knoglevæv er 
tilendebragt. Et givet område i knoglevævet fornyes ca. hvert 5.-10. år. Den hyppighed, 
hvormed remodelering initieres på en given knogleoverflade betegnes 
aktiveringsfrekvensen.  
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Remodeleringsrummet er en samlet betegnelse for den mængde af knoglevæv, som på et 
givet tidspunkt er under udskiftning, dvs. det volumen af knoglevævet, som er resorberet, 
men endnu ikke gendannet. Under normale forhold udgør remodeleringsrummet 4-10 % af 
den samlede knoglemasse. Hvis aktiveringsfrekvensen stiger, vil størrelsen af 
remodeleringsrummet øges, hvorved der opstår et reversibelt knogletab.  

Knogleremodeleringen kan endvidere fører til et irreversibelt knogletab som følge af enten 
en negativ balance per remodeleringscyklus, hvor der gendannes mindre knogle end der 
resorberes, eller ved trabekulære perforationer, hvor en del af trabeklen fjernes under 
resorptionen, så der ikke længere er strukturel basis for knogleformation på stedet og 
trabeklen ender med helt at forsvinde. 

Ca 2+

Time

Resorption (R)

Reversal phase

Formation (F)

Resting phase

TGFβ

Trabecular bone remodeling compartment (BRC)

Lining cells

Osteoclast

Reversal cells

Canopy

Osteoblasts

Osteocytes

wall

Activation (A)

+
+

+

Final 

Resorp-

tion

Depth

_

 

Figur 1. Remodeleringen foregår i et afskærmet kompartment, hvor osteoklaster efter aktivering resorberer 
knogle til en bestemt dybde. Efter en overgangsfase gendannes knoglevævet af osteoblaster, der 
kommunikerer med dybereliggende osteocytter. Balancen mellem resorptionsdybde (final resorption depth) 
og den tykkelsen af den gendannede knogle (wall width) bestemmer, om man mister knoglevæv (Kilde: Leif 
Mosekilde) 

 

Peak Bone Mass 
Den maksimale knoglemasse (Peak Bone Mass, PBM) opnås i 20-30 års alderen. 
Størrelsen af PBM er af betydning for den senere risiko for at udvikle osteoporose, idet ca. 
50 % af variationen i BMD hos ældre tilskrives variation i PBMiv v. Både PBM og det 
efterfølgende aldersbetingede knogletab er betinget af såvel genetiske som miljømæssige 
faktorer. Genetiske faktorer har størst betydning (50-80 %) for den inter-individuelle forskel 
i PBM, mens miljømæssige faktorer har størst betydning for det aldersbetingede 
knogletabvi. Osteoporose forekommer hyppigere hos kvinder end hos mænd, hvilket bl.a. 
kan tilskrives, at kvinder har lavere PBM end mænd, at kvinder har et accelereret 
knogletab omkring menopausen (se figur 2) og at kvinder lever længere. 
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Figur 2. Ændringer i knoglemineraltætheden (bone mineral density, BMD) som funktion af alderen hos 
mænd og kvinder. 
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Typer af knogletab 

Efter opnåelse af PBM er der balance i knogleremodeleringen frem til 40-50 års alderen, 
dvs. at der ved knogleformationen gendannes samme mængde knogle, som der er fjernet 
ved knogleresorptionen. Herefter bliver balancen negativ hos både mænd og kvinder, idet 
knogleresorptionen overstiger formationen (irreversibelt knogletab). Dette fører til et 
aldersbetinget knogletab som typisk andrager 0,5-1 % per år. Tillige øges plasma PTH- 
koncentrationen med stigende alder, hvilket fører til en øget aktiveringsfrekvens og 
dermed øger knogletabet. Medvirkende årsager til den med alderen stigende PTH- 
koncentration, er en mindsket intestinal calciumabsorption forårsaget af et faldende D-
vitaminniveau, der igen skyldes aftagende nyrefunktion og dermed nedsat konvertering af 
25OHD til aktivt D-vitamin (1,25-dihydroxdyvitamin D)vii.  

Østrogen hæmmer bl.a. rekrutteringen og aktiviteten af osteoklaster. Ved menopausen 
fører østrogenbortfaldet til en øget knogleomsætning (aktiveringsfrekvens) og en øget 
osteoklastisk resorptionsdybde, hvilket resulterer i et accelereret knogletab. Knogletabet er 
størst i årene umiddelbart efter menopausen (2-6 % pr. år i columna). Det 
postmenopausale knogletab udgør ca. 50 % af det samlede knogletab efter 30 års 
alderen. Nogle år efter menopausen reduceres knogletabet atter til et niveau på 0,5-1 % 
pr. årviii. 

Hos mænd er konsekvenserne af det aldersbetingede knogletab mindre udtalt end hos 
kvinder, da PBM hos mænd i gennemsnit er ca. 25 % højere end hos kvinder. Tillige har 
mænd - i modsætning til kvinder - ikke et abrupt bortfald af den endogene 
kønshormonsyntese, hvorfor midaldrende mænd ikke gennemgår et accelereret knogletab 
i lighed med det, som forekommer hos kvinder omkring menopausen (se figur 2). Derfor 
forekommer osteoporose ikke så hyppigt hos mænd som hos kvinder.  

Forskellige forhold kan føre til et accelereret knogletab, herunder hypogonadisme hos 
mænd, immobilisation, rygning og behandling med forskellige lægemidler som f.eks. 
glukokortikoid eller aromatasehæmmere.  

 

Knoglevævets styrke 
Knoglemassen er den væsentligste prædiktor af knoglernes brudstyrkeix x. Således kan ca. 
80% af en knogles brudstyrke direkte relateres til BMD, mens den resterende del kan 
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forklares ud fra knoglevævets materialeegenskaber (fx elasticitet) samt knoglevævets 
tredimensionale struktur (fx knoglernes geometri og mikro-arkitektur).  

 

Molekylærbiologiske mekanismer 
I de seneste år er der gjort store fremskridt inden for den molekylær-biologiske forståelse 
af reguleringen af knogleomsætningen. Særligt har opdagelsen af sclerostin, RANK-
RANKL-OPG-, og Wnt-signaling-systemerne ført til en bedre forståelse af interaktionen 
mellem knoglecellerxi xii. Dette har bl.a. ført til, at der er udviklet lægemidler, som er i stand 
til mere specifikt at interagere med knogleomsætningen. Et eksempel herpå er lægemidler, 
der er humane monoklonale antistoffer mod et at de cytokiner (RANKL), der stimulerer 
dannelsen af osteoclaster (se figur 3). Ved at hæmme RANKL opnås en antiresorptiv 
virkningxiii.   
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Typer af osteoporose 

Traditionelt opdeles osteoporose i primær (idiopatisk) og sekundær osteoporose.  

Hovedparten af tilfældene med osteoporose betegnes som primær (idiopatisk) 
osteoporose. Denne type har ingen klar identificerbar enkeltårsag, men kan tilskrives en 
kombination af en række risikofaktorer som anført i tabel 1. De fleste tilfælde af primær 
osteoporose optræder enten hos kvinder efter menopausen (postmenopausal 

Figur 3. Osteoblaster udtrykker både membranbundet og frit RANKL, der gennem binding til RANK på 

bl.a. multipotente celler fra makrofaglinien, stimulerer proliferation og uddifferentiering af osteoklaster. 
Osteoblaster secernerer tillige osteoprotegerin (OPG), der blokerer effekten af RANKL. Forholdet mellem 
RANKL og OPG er den vigtigste regulator af knogleresorptionen. Antistoffet binder sig til og blokerer 
derved effekten af RANKL. 
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osteoporose) eller hos ældre mænd og kvinder (senil osteoporose). Til primær 
osteoporose hører også en række sjældne tilstande af ukendt ætiologi, herunder juvenil- 
og adult-idiopatisk samt graviditetsrelateret osteoporosexiv.  

 
Ved sekundær osteoporose kan der identificeres en anden sygdom eller farmakologisk 
behandling, som med stor sandsynlighed har været medvirkende til, at patienten har 
udviklet osteoporose. Sekundær osteporose udgør ca. ⅓ af tilfældene hos kvinder og ca.  
⅔ af tilfældene hos mændxv.  

Hos den enkelte patient er det imidlertid ofte vanskeligt at afgøre, i hvor stort omfang 
forskellige faktorer har bidraget til udvikling af osteoporose. I praksis er der derfor 
hensigtsmæssigt at fokusere på risikofaktorer, som kan modificeres hos den enkelte 
patient med henblik på at mindske risikoen for yderligere knogletab og frakturer. 
Modificerbare risikofaktorer omfatter bl.a. lavt calciumindtag, D-vitamin insufficiens, 
tobaksrygning, stort alkoholindtag, fysisk inaktivitet og lav kropsvægt (se afsnit om primær 
profylakse s xx). Tillige kan risikoen for osteoporose mindskes gennem optimal behandling 
af sygdomme, som påvirker knogleomsætningen, herunder primær 
hyperparathyreoidisme, thyreotoksikose, mb. Cushing og sygdomme i gastrointestinal-
kanalen som f.eks. malabsorption, cøliaki og inflammatorisk tarmsygdom. Tilsvarende kan 
optimering af dosering og behandlingsvarighed ved brug af lægemidler med negative 
effekter på knogleomsætningen som f.eks. glukokortikoid og aromatasehæmmere være 
afgørende.  

 

Tabel 1. Risikofaktorer for osteoporose. Kilde: Lægehåndbogen 

Risikofaktorer 

Høj alder 

Arvelig disposition i lige linje for osteoporose  

Tidligere lavenergifraktur 

Lav kropsvægt ( kvinder BMI < 19 mænd BMI < 20-25)  

Tidlig menopause (< 45 år)  

Rygning  

Alkoholmisbrug 

Inaktivitet 

Spiseforstyrrelser 

Lavt indtag af mejeriprodukter 

Nedsat soleksposition 

Langvarigt brug af glukocorticoider (a) 

Antiøstrogen og aromatosehæmmere ved c. mammae 

Sygdomme associeret med osteoporose, f.eks.: 

 Anorexia nervosa   

 Malabsorption (herunder tidl. gastrectomi)  

 Middelsvær til svær KOL 

 Primær hyperparathyreoidisme  

 Hyperthyreoidisme  

 Hypogonadisme (testoteronmangel) 

 Diabetes 
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 Organtransplantation 

 Mb. Cushing  

 Mb. Bechterew 

 Mastocytose  

 Rheumatoid artrit  

 Myelomatose 

 Kronisk nyreinsufficiens  

 Osteogenesis imperfecta 

a) ved systemisk steroidbehandling i en dosis på gennemsnitlig >5mg/dag i 3 måneder anbefales 
antiresorptiv behandling ved T-score < -1,0. 

 

 

Hvor hyppig er osteoporose? 

Osteoporose er en folkesygdom. Blandt danskere ældre end 50 år har ca. 500.000 (sv.t. 
41% af alle kvinder og 18% af alle mænd) en T-score < -2,5 og dermed osteoporose i 
henhold til WHO’s definitionxvi .  

I Danmark er der årligt omkring 10.000 hoftenære frakturer, 7.000 frakturer af distale 
underarm og 2.000 kompressionsfrakturer i ryggen, som helt eller delvist kan tilskrives 
osteoporosereference xvi.  Antallet af kompressionsfrakturer i columna er formentligt betydeligt 
større, da en andel af dem er asymptomatiske eller forbundet med få/ukarakteristiske 
symptomer, så de forbliver udiagnosticeredexvii

. 

Forekomsten af knoglebrud er stærkt afhængig af køn og alder, idet incidensen er højst 
hos kvinder og stiger betydeligt efter 50-60 års alderen. De tre hyppigste 
osteoporoserelaterede frakturer har forskellig alderskorrigeret incidens, således at de 
håndledsnære frakturer tiltager markant fra ca. 45-års-alderen, rygsammenfaldene fra 65-
års-alderen og de hoftenære frakturer fra 75-års-alderen. Til de osteoporotiske frakturer 
bør også regnes lavenergifrakturer i proximale humerus, pelvis og ankelregionen og 
formentlig brud på patella, distale olecranon og distale humerus reference iii.  

 

Hvor hyppigt ses osteoporose i almen praksis? 

Omkring 60 % af alle midaldrende og ældre danske kvinder har én eller flere af de 
risikofaktorer for fraktur, som er anført i Tabel 1xviii. Det svarer til, at der i en gennemsnitlig 
lægepraksis er tilmeldt ca. 200 kvinder, hvor det kan overvejes at henvise til udredning for 
osteoporose med en DXA-scanning (se afsnit Patienten i almen praksis I: første 
henvendelse).  Antallet af mænd med tilsvarende risikofaktorer er formentligt mindre. 
Gennemsnitligt vil en praktiserende læge i Danmark, på et givet tidspunkt, have omkring 6 
patienter, som er i prednisolonbehandling (i en dosis >5 mg/dag i 3 måneder) og derfor 
bør udredes med DXA-scanningxix. Hvert år vil der i en gennemsnitlig lægepraksis være 
ca. 2-3 patienter der pådrager sig en hoftenær fraktur reference xvi. 
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Forebyggelse på samfundsmæssig plan (primær profylakse) 
 
Livsstil er af betydning for BMD og for risikoen for fraktur. I epidemiologiske og kliniske 
kohorte studier er der vist positive effekter af en knoglevenlig livsstil/-intervention. 
Metodologisk er det dog vanskeligt at gennemføre studier som er designet til kausalt at 
afklare sådan forhold. Evidensniveauet for rekommandationer angående livsstil er derfor 
lavere end for den farmakologiske intervention. Formelt set er primær profylakse en 
kommunal opgave. Sundhedsstyrelsen har udformet vejledninger både hvad angår 
faldprofylaksexx og tilskud med kalk og D-vitaminxxi, som kan bruges i den kliniske 
hverdag.  

 
Hvad ved vi om fysisk aktivitet i forhold til primær profylakse ved osteoporose? 

Fysisk aktivitet er vigtigt livet igennem. Immobilisation fører til et betydeligt tab af 
knoglemineral, som kan andrage op til 1 % per uge i trabekulær knoglevæv, hvilket svarer 
til det årlige tab hos ”aktive” menneskerxxii.  Desuden mindskes muskelmassen, hvilket 
øger risikoen for faldxxiii. 

Blandt ældre hjemmeboende personer reducerer fysisk aktivitet risikoen for hoftefrakturer, 
men der er ingen effekt på risikoen for underarmsfrakturer eller columnafrakturerxxiv. En 
svensk case-kontrol undersøgelse har vist, at regelmæssig gang og fritidsaktiviteter i 50-
70 års alderen reducer risikoen for senere hoftefrakturer hos postmenopausale kvinder 
med henholdsvis 86 % og 81%xxv. I en dansk nested case-kontrol undersøgelse blev det 
vist, at mænd og kvinder, som er moderat fysisk aktive i 2-4 timer om ugen, har ca. 25% 
mindre risiko for at pådrage sig en hoftenær fraktur i forhold til inaktive personer, hvorimod 
et højere fysisk aktivitetsniveau ikke er forbundet med yderligere risikoreduktionxxvi. Studiet 
viste desuden at et mindsket fysisk aktivitetsniveau er forbundet med en øget frakturrisiko. 
En stor amerikansk kohorteundersøgelse har tilsvarende vist, at fysisk aktivitet i form af 4 
timers gang ugentlig, reducerer risikoen for hoftenærer frakturer med 41%xxvii.  
 
Anbefaling: Vægtbærende fysisk aktivitet 2-4 timer om ugen (gå- eller løbeture, dans, 
boldspil frem for fx cykling og svømning) anbefales livet igennem.  (Anbefaling B) 
 

Hvad ved vi om faldprofylakse i forhold til primær profylakse ved osteoporose? 

Selvom det ikke er dokumenteret at iværksættelse af faldforebyggende foranstaltninger 
har effekt som primær frakturprofylakse, bør fald naturligvis undgås. Der henvises til 
Sundhedsstyrelsens vejledning reference xx. (Anbefaling D) 

 

Hvad ved vi om rygning i forhold til primær profylakse ved osteoporose? 

Epidemiologiske undersøgelser har dokumenteret at rygning mindsker BMD og øger 
risikoen for fraktur. Metaanalyser har vist, at rygning fører til en betydelig øget frakturrisiko. 
Således er risikoen øget med ca. 25 % for alle frakturer, 40-80 % for hoftefrakturer og med 
ca.75 % for columnafrakturerxxviii xxix. I forhold til nuværende rygere, har tidligere rygere en 
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signifikant nedsat risiko for frakturer. Nedsat BMD kan forklare noget, men ikke hele 
effekten. 

Anbefaling. Det anbefales at man ikke begynder at ryge og der tilskyndes til 
rygeafvænning. (Anbefaling B) 
 
 
Hvad ved vi om alkohol i forhold til primær profylakse ved osteoporose? 

Sammenhængen mellem alkoholindtag og BMD/frakturrisiko er U-formet. I forhold til 
personer som har et alkoholindtag på 0,5-2 genstande dagligt er BMD nedsat og 
frakturrisikoen øget hos personer som slet ikke drikker alkohol og hos personer som har et 
større dagligt alkoholindtagxxx xxxi.  Et moderat alkoholindtag hæmmer angiveligt 
knogleomsætningen og dermed det aldersbetingede knogletabxxxii 13.  

Anbefaling. Et moderat alkoholforbrug på 0,5-2 genstande per dag er ikke associeret med 
en øget risiko for hoftefrakturer, hvorimod et større alkoholindtag øger frakturrisikoen. 

(Anbefaling B) 
 

 Hvad ved vi om BMI i forhold til primær profylakse ved osteoporose? 

Nedsat BMI er en kendt risikofaktor for frakturer. Per enhed stigning i BMI aftager 
frakturrisikoen med 3 % for osteoporotiske frakturer og med 7 % for hoftenære frakturer. I 
forhold til personer med et BMI på 25  er risikoen for fraktur fordoblet hvis BMI er på 20 og 
femdoblet hvis BMI er på 15 kg/m2xxxiii.  

Anbefaling: Et BMI <19 kg/m2 er associeret med øget risiko for osteoporose og må anses 
som en risikofaktor for fraktur. Dog er der ikke evidens for hvorvidt intervention 
(vægtøgning) er gavnlig. (Anbefaling B) 
 

Hvad ved vi om calcium og D-vitamin i forhold til primær profylakse ved 
osteporose?  

Calciumindtag gennem kosten 

Jf. Danskernes kostvaner 2010, er det gennemsnitlige indtag af calcium i Danmark for 
kvinder median 955 (10 og 90 % percentiler: 586-1467) mg/dag og for mænd 1024 (587-
1726) mg/dagxxxiv. Det er relativt højt i forhold til de Nordiske næringsstofanbefalinger 
(NNR), som anbefaler et indtag på 800 mg/dag.  
 
Betydningen af indtag af calcium gennem kosten er belyst i en stor svensk 
kohorteundersøgelse som inkluderede 61.443 kvinder der blev fulgt i 19 årxxxv. I forhold til 
de kvinder som havde et dagligt kostindtag af calcium på 882-996 mg (midterste kvintil), 
var risikoen for fraktur øget med 18 % blandt den femtedel af kvinder som havde det 
laveste indtag (< 751 mg/dag). Et indtag på mindre end 751 mg/dag var tillige associeret 
med en 29 % øget risiko for en hostefraktur og en 47 % øget risiko for osteoporose. 
Derimod var et calciumindtag på mere end 996 mg/dag ikke associeret med en yderligere 
reduceret risiko for fraktur.  I en nyligt publiceret supplerende analyse fra det svenske 
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kohortestudium blev der rejst tvivl om hvorvidt et højt indtag af mælk er gavnligt, da dette 
var associeret med en øget mortalitet og risiko for fraktur xxxvi. Der foreligger imidlertid ikke 
data fra randomiserede studier der primært har haft til hensigt at belyse disse forhold. Da 
et lavt kalkindtag øger risikoen for osteomalaci og frakturer anses et sufficient daglige 
indtag af calcium for væsentligt. Ind til der foreligger yderligere data må de forskellige 
kilder til indtag af kalk anses for ligeværdige. 
D-vitamin  
For udredning og behandling af D-vitaminmangel henvises til afsnit ”D-vitaminstatus – 
udredning og behandling af mangeltilstande” 
 
Antifraktureffekt af tilskud med calcium og D-vitamin 
Det er veldokumenteret at såvel et lavt kalkindtag som D-vitaminmangel øger risikoen for 
sekundær hyperparathyreoidisme, osteoporose og frakturxxxvii.  
 
I Danmark har Randers-studiet dokumenteret at et dagligt tilskud til ældre mænd og 
kvinder på 1000 mg calcium i kombination med 10 μg D3-vitamin signifikant mindsker 
risikoen for alvorlige fald som kræver hospitalsbehandling med 12 % (RR 0.88; 95% CI 
0.79-0.98) og risikoen for frakturer med 16 % (RR 0.84; 95% CI, 0.72-0.98)xxxviii xxxix .  
 
I flere meta-analyser, som har sammenholdt resultaterne fra randomiserede kontrollerede 
studier, er der ligeledes dokumenteret en mindsket frakturrisiko som følge af 
tilskudsbehandling med calcium og D-vitamin. En metaanalyse omfattende 17 
randomiserede, placebokontrollerede studier fandt således, at et tilskud af D-vitamin og 
calcium reducerede risikoen for frakturer hos mænd og kvinder > 50 år med 12 % xl. 
Effekten var større hvis det habituelle indtag af calcium i kosten var lavt (<700 mg/dag), 
hvis compliance var god samt hos personer over 70 år. Der var desuden en 
dosisafhængig effekt således at et dagligt tilskud af D-vitamin > 20 μg/dag i kombination 
med et calciumtilskud på ≥ 1.200 mg/dag var signifikant bedre end lavere doser. En 
efterfølgende mega-analyse som omfattende 68.500 patienter fra 7 randomiserede studier 
har tillige vist at et tilskud af calcium og D-vitamin reducerede risikoen for alle frakturer 
signifikant med 8 % og risikoen for hoftefrakturer med 17 % xli. Effekten var uafhængig af 
alder, køn og tidligere frakturstatus. Tilskud med kun D-vitamin (uden samtidigt tilskud af 
calcium) havde imidlertid ingen effekt. Re-analyser af tidligere udførte randomiserede 
studier med kosttilskud af calcium har stillet spørgsmålstegn ved om tilskuddet kan 
indebære øget risiko for hjertekarsygdom. Undersøgelserne har dog ikke vist entydige 
resultater da én analyse viste en øget risiko ved brug af calciumtilskud hos de som i 
forvejen havde et højt indtag gennem kostenxlii, men en anden analyse viste at risikoen 
kun var øget hos de som havde et lavt kostindtag af calcium xliii. Det er således uvist om 
calciumtilskud kan fører til en øget risiko for hjertekarsygdom. Imidlertid har meta-analyser 
vist en mindsket mortalitet som følge af tilskud med calcium i kombination med D-
vitaminxliv. Tilskud med calcium og D-vitamin anbefales således mhp. at mindske risiko for 
fraktur i det dosis af calciumtilskud tilpasses indtagt gennem kosten. 
 

Anbefaling: I den danske befolkning er indtaget af D-vitamin generelt lavt og D-
vitamininsufficiens (plasma 25OHD < 50 nmol/l) er udbredt, hvorfor livsstilsmodifikation, 
som kan bedre D-vitaminstatus, kan anbefales (se boks 3). Specifikt med henblik på 
osteoporoseprofylakse anbefaler Sundhedsstyrelsen et dagligt tilskud med 20μg D3-
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vitamin kombineret med 800-1000 mg calcium til alle over 70 år, til alle plejehjemsbeboere 
og til alle med øget risiko for osteoporose uanset alderxlv .  

(Anbefaling A) 
 
Hos patienter med et habituelt højt kostindtag af calcium (> 800 mg/dag), kan tilskud med 
calcium evt. reduceres til 400 mg/dag, da der næppe er fordele forbundet med et meget 
højt dagligt kalkindtag.  

(Anbefaling D) 
 
Hos patienter med diagnosticeret osteoporose, hvor der stiles mod at plasma 25OHD er 
75-110 nmol/l, vil en daglig dosis på 35-40 μg D3-vitamin med meget stor sandsynlighed 
sikre en sådan plasmakoncentration xlvi.  

   (Anbefaling A) 
 
 

BOKS 2. Tilskud med calcium og D-vitamin  
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler et dagligt tilskud med 20μg D3-vitamin 
kombineret med 800-1000 mg calcium til: 

 Alle over 70 år 

 Plejehjemsbeboere 

 Personer i øget risiko for osteoporose uanset alder 
 

 

 
 
 
 
 

BOKS 3. Primær,  sekundær og tertiær osteoporoseprofylakse 
 
Generelt 

 Vægtbærende fysisk aktivitet 2-4 timer om ugen livet igennem 

 Undgå tobaksrygning, rygeafvænning. 

 Calciumindtag på 800 mg/dag 

 200-300 g (fed) fisk om ugen 

 Soleksponering af ansigt, arme og underben i 10-30 minutter 2-3 
gange om ugen i sommerhalvåret – solekspositionen bør ikke være af 
så lang en varighed at der opstår rødme af huden 

 
Ældre (> 60-70 år), plejehjemsbeboere  

 Tilskud på 20 μg D3-vitamin daglig kombineret med 800-1000 mg 
calcium 

 
Patienter med øget risiko for fald og osteoporose og med konstateret 
osteoporose  

 Tilskud på 20-40 μg D3-vitamin daglig i kombination med 800 mg 
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calcium.  

 Stile mod P-25OHD på 75-110 nmol/l. 

 Specifik farmakologisk osteoporosebehandling ved risikofaktorer for 
fraktur i kombination med nedsat BMD (T-score<-2.5), eller 
konstateret columnafraktur eller hoftefraktur. 

 
 



 

18 

 

Patienten i almen praksis I: Første henvendelse 
 
Osteoporose og risikoen for fraktur kan enten bringes op af patienten selv eller af lægen. I 
begge tilfælde vil en afvejning af risikoen for fraktur overfor mulighederne for behandling 
og den potentielle effekt af en sådan være relevant. 

Hvilke patientgrupper skal lægen være opsøgende overfor? 

Den praktiserende læge kan overveje, om udredning for osteoporose er indiceret hos en 
række patienter, som henvender sig af anden årsag. Det drejer sig om patienter med 
risikofaktorer som anført i tabel 2, idet patienter med lavenergifrakturer efter 50-års 
alderen, systemisk glucocorticoidbehandling (mere end 5 mg dagligt i mere end 3 
måneder), en række disponerende sygdomme og faldtruede patienter er de vigtigste 
grupper.  
  
Tabel 2. Risikofaktorer for osteoporose. Jf. Sundhedsstyrelsens tilskudskriterier berettiger 
anførte risikofaktorer til enkelttilskud med et antiresorptivt lægemiddel ved samtidig T-
score < -2,5 i columna lumbalis eller hofte. 

Familiær disposition i lige linie for osteoporose  

Tidligere lavenergifraktur 

Kvinder med lav kropsvægt (BMI < 19 kg/m2)  

Abnormt tidlig menopause (< 45 år)  

Ældre med øget risiko for fraktur på grund af 
faldtendens  

Alder over 80 år 

Langvarig immobilisation  

Rygning 

Stort alkoholforbrug  

Farmakologisk behandling: 

 Aromatasehæmmere mod c. mammae 

 Antiandrogener mod c. prostatae 

 Glukokortikoider (systemisk behandling) a) 

Sygdomme associeret med osteoporose, f.eks.: 

 Anorexia nervosa   

 Malabsorption (herunder tidl. gastrectomi)  

 Middelsvær til svær KOL 

 Primær hyperparathyreoidisme  

 Hyperthyreoidisme  

 Hypogonadisme (testoteronmangel) 

 Organtransplantation 

 Mb. Cushing  

 Mb. Chrohn 

 Mb. Bechterew 

 Mastocytose  

 Rheumatoid artrit  

 Myelomatose 
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 Kronisk nyreinsufficiens  

 Osteogenesis imperfecta 
a) 

ved systemisk steroidbehandling i en dosis på gennemsnitlig >5mg/dag i 3 måneder anbefales 

antiresorptiv behandling ved T-score < -1,0. 

 

Hvordan vurderes risikoen for frakturer hos den enkelte patient? 

Alder, køn, tidligere frakturer og BMD er vigtige prædiktive faktorer for nye frakturer. 
Sammenhængen mellem alder, køn og frakturrisko ses af figur 4 (her indsættes figur 1 fra 
Vestergaard et al. Osteoporosis Int 2005; 16: 134-141). Den relative risiko for fraktur øges 
med ca. 1,8 ved tidligere brud og en faktor ca. 1,5 ved fald i BMD på en T-score-enhed.  
 
En række algoritmer til estimat af frakturrisikoen, bl.a. FRAX (www.shef.ac.uk/FRAX) og 
Qfracture, er udviklet i de seneste år og inddrager flere anamnestiske faktorer. Det 
videnskabelige grundlag for at implementere disse algoritmer er endnu ikke helt på plads. 
Det kan bl.a. diskuteres, om 10 år er den rigtige tidshorisont for estimat af frakturrisikoen, 
modellen omfatter ikke BMD i columna lumbalis (men kun collum femoris) og 
interventionsgrænserne er ikke fastlagt.  

Hvilke symptomer ses ved osteoporose? 

Osteoporose i sig selv giver ikke anledning til symptomer, men når sygdommen er 
kompliceret af frakturer, ses ofte smerter, fejlstilling (fx højdereduktion og kyfose) og 
funktionsnedsættelse. Vertebrale kompressionsfrakturer forekommer dog ofte uden 
smerter. Hoftefrakturer kompliceres af øget mortalitet (ca.18 %) og funktionsnedsættelse 
(gangbesvær). 
 
Smerter ved osteoporotiske frakturer kan ofte adskilles i fire typer:  
 

 Akutte smerter, som skyldes selve frakturen. Disse forværres ved bevægelse af 
brudstedet. Objektivt findes direkte og indirekte ømhed. Denne type smerter bedres 
ofte hurtigt og svinder ofte indenfor 6-8 uger. 

 Kroniske muskelsmerter (fx i columna), der skyldes fejlstilling (fx kyfose) og deraf 
følgende belastning. Smerterne er ofte bedre om morgenen, forværres ved 
belastning eller i løbet af dagen og bedres ofte ved hvile i liggende stilling. Disse 
smerter kan til en vis grad forebygges ved rygstyrkende øvelser og ved at undgå 
belastning (fx løft). 

 Neurogene smerter, der skyldes tryk på en eller flere nerverødder. Disse smerter er 
oftest radikulære og er ofte vanskelige at behandle. Osteoporotiske frakturer er 
imidlertid en sjælden årsag til neurologiske udfald og påvises sådanne, må andre 
årsager (fx diskusprolaps eller metastase i columna) overvejes. 

 Kollitionssmerter, der hos patienter med sammenfald i columna lumbalis skyldes, at 
de nederste ribben skurrer mod crista iliaca (”kissing ribs”). 
 

http://www.shef.ac.uk/FRAX
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Hvilke frakturer er relateret til osteoporose? 

Alle frakturer forekommer med højere hyppighed hos patienter med osteoporose,  
sammenlignet med kontrolpersoner. Men hoftefrakturer, sammenfald i columna, humerus-, 
underarm- og bækkenfrakturer er hyppige manifestationer af osteoporose. 

Hvornår er vertebrale sammenfald tegn på osteoporose? 

I praksis opfattes alle vertebrale kompressionsfrakturer som udtryk for osteoporose uanset 
BMD forudsat, at der ikke foreligger et relevant traume eller anden sygdom (fx malign 
tumor). Det skyldes, at sammenfald i columna lumbalis i sig selv medfører falsk forhøjet 
BMD i dette område (og dermed kan umuliggøre tolkningen af BMD-værdien). Det er 
sandsynligt, at ændringer i knoglevævets struktur (som ikke kan måles med DXA-
skanning) kan nedsætte brudstyrken markant, uden at påvirke BMD i samme grad. 

Hvornår er højdereduktion tegn på osteoporose? 

Højdereduktion kan være tegn på vertebrale sammenfald og dermed osteoporose. Dårlig 
holdning og diskusdegeneration er andre (hyppigere) årsager til højdereduktion. Patienter 
med højdereduktion kan evt. tilbydes røntgenundersøgelse af columna thoraco-lumbalis 
med henblik på afklaring af årsagen hertil.  

 

Hvornår er smerter tegn på osteoporose? 

Smerter kan være tegn på osteoporose, hvis patienten har vertebrale sammenfald eller 
følger efter andre frakturer. Nedsat BMD (osteoporose) i sig selv, giver ikke anledning til 
smerter. 

 

Skal alle ældre med rygsmerter udredes for osteoporose? 

Hos ældre patienter med nyopståede rygsmerter kan henvisning til røntgenundersøgelse 
af columna thoraco-lumbalis overvejes. Derimod er det ikke hensigtsmæssigt, som første 
undersøgelse, at henvise sådanne patienter til DXA-skanning, idet årsagen til smerterne 
ikke kan klarlægges ved denne undersøgelse. Hvis der ved røntgenundersøgelse påvises 
sammenfald i columna, bør patienten også DXA-skannes for at skabe grundlag for 
behandlingsvalg og udgangspunkt for senere vurdering af behandlingseffekt. 

 

Hvilke undersøgelser er indiceret ved mistanke om osteoporose? 

Ved mistanke om osteoporose bør patienten tilbydes DXA-skanning, hvis intervention er 
relevant. Der vil ofte være indikation for røntgenundersøgelse af columna thoraco-lumbalis 
eller en DXA baseret vurdering af forekomst af vertebrale frakturer, kaldet ”vertebral 
fracture assessment (VFA) eller ”instant vertebral fracture assessment (IVA). De fleste 
patienter med osteoporose, bør desuden screenes for evt. anden sygdom med blodprøver 
(se nedenfor). 
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Hvilke elementer bør indgå i den objektive undersøgelse i relation til 
osteoporose? 

Legemshøjden måles med henblik på evt. højdereduktion og columna undersøges med 
henblik på kyfosering.  
 
Der undersøges for tegn på sekundære årsager til udvikling af osteoporose, fx 
thyreotoxicose, rheumatoid arthritis og Cushings syndrom 
Hos kvinder undersøges evt. mammae for at udelukke c mammae og hos mænd 
undersøges og evt. testes for at udelukkes hypogonadisme. 
 

Hvem skal henvises til DXA-skanning? 

Hos patienter med en eller flere risikofaktorer for osteoporose (Se tabel 2) kan henvisning 
til DXA-skanning overvejes. 
 

Hvor foretages DXA-skanning? 

Der henvises til DXA-skanning i henhold til lokale retningslinjer.  

Hvorledes aflæses resultat af DXA-skanning? 

For at undgå metodeforskelle mellem forskelligt apparatur og målesteder, angives DXA-
resultater som regel som T-score og Z-score.  
T-score angiver, hvor mange standard-deviationer patientens måling afviger fra 
middelværdien for yngre raske voksne personer af samme køn. T-score bruges til at 
vurdere, om patienten har osteoporose (T<-2,5). 
Z-score angiver, hvor mange standard-deviationer patientens måling afviger fra 
middelværdien for raske voksne personer af samme køn og alder. Z-score bruges især til 
at vurdere knoglestatus hos børn og yngre voksne og bruges ikke til diagnostik af 
osteoporose. 
Ved DXA foretages som regel måling af BMD i flere regioner (total hofte, collum femoris, 
columna lumbalis). Som hovedregel lægges den laveste BMD-værdi udtrykt som T-score 
til grund for vurderingen. 
 
 

Hvilke fejlkilder kan påvirke DXA-skanning?  

Artrose i columna, arteriosclerose i aorta abdominalis, tidligere laminectomi og 
calciumtabletter i tarmen kan påvirke målingerne. Da artrose i columna er hyppig hos 
ældre, lægges ofte mest vægt på DXA af hoften hos patienter over ca. 65 år. Ved vitamin 
D-mangel vil DXA være nedsat på grund af manglende mineralisering af knoglevævet og 
derfor bør diagnosen osteoporose ikke stilles på baggrund af en DXA foretaget hos en 
patient med vitamin D-mangel. Patienten bør substitueres med vitamin D og herefter 
gentages DXA før endelig diagnose kan stilles. 
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Hvem skal henvises til røntgenundersøgelse af columna 
thoracolumbalis? 

Hvis der er mistanke om sammenfald i columna,  fx på grund af rygsmerter, thorcal kyfose 
eller højdereduktion, bør røntgenundersøgelse af columna overvejes. 
Vertebrale sammenfald defineres som reduktion af hvirvelhøjden på mindst 20 %, hvor 
anden årsag (fx Scheurmanns sygdom) er udelukket. Antallet og sværhedsgraden af 
sammenfald kvantificeres i beskrivelsen. Det kan være vanskeligt at afgøre, om lettere 
deformering skyldes Scheurmanns sygdom. I sådanne tilfælde må man foretage en samlet 
vurdering på baggrund af anamnesen, tidligere røntgenundersøgelser og evt. DXA-
skanning.  
 

Hvem skal have foretaget biokemiske undersøgelser? 

Alle patienter med osteoporose bør screenes biokemisk for andre sygdomme og for 
bagvedliggende årsager til knogletab. Typisk foretages følgende analyser: 
 
Alle patienter: 

 Hæmoglobin 

 S-ALAT 

 S-Kalium 

 S-Creatinin 

 S-Ca (ion) 

 S-BASP 

 S-25-OH-vitamin-D 

 CRP 

 TSH. 
 
Mænd:  

 S-Testosteron 

 S-PSA (hos mænd med frakturer). 
 

Ved vertebral kompressionsfraktur 

 M-komponent i serum og urin 
 

Glucocorticoid-behandlede 

 S-FSH 

 S-LH 

 S-Østradiol (kvinder under 50 år) 

 S-Testosteron (mænd). 
 

 

Hvilke differentialdiagnoser er relevante? 

Mange sygdomme kan give anledning til knogletab og dermed sekundær osteoporose 
eller tilstande i knoglevævet, som kan forveksles med primær osteoporose. Nedenstående 
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tabel er ikke udtømmende. De fleste sygdomme og tilstande, der er nævnt i listen, er 
imidlertid sjældne.  
Knogler 

 Vitamin D mangel (Osteomalaci) 
 
Endokrine 

 Primær hyperparathyreoidisme 

 Thyreotoxicose 

 Cushing 

 Hypogonadisme 

 Hypopituitarisme 

 IDDM og NIDDM 
 
Inflammatoriske sygdomme 
• Reumatoid artritis 
• Crohns sygdom 
 
Arvelige 

• Osteogenesis imperfecta 
• Cystinuri 
• Homocystinuri 

 
Knoglemarv 

• Myelomatose 
• Leucæmi 
• Mastocytose 

 
Gastroinstestinale 

• Gastrectomi 
• Malabsorption 
• Primær biliær cirrose 

 
Immobilisation 
 
Medicin 

• Prednison 
• Aromatasehæmmere 
• Antiandrogen behandling 
• Cyclosporin 
• Anticonvulsiva 

 



 

24 

 

Patienten i almen praksis II: Behandlingsvalg 
 

Hvad er det overordnede formål med osteoporosebehandling? 

De overordnede formål med behandling af osteoporose er at:  

 Forhindre osteoporotiske frakturer 

 Forhindre progression af sygdommen 

 Mindske smerter og funktionsnedsættelse efter osteoporotiske frakturer 

 Øge patientens sygdomsindsigt og egenomsorg. 
 

BMD er en væsentlig prædiktor for risikoen for fraktur hos den ubehandlede patient. 
Stigning eller stabilisering af BMD er et vigtigt tegn på behandlingseffekt, men 
sammenhængen mellem ændring i BMD og reduktion i den fremtidige frakturrisiko er 
mindre stærk. 

Hvilke patienter bør henvises til specialist? 

 Patienter, som er kandidater til og ønsker anabol behandling: patienter med  2 
vertebrale frakturer (> 25% højdereduktion) eller 1 vertebral fraktur (> 25% 
højdereduktion) og T-score < -3, hvor det kan sandsynliggøres, at frakturen er 
opstået indenfor de seneste 3 år 

 Patienter med forværring af osteoporose trods relevant behandling 

 Patienter med graviditetsinduceret osteoporose 

 Mænd med osteoporose og hypogonadisme 

 Patienter med steroidinduceret osteoporose, der ikke tåler peroral bisfosfonat og 
hvor zoledronsyre ikke kan administreres i praksis 

 Patienter < 50 år med alvorlig eller gentagen lavenergifraktur. 
 

Hvilke non-farmakologisk tiltag findes der til frakturprofylakse? 

Non-farmakologisk frakturprofylakse bygger på følgende: 

 Livsstilsintervention i form af en optimeret kostsammensætning, kosttilskud, øget 
fysisk aktivitet, faldforebyggelse, brug af hoftebeskyttere, rygeafvænning og 
moderat alkoholforbrug (se afsnit Forebyggelse på det samfundsmæssige plan). 

 Sygdomme, der medfører øget risiko for udvikling af osteoporose, behandles 
optimalt for at mindske risikoen for udvikling eller forværring af eksisterende 
osteoporose (se afsnit Patienten i almen praksis I: første henvendelse). 

 I forbindelse med behandling af andre sygdomme, bør vælges lægemidler, der ikke 
er associeret med en øget risiko for fraktur, når dette er muligt. F.eks. bør systemisk 
steroidbehanling i vides mulige omfang undgås og thiaziddiuretika bør foretrækkes 
frem for loopdiuretika. 
 

Den non-farmakologiske intervention kan i stor udstrækning appliceres på 
populationsniveau, som primær frakturprofylakse, uden forudgående individuel 
risikovurdering, hvorved den overordnede forekomst af frakturer i befolkningen kan 
mindskes. 
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Hvordan finder jeg ud, hvor meget calcium og D-vitamin min patient får? 

Der bør stiles mod en daglig indtagelse af 800-1200 mg calcium. Den intestinale calcium 
absorption falder med alderen, hvorfor ældre personer bør indtage en større mængde 
calcium end unge, dog er et dagligt indtag større end ca. 2 gram formentlig uden effekt. 
Daglig dosis af calciumtilskud kan derfor tilpasses det habituelle indtag af kalk gennem 
kosten, som anført i faktaboksen nedenfor, hvor det også fremgår at kostens indhold af 
calcium let kan beregnes.  
 

BOKS 4. Estimering af dagligt calciumindtag fra kosten  
 
Anamnestisk: 
Der spørges til hvor mange portioner med mælkeprodukter som personen i gennemsnit 
indtager om dagen i form af: 

 Antal glas mælk 

 Antal ostemadder 

 Antal portioner yoghurt, ymer og lignede mælkeprodukter 
 
Beregning af dagligt kalkindtag: 
Calcium (mg/d) = 350 mg + 200 mg x ”antal portioner med mælkeprodukter” 
 
Hvis portionstørrelsen angives som lille (”et lille glas mælk”, ”en lille portion ymer” mv) kan man nøjes at 
gange med 150 mg, hvorimod der ved indtag af store portioner kan ganges med 250 mg 
 

 
 

Hvad vides om hoftebeskyttere ved osteoporose? 

En metaanalyse, som vurderede effekten ud fra studier, hvor deltagerne blev individuelt 
randomiseret til brug af hoftebeskyttere eller ej, kunne ikke påvise en effekt på frakturrisiko 
xlvii. Analysen viste dog en mulig frakturbeskyttende effekt, hvis hoftebeskyttere bruges 
systematisk på plejehjem og institutioner med beboere, som har en meget høj frakturrisiko. 
 
Anbefalinger 
Hoftebeskyttere kan anbefales til beboere på plejehjem og institutioner med meget høj 
frakturrisiko, men der er ikke evidens for hoftebeskyttere som frakturprofylakse til 
hjemmeboende ældre. 

(Anbefaling A). 
 

 

Hvad vides om patientuddannelse og osteoporose? 

Undervisning i sygdommens naturhistorie og effekt af non-farmakologisk og farmakologisk 
behandling må tilskyndes med henblik på at øge patientens sygdomsindsigt, egenomsorg 
og compliance med både non-farmakologisk og farmakologisk behandling xlviii. 
Anbefalinger.  Patientuddannelse bør tilstræbes. 

(Anbefaling A og B) 
 



 

26 

 

 
BOKS 5. Non-farmakologisk frakturprofylakse – mænd og kvinder 

 

 Calcium og D-vitamin: Et sufficient indtag er vigtigt – Alle med osteoporose eller i risiko herfor 
tilrådes et dagligt tilskud på 20-40 mikrogam D-vitamin i kombination med calcium: 

o Calcium fra kost < 800 mg/dag: Dagligt tilskud på 800-1000 mg calcium  

o Calcium fra kost > 800 mg/dag: Dagligt tilskud: 400-500 mg calcium 

 Faldforebyggelse: Foranstaltninger bør iværksættes hos ældre med øget risiko for fald  

 Fysisk aktivitet: Som frakturprofylakse tilrådes 2-4 timers fysisk aktivitet om uge (½ time dagligt)  

 Alkohol: Et indtag på mere end 1-2 genstande om dagen frarådes.  

 Rygning: Der bør tilskyndes til rygeafvænning. 

 Hoftebeskyttere: Kan være effektive hvis de anvendes til beboere på plejehjem og institutioner 
med høj frakturrisiko, 

 Patientuddannelse: Med henblik på at øge sygdomsindsigt, egenomsorg og compliance. 

 
 
Hvad er det vigtigste ved de enkelte lægemidler, som anvendes til 
patienter med osteoporose? 

 
Farmakologisk behandling anvendes som sekundær og tertiær frakturprofylakse. I tillæg til 
den farmakologiske behandling bør de ovenfor anførte non-farmakologiske 
behandlingsprincipper også anvendes til denne gruppe af patienter. 
 
Lægemidler som anvendes til behandling af osteoporose opdeles i antiresorptive og 
knogleanabole midler. Hos postmenopausale kvinder og ældre mænd overstiger 
knogleresorption knogleformation ved hver remodeleringscyklus og medfører knogletab og 
risiko for fraktur på grund af tab af trabekler og kortikal knogle. Ved antiresorptiv 
behandling hæmmes rekruttering og aktivering af osteoklasten og derved bremses 
remodelingsaktiviteten, BMD stabiliseres og risikoen for fraktur reduceres. Antiresorptiv 
behandling omfatter bisfosfonater, denosumab, SERM og strontium ranelat. 
Ved knogleanabol behandling stimuleres knogleformationen og der opstår en positiv 
balance i hver remodeleringscyklus. Behandlingen medfører derfor øget BMD og mindsket 
frakturrisiko. PTH-analogen teriparatid er den eneste godkendte knogleanabole 
behandling. 
 
Nedenfor er anført indikation, virkningsmekanisme samt forhold af særlig betydning for 
lægemidler, der anvendes til behandling af osteoporose. For en detaljeret beskrivelse, 
herunder af mulige bivirkninger henvises til lægemiddelkataloget samt produktresumé for 
de pågældende midler. 

 
 
Bisfosfonater 
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Bisfosfonater har dokumenteret effekt ved behandling af postmenopausal og senil 
osteoporose om end graden af dokumentation varierer præparaterne imellem xlix l. I tabel 2 
er anført de præparater, som kan anvendes til behandling af osteoporose i Danmark med 
angivelse af dokumenteret effekt på forskellige typer af frakturer 

(Anbefaling A).  
 
Flere af præparaterne er vist at kunne forebygge frakturer hos mænd (alendronat og 
zoledronsyre) li og ved glukokortikoidinduceret osteoporose (risedronat, alendronat og 
zoledronsyre). Der er desuden dokumenteret reduceret mortalitet hos patienter med 
tidligere hoftenære frakturer ved behandling med zoledronsyre lii.  
 
 

Effekter på BMD Behandlingen forårsager en stigning i BMD som typisk andrager 5-
9 % i columna lumbalis og 2-6 % i hofteregion efter 3 års 
behandling. 

Virkningsmekanisme Bisfosfonaterne virker antiresorptivt, idet de nedsætter rekruttering 
og aktivitivitet af osteoklasterne og dermed knogleomsætningen. 

Behandlingsregimer Perorale præparater kan administreres én gang om dagen eller én 
gang om ugen (alendronat og risedronat) eller én gang om 
måneden (ibandronat). Som intravenøst administrerede kan 
præparaterne indgives enten hver 3. måned (ibandronat, som en 
injektion) eller én gang om året (zoledronsyre, som en infusion 
over 15-30 minutter). Ved peroral behandling bør ugentlig eller 
månedlig administration foretrækkes for at øge compliance. 
For alle bisfosfonater er absorptionen fra gastrointestinalkanalen 
særdeles ringe (<1%). Det er derfor af stor betydning at patienter 
instrueres i at faste forud og ½-1 time efter tabletindtagelse. 
Intravenøs administration anvendes i de fleste tilfælde kun når en 
patient ikke tåler peroral behandling eller for at sikre compliance. 
 

Bivirkninger Gastrointestinale gener. Influenzalignede symptomer i form af 
hovedpine og smerter fra bevægeapparatet kan forekomme ved 
peroral behandling, men forekommer hyppigere ved intravenøs 
administration, hvor der også kan opstå febrilia af nogle dages 
varighed. Hyppigheden af de influenzalignede symptomer aftager 
sædvanligvis ved gentagne administrationer. Aseptisk 
kæbenekrose og atypiske subtrochanteriske femur frakturer er 
beskrevet i meget sjældne tilfælde (1/10.000-1/100.000) hos 
patienter i behandling med bisfosfonater for osteoporose liii liv. 
Bisfosfonater udskilles renalt og bør ikke anvendes til patienter 
med svær nedsat nyrefunktion (creatinin clearence < 30 ml/min). 
Ved svær mangel på D-vitamin (p-25-OH-D < 25 nmol/l) kan 
behandling med bisfosfonater forårsage forsinket eller manglende 
opheling af osteomalaci, hvorfor evt. vitamin D-mangel bør 
korrigeres inden behandlingen iværksættes. 
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Behandlingsvarighed
: 

Bisfosfonater adhærerer til knoglevævet og har derfor en meget 
lang (år) halveringstid i knoglevævet. På den baggrund har det 
været overvejet om behandlingen kan pauseres. Dette er kun 
undersøgt for alendronat og zoledronsyre. Hos patienter uden 
tidligere fraktur, som har været i behandling med alendronat mere 
end 5 år eller zoledronsyre i mere end 3 år og har T-score bedre 
end -2,5 i hoften kan pause med behandlingen overvejes. 
Patienten følges med DXA hvert andet år og behandlingen 
genoptages ved signifikant faldende BMD lv lvi lvii. For de øvrige 
bisfosfonater kan behandlingspause ikke anbefales med den 
nuværende viden. Der er ingen evidens for at bisfosfonater har en 
begrænset virkningsvarighed. Hvis patienten skønnes fortsat at 
have en høj risiko for fraktur, fx pga fortsat lav BMD, nylig fraktur 
eller vedvarende prednisolonbehandling bør behandlingen 
fortsættes.  
IRF har i januar 2012 udsendt et nyhedsbrev om 
langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bifosfonater. IRF 
påpeger, at de foreliggende studier fra godkendelsen af 
bifosfonater har en varighed på op til fire år. Den manglende viden 
om langtidsbehandling bør derfor have konsekvenser for 
overvejelser om, hvorvidt fordelene ved behandlingen overstiger 
de mulige risici. IRF indskærper desuden behovet for, at de 
behandlende læger indberetter symptomer på mulige 
langtidsbivirkninger som fx kæbeosteonekrose og atypiske brud. 

Samlet vurdering Bisfosfonater har en veldokumenteret effekt ved de fleste former af 
osteoporose, og har en acceptabel bivirkningsprofil. Behandling 
med alendronat og risedronat er veldokumenteret og relativt 
prisbilligt, hvorfor disse præparater i de fleste tilfælde kan 
anbefales som førstevalg. 

 

Denosumab 

 
Denosumab er et humant antistof mod RANKL, som stimulerer rekruttering og aktivering af 
osteoklaster. Denosumab har dokumenteret effekt mod vertebrale, non-vertebrale og hofte 
frakturer hos kvinder med osteoporose lviii. 

(Anbefaling A).  
 
Denosumab er også vist at forebygge frakturer hos mænd med prostatacancer, der er 
orchiectomerede eller i medicinsk anti-androgen behandling lix. 

(Anbefaling A). 
Hos mænd med osteoporose er denosumab vist at have samme effekt på BMD som hos 
postmenopausale kvinder lx.  

(Anbefaling A) 
Effekten ved glukokortikoid induceret osteoporose er ikke undersøgt.  
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Effekter på BMD Behandlingen forårsager en stigning i BMD på 9 % i columna 
lumbalis og 6 % i hofteregion efter 3 års behandling. 

Virkningsmekanisme Denosumab virker antiresorptivt, idet det nedsætter rekruttering og 
aktivitivitet af osteoklasterne og dermed knogleomsætningen. 

Behandlingsregimer Denosumab administreres som en subkutan injektion hver 6. 
måned. I modsætning til bisfosfonater er der ikke effekt af 
behandlingen udover de 6 måneder, hvorfor det bør sikres at 
behandlingen gives hver 6. måned. 

Bivirkninger Hududslæt, infektioner, obstipation, mavesmerter og erysipelas. 
Ved svær mangel på D-vitamin (p-25-OH-D < 25 nmol/l) bør dette 
korrigeres inden behandling med denosumab iværksættes. 
Aseptisk kæbenekrose og atypiske subtrochanteriske femur 
frakturer er beskrevet hos patienter i behandling med denosumab 
for osteoporose 

Samlet vurdering Denosumab har en veldokumenteret effekt hos kvinder med 
osteoporose, og har en acceptabel bivirkningsprofil. 

 
 

Selektiv Estrogen Receptor Modulerende stoffer (SERM) 
Der findes kun et SERM præparat til behandling af osteoporose i Danmark. Raloxifen er i 
kliniske studier vist at kunne reducere forekomsten af vertebrale, men ikke non-vertebrale 
frakturer hos postmenopausale kvinder lxi lxii lxiii. 

(Anbefaling A)  
 
Raloxifen reducerer desuden forekomsten af østrogen receptor positiv brystkræft med 76-
90 % lxiv. Effekten ved glukokortikoid induceret osteoporose er ikke undersøgt. 
 
 

Effekter på BMD Behandlingen forårsager en stigning i BMD, som typisk andrager 3 
% i columna lumbalis og 1-2 % i hofteregion efter 3 års behandling. 

Virkningsmekanisme Raloxifen nedsætter knogleresorptionen via en hæmmende effekt 
på osteoklast rekruttering og aktivitet, i lighed med østrogen. 
 

Behandlingsregimer Raloxifen administreres som tablet á 60 mg dagligt. 
 

Bivirkninger Hedeture, lægkramper, perifere ødemer og venøse 
tromboemboliske tilfælde (DVT) samt en øget risiko for et fatalt 
forløb ved cerebralt infarkt hos kvinder med hjerte-kar sygdom eller 
risiko herfor lxv. Derfor tilrådes forsigtighed ved brug hos kvinder 
over 70 år. Tillige anbefales pausering i 1 uge forud for 
immobilisation, som længerevarende flyrejse og større operationer. 

Samlet vurdering I en sammenlignede undersøgelse mellem raloxifen og alendronat, 
fandtes raloxifen at hæmme knogleomsætningen i mindre grad end 
alendronat og give en mindre stigning i BMD lxvi. På baggrund af 
dette studie og den manglende dokumentation for forebyggende 
effekt mod perifere frakturer, må raloxifen antages at være en lidt 
svagere antiresorptiv behandling end de kraftigst virkende 
bisfosfonater. Dette, kombineret med en relativ høj 
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behandlingspris, gør at brugen af raloxifen kun i udvalgte tilfælde 
kan anbefales  

 

Strontiumranelat 
Strontiumranelat er i kliniske studier vist at kunne reducere forekomsten af vertebrale og 
non-vertebrale frakturer hos postmenopausale kvinder lxvii.  

(Anbefales ikke) 
Hos mænd med osteoporose er strontiumranelat vist at have samme effekt på BMD som 
hos postmenopausale kvinder lxviii). 

(Anbefales ikke) 
Effekten ved glucokortikoid induceret osteoporose er ikke undersøgt. 
 

Effekter på BMD Behandlingen fører til en markant (9-14 %) stigning i BMD. En stor 
del af ændringen (50-75 %) skyldes, at strontium har en højere 
molekylvægt end calcium, hvorfor indlejringen af strontium i 
knoglevævet fører til en større afsvækning af røntgenstrålerne ved 
DXA, og dermed et højere estimat af BMD. Der kan korrigeres 
herfor ved at dividere den procentuelle stigning i BMD med en 
faktor 2-3. En stigning i BMD må derfor forventes hos alle 
kompliante patienter. 

Virkningsmekanisme Strontiumranelats præcise virkningsmekanisme er ukendt. 

Behandlingsregime Strontiumranelat administreres dagligt som et granulat á 2 gram, 
som opslemmes i vand. Det anbefales at tage strontiumranelat 

ved sengetid forudgået af 2 timers faste. Tillige anbefales faste i 2 
timer efter indtag af strontium.  
 

Bivirkninger: Øget risiko for kardiovaskulær sygdom herunder AMI, hvorfor 
behandlingen kun bør anvendes hos patienter med svær 
osteoporose, som ikke tåler andre behandlinger og er uden kendt 
hjerte/kar sygdom eller har hypertension, der ikke er 
velkontrolleret. Øget risiko for dyb venetrombose, hvorfor 
behandlingen er kontraindiceret hos patienter med tidligere venøs 
tromboemboli, øget risiko herfor eller som er immobiliserede. 
Tillige anbefales pausering i 1 uge forud for immobilisation, som 
længerevarende flyrejse og større operationer. Kvalme, diarré. 
Forhøjet p-kreatinkinase. CNS symptomer i form af hovedpine, 
hukommelsesbesvær, sedation og kramper. I meget sjældne 
tilfælde (1 ud af 35.000 behandlede) er der beskrevet en alvorlig 
allergisk reaktion i form af DRESS syndrom (Drug Rash with 
Eosiophilic Systemic Symptom) som er opstået 3 og 6 uger efter 
behandlingens start med hududslæt ledsaget af feber, hævede 
kirtler og beskadigelse af lever og nyrer med døden til følge hos 
enkelte patienter. 

Samlet vurdering Strontiumranelat har dokumenteret effekt overfor vertebrale og 
non-vertebrale frakturer, men ikke hoftenære frakturer hos 
postmenopausale kvinder. Dette, sammenholdt med dets 
bivirkningsprofil, gør at strontiumranelat kun i få, udvalgte tilfælde 
kan anvendes. 
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Parathyreoideahormon analog 
PTH-analogen PTH(1-34), teriparatid (kun godkendt til sygehusbehandling) er i kliniske 
studier vist at medføre en signifikant reduceret risiko for vertebrale og non-vertebrale 
frakturer ved postmenopausal osteoporose lxix lxx 

(Anbefaling A) 
og for vertebrale frakturer ved glukokortikoid induceret osteoporose lxxi lxxii. 

(Anbefaling A) 
 
 

Effekter på BMD 18 måneders behandling fører til en markant stigning i BMD i 
såvel columna (7-10 %) som i hofteregionen (2-2,5 %). 

Virkningsmekanisme Intermitterende administration af PTH stimulerer osteoblaster og 
medfører derfor en positiv balance mellem knogleresorption og 
formation. 

Behandlingsregime Teriparatid administreres som én daglig subkutan injektion på 20 
mikrog. Injektionen foregår ved hjælp af en særlig injektionspen (i 
lighed med insulin). Behandlingen er begrænset til 24 måneder. 
Efter endt knogleanabol behandling bør der efterfølgende gives 
behandling med et antiresorptiv middel. Ved skift fra antiresorptiv 
behandling kan behandling med teriparatid iværksættes 
umiddelbart, men anabol og antiresorptiv behandling bør ikke 
gives samtidigt. 

Indikation Behandlingen er forbeholdt patienter med eksisterende vertebrale 
frakturer. Den vertebrale fraktur skal medføre en højdereduktion 
af den pågældende hvirvel med 25 % (bedømt på røntgen af 
columna thoracolumbalis) og skal anamnestisk være opstået 
indenfor de seneste 3 år. Hvis patienten har to eller flere 
vertebrale frakturer kan behandlingen umiddelbart overvejes, hvis 
patienten kun har en vertebral fraktur skal T-score, bedømt ved 
DXA undersøgelse, være < -3 i enten ryg eller hofte. 
Behandlingen skal iværksættes af speciallæge i endokrinologi, 
reumatologi, geriatri eller intern medicin. 

Bivirkninger Hyppige bivirkninger er palpitationer, svimmelhed, hovedpine og 
træthed. Disse kan ofte tilskrives hyperkalcæmi som er en 
almindelig bivirkning. Ved hyperkalcæmi skal tilskud med 
calciumpræparater primært seponeres. Ved fortsat hyperkalcæmi 
kan det forsøges kun at administrere medicinen hver anden dag. 
Mere sjældne bivirkninger inkluderer reaktioner på indstiksstedet, 
opkastning, dyspepsi, obstipation, diarré, smerter i ekstremiteter 
og knoglesmerter. Depression er en sjælden, men potentiel 
alvorlig bivirkning. 

Samlet vurdering Behandling med teriparatid reducerer effektivt risikoen for 
vertebrale frakturer og bør overvejes som førstevalgsbehandling 
til patienter med svær osteoporose, dvs eksisterende vertebrale 
frakturer. 
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Andre midler mod osteoporose 
 

Postmenopausal hormonsubstitution (HRT) 
Flere metaanalyser har dokumenteret, at HRT øger BMD og reducerer risikoen for 
vertebrale, non-vertebrale og hofte-frakturer lxxiii. 

(Anbefaling A).  
 
Bivirkningerne i form af brystkræft, blodpropper i hjerte, hjerne og dybe vener medfører, at 
præparaterne ikke længere anbefales til behandling af osteoporose hos postmenopausale 
kvinder lxxiv. Yngre kvinder med primær eller sekundær amenoré kan behandles med HRT 
frem til det forventede menopausetidspunkt.  
 
Testosteron 
Der er ikke dokumenteret reduktion af frakturer ved behandling med testosteron hos 
mænd med osteoporose. Behandling af mandlig hypogonodisme er en specialist opgave. 
 

 
Hvilke overvejelser kan man gøre sig om osteoporoseudredning udfra 
viden om patientens risikofaktorer? 

 
Figur 4 viser et flowdiagram, der kan anvendes som vejledning til valg af behandling hos 
patienter med osteoporose. Patienter i behandling med glukokortikoid udgør en særlig 
problemstilling og er omtalt særskilt (se afsnit Glukokortikoid induceret osteoporose). 
Inden der iværksættes behandling anbefales det, at patienten udredes for mulige 
sekundære årsager til osteoporose (se afsnit Typer af osteoporose). Indikation for og valg 
af medicinsk behandling bør individualiseres.  
 
Figur 4. Indikation for osteoporosebehandling hos mænd (> 50 år) og postmonopausale kvinder som ikke er 
i glukokortikoidbehandling. Risikofaktorer er anført i Tabel 1 og 2.  Indikation for tilskud med kalk og D-
vitamin beror på en individuel vurdering ved alder < 65 år. Alle over 65 år bør tilrådes at tage tilskud (se 
Faktaboks 4). 
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Nedenfor er anført behandlingsforslag for forskellige kategorier af patienter. Hvis patienten 
har en forventet restlevetid på mindre end 1-2 år gives alene calcium og vitamin D. Ved 
indikation for medicinsk behandling vælges som udgangspunkt et lægemiddel med 
dokumenteret effekt på den frakturtype, som patienten har pådraget sig, eller som 
patienten anses for at være i størst risiko for at pådrage sig. Desuden indgår 
behandlingernes direkte og indirekte omkostninger i grundlaget for de anførte 
anbefalinger. Der er ikke dokumenteret effekt af samtidig behandling med flere 
præparater, hvorfor behandlingen tilrettelægges som monoterapi med det bedst egnede 
præparat. Dog bør den farmakologiske behandling altid kombineres med et dagligt tilskud 
af 400-1000 mg calcium (afhængig af indtagelse af calcium i kosten) og 40 mikrog D-
vitamin. Sundhedsstyrelsen kriterier for tildeling af enkelttilskud til behandlingen er anført i 
tidligere (se Tabel 2). Vær opmærksom på, at tilskudskriterierne alene er vejledende, 
hvilket betyder at også andre patienter i særlige tilfælde har mulighed for at opnå tilskud. 

 
Patienter med eksisterende frakturer af columna eller hofte 
Patienter, som har haft en lavenergi hofte-eller vertebral fraktur (>20 % højdereduktion af 
den pågældende hvirvel), har definitorisk osteoporose og anbefales derfor behandling 
uanset resultatet af DXA. Patienten er også berettiget til enkelttilskud til behandlingen. Når 
der er muligt, anbefales det dog at udføre DXA med henblik på at følge 
behandlingseffekten. Frakturpatienter bør udredes som ovenfor anført med henblik på at 
udelukke sekundære årsager til osteoporose, herunder malign sygdom. 
 

 

 
Lavenergifraktur ? 

 
Columna  

 
Femur 

 
Anden 

Ja 
 

 
Risikofaktor ? 

 
DEXA - scanning  
af ryg og  hofte 

 
T - score <  - 2,5 

 
? 2 brud 

Nej 

 
T - score >  - 2,5 

 
Livsstilsintervention 

+ 
Kalk og D - vitamin   Livsstilsintervention  

+ 
Kalk & D - vitamin  

+ 
Antiresorptivt farmaka 

 
1 brud 

 
DEXA - scanning  
af ryg og hofte 

 
T - score  < - 3 

 
T - score >  - 3 

 
Livsstilsintervention 

+ 
Kalk & D - vitamin 

+ 
 Forsteo 

  alternativt  
antiresportivt farmaka 

Ja  
Fortsæt  

 sund livsstil Nej 

Efter 18 - 24 mdr. 

 
Sammenfald 

> 25%  1)  
Sammenfald 

20  - 25% 

1) Sammenfaldet skal være sket inden for de seneste 3 år. Hvis patienten ikke  
ønsker knogleanabolbehandling er patienten berettiget til antiresorptiv terapi.  
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Tilskudsregler til osteoporosemedicin 
Hos patienter med en hoftenær lavenergifraktur, ydes der klausuleret tilskud til 
alendronat.  

   

Efter ansøgning ydes enkelttilskud til lægemidler efter en række kriterier, som omfatter 
tidligere knoglebrud, BMD-målinger og kliniske risikofaktorer, se Sundhedsstyrelsens notat 
”Vejledende kriterier for enkelttilskud”. 
  

Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes til patienter med en hoftenær 
lavenergifraktur? 

Som førstevalg anbefales behandling med ugetablet alendronat à 70 mg. Som andet valg  
risedronat á 35 mg, infusion med zoledronsyre à 5 mg intravenøst årligt eller injektion 
denosumab 60 mg subcutant hver 6. måned. 

(Anbefaling A) 
 

Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes til patienter med 
vertebrale frakturer ? 

Hos patienter med svær osteoporose, dvs 2 eller flere vertebrale frakturer (> 25 % 
højedreduktion) eller én vertebral fraktur (> 25 % højedreduktion) i kombination med svært 

nedsat BMD (T-score  -3), hvor frakturerne anamnestisk er opstået indenfor de seneste 3 
år, anbefales 24 måneders behandling med teriparatid. Efter behandlingens afslutning 
fortsættes behandlingen med et antiresorptivt lægemiddel, hvor førstevalgspræparat i de 
fleste tilfælde vil være et bisfosfonat (alendronat). 
 
Hvis en patient ikke ønsker, eller ikke opfylder kriterierne for behandling med et 
knogleanabolt middel, iværksættes umiddelbart behandling med et antiresorptivt 
lægemiddel. Som førstevalgspræparat anbefales ugetablet alendronat à 70 mg. Andet 
valg som hos patienter med hoftefrakturer.  

(Anbefaling A) 
 

 

Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes til postmenopausale 
kvinder og mænd > 50 år med andre typer lavenergifrakturer end ryg 
eller hofte? 

Der udføres DXA og ved T-score  -2,5 tilbydes behandling med et antiresorptivt 
lægemiddel med dokumenteret effekt på perifere frakturer. Som førstevalgspræparat 
anbefales ugetablet alendronat à 70 mg eller risedronat á 35 mg. Alternativt kan der 
iværksættes behandling med denosumab eller zoledronsyre. 

(Anbefaling A) 
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Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos postmenopausale 
kvinder og mænd > 50 år med risikofaktorer – men uden 
lavenergifraktur? 

Det anbefales, at patienter med én eller flere risikofaktorer for fraktur (se Tabel 2) 
undersøges med DXA og tilbydes behandling med et antiresorptivt lægemiddel ved T-
score ≤ -2.5. Hos patienter ældre end 65 år anbefales det at vælge et præparat med 
dokumenteret effekt på hoftenære frakturer. Som førstevalg anbefales ugetablet 
alendronat à 70 mg eller risedronat á 35 mg, alternativt kan vælges denosumab eller 
zoledronsyre. 

(Anbefaling A) 
 
 
 

Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos patienter med 
sekundær osteoporose? 

Hos patienter med sekundær osteoporose (anden end glukokortikoid induceret) (se afsnit 
Typer af osteoporse), bør en optimal behandling af grundsygdommen altid tilstræbes. Hvis 
en patient kun har én risikofaktor, som er potentiel modificerbar, kan iværksættelse af 
antiresorptiv behandling evt. afventes. Det kan fx være aktuelt ved sekundær osteoporose 
som følge af vitamin D mangel, thyreotoxicose, hyperparathyreoidisme, malabsorption og 
rygning, hvor der er god grund til at forvente at en iværksat behandling af tilstanden 
(herunder rygestop) vil normalisere knogleomsætningen. I sådan tilfælde anbefales 
kontrolscanning efter 1-2 år. Hvis T-score efter iværksat behandling af grundsygdommen 

fortsat er  -2,5 bør antiresorptiv behandling iværksættes. Hos patienter med flere 

risikofaktorer og T-score  -2,5 må det dog overvejes at iværksætte antiresorptiv 
behandling umiddelbart.  

(Anbefaling D) 
 

Hvilken farmarkologisk behandling kan overvejes hos patienter med 
præmenopausal østrogenmangel? 

Kvinder med naturlig menopause før 45-års alderen kan tilbydes hormonsubstitution frem 
til det forventede menopausetidspunkt, hvis årsagen til den primære eller sekundære 
amenoré ikke kan behandles, og der ikke er kontraindikationer mod hormonsubstitution. 

(Anbefaling B) 
 
 

Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos patienter med 
graviditetsrelateret osteoporose? 

Graviditetsinduceret osteoporose er en sjælden tilstand, hvis ætiologi fortsat er uafklaret. 
Patienten bør henvises til specialafdeling. 

 (Anbefaling C) 
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Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos mænd med 
osteoporose?  

Ca. 1 ud af 3 tilfælde af osteoporose hos mænd kan tilskrives hypogonadisme, der efter 
individuel vurdering af specialist i endokrinologi kan behandles med testosteronsubstitution 
lxxv lxxvi. Hos mænd uden verificeret hypogonadisme bør testosteron ikke anvendes til 
behandling af osteoporose – i sådan tilfælde vælges et lægemiddel som har en 
dokumenteret frakturreducerende effekt hos mænd eller effekt på BMD hos mænd, der er 
tilsvarende den som er set hos postmenopausale kvinder i studier, hvor der er påvist 
fraktur reduktion. Som førstevalgspræparat anbefales ugetablet alendronat à 70 mg lxxvii,  
alternativt denosumab eller zoledronsyre reference xxiv,  lxxviii. Mænd med vertebrale frakturer 
bør vurderes mhp. indikation for knogleanabolbehandling med teriparatid lxxix. Hos mænd 
er der ikke dokumenteret effekt af andre lægemidler mod osteoporose end de ovenfor 
anførte og strontiumranelat. 

(Anbefaling A) 

 

Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos patienter med 
osteopeni? 

Hos patienter i behandling med glukokortikoid kan der være indikation for iværksættelse af 

farmakologisk behandling ved T-score  -1,0 (se afsnit Glukokortikoid induceret 
osteoporose). Hos patienter, som ikke er i behandling med glukokortikoid, er der ikke 
dokumentation for en frakturreducerende effekt af farmakologisk behandling ved osteopeni 
(T-score mellem -1,0 og -2,5) lxxx. Ved osteopeni bør der tilrådes non-farmakologisk 
livsstilsintervention 

(Anbefaling C) 

 

Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes hos præmenopausale 
kvinder og mænd < 50 år med risikofaktorer – men uden 
lavenergifraktur? 

Præmenopausale kvinder og mænd < 50 år med kliniske risikofaktorer, men uden 
lavenergifrakturer, bør som hovedregel ikke undersøges for osteoporose, men tilbydes 
non-farmakologisk profylakse. Hvis der alligevel er foretaget DXA og denne viser T-score 

 -2,5, bør der foretages biokemisk screening for sekundære årsager til lavt BMD, men der 
bør som hovedregel ikke startes op med behandling af antiosteoporotiske farmaka. 
 

Hvilken farmakologisk behandling kan overvejes til behandling af 
osteoporose hos ældre? 

Hos patienter ældre end 65 år anbefales det at vælge et præparat med dokumenteret 
effekt mod hoftenærer frakturer.  

(Anbefaling A) 
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Hvornår kan man forvente effekt af den farmakologiske behandlingen? 

For alle behandlinger gælder, at den frakturforebyggende effekt, typisk 30-70 % reduktion 
af vertebrale frakturer, er fuldt etableret indenfor det første år og derefter stabiliseres. 
Reduktion af non-vertebrale frakturer, typisk 20-40 %, antages at være lidt langsommere 
indsættende. For alle behandlinger gælder, at der vil være en initial stigning i BMD. Nogle 
behandlinger giver en vedvarende stigning i BMD også udover de første år, mens den 
initiale stigning i BMD for andre behandlinger afløses af en stabilisering.  
 

Glukokortikoid induceret osteoporose 

Systemisk behandling med glukokortikoid (GK) påvirker knoglevævet via multiple 
mekanismer. GK hæmmer knogleformationen, mindsker den intestinale 
calciumabsorption, inducerer en relativ hypogonadisme og forårsager myopati. Tilsammen 
fører disse effekter til knogletab og en øget risiko for fraktur lxxxi. 
 
Effekter på BMD 
Behandling med systemisk GK resulterer i et dosis-afhængigt knogletab, som er mest 
udtalt det første år af behandlingen, hvor nogle studier har vist at BMD reduceres med 
mere end 20 % lxxxii. Knogletabet er mest udtalt i områder med meget trabekulært 
knoglevæv som f.eks. i columna. Behandling med høje kumulerede doser af inhaleret GK 
er ligeledes associeret med en nedsat knoglemasse lxxxiii.  
 
Frakturrisiko 
I en meta-analyse er der påvist en dosis-afhængig øget forekomst af alle typer af frakturer 
ved systemisk behandling med GK referencde lxxvii. Det er estimeret at 30-50 % af patienter i 
kronisk behandling med systemisk GK vil pådrage sig en fraktur. Danske studier har tillige 
vist at behandling med topisk appliceret GK, i samme doser som systemisk steroid, øger 
såvel den overordnede risiko for fraktur som risikoen for hoftenære frakturer lxxxiv lxxxv. Efter 
seponering af GK falder risikoen for fraktur til niveauet før start af GK indenfor 1 år, 
samtidig stiger BMD, men ikke altid til niveauet før opstart af GK. 
 
  

Hvilken frakturprofylakse kan overvejes ved behandling med systemisk 
steroid? 
Lavest mulige dosis GK bør anvendes i så kort tid som muligt. Figur 5 viser et 
flowdiagram, som kan vejlede ved udredning og iværksættelse af frakturprofylakse hos 
patienter i behandling med systemisk GK. Samtidig med, at der ordineres systemisk GK, 
bør der iværksættes non-farmakologisk livsstilsintervention, herunder et dagligt tilskud 
med minimum 800 mg calcium i kombination med 40 mikrog D-vitamin. Ved et lavt 
habituelt kostindtag af calcium (<800 mg/dag) kan det daglige tilskud øges til 1200 mg 
calcium. Patienten bør have foretaget DXA og det vurderes, om der er indikation for 
røntgenundersøgelse af columna thoracolumbalis med henblik på diagnostik af evt. 
eksisterende vertebrale frakturer. Ved planlagt behandling med prednisolon svarende til 
mere end 5 mg prednisolon dagligt i 3 måneder, hvilket svarer til en akkumuleret dosis på 
450 mg prednisolon årligt, bør der umiddelbart iværksættes farmakologisk 

antiosteoporotisk behandling allerede ved en T-score  -1,0. Patienter med vertebrale 
frakturer bør vurderes med henblik på mulighed for knogleanabolbehandling med 
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teriparatid. Ved glukokortikoid induceret osteoporose er der kun dokumenteret effekt af 
farmakologisk behandling med alendronat, risedronat, zoledronsyre og teriparatid lxxxvi lxxxvii 
lxxxviii. 

(Anbefaling A) 

Hvilken frakturprofylakse kan overvejes ved behandling med lokalt 
appliceret steroid? 

Patienter i behandling med lokalt appliceret GK bør tilrådes non-farmakologisk 
livsstilsintervention (se afsnit Hvilke non-farmakologiske tiltag findes der til 

frakturprofylakse). Ved højdosisbehandling som f.eks. inhalationsbehandling med 800 
mikrog beclomathason per dag eller brug af stærkt og meget stærkt virkende kutane 
glukokortikoider i mere end 3 måneder anbefales at sikre patienten indtager 1000-1200 
mg calcium og 20-40 mikrog vitamin D og overveje om der bør foretages DXA og 
iværksættes farmakologisk behandling ved T-score ≤ -2,5. 

(Anbefaling C) 
 

Hvorledes bør man følge op på patienter, som behandles med steroid, 
og hvor længe bør man behandle? 

Patienter i behandling med GK bør følges med regelmæssig DXA. Behandling med 
bisfosfonat bør opretholdes i mindst 1 år efter ophør af behandling med GK. Mange 
patienter i behandling med GK har også andre risikofaktorer for fraktur, hvorfor der ofte vil 
være indikation for fortsat behandling med et antiresorptivt lægemiddel efter ophør med 
GK ved eksisterende osteoporose (BMD T-score < -2.5).  
 

Smertebehandling 

Smerte ved osteoporotiske vertebrale frakturer er typisk lokaliseret til frakturniveauet og 
har meget sjældent radikulære kvaliteter, idet medulla og nerverødder sjældent 
påvirkes.Ved tegn på nerverodspåvirkning bør patienten udredes for ustabil fraktur og for 
anden årsag til smerterne. Smerterne opstår ofte akut og aftager som regel over uger til 
måneder. Ved multiple vertebrale frakturer kan der opstå kroniske smerter. 
Smerter ved andre frakturer aftager sædvanligvis betydelig hurtigere på grund af 
stabilisering af frakturen.  

 
 

Hvilke overvejelser kan gøres omkring farmakologisk smertebehandling 
ved frakturer? 

Smerter fra vertebrale frakturer kan være vanskelige at behandle og underbehandles ofte 
lxxxix. Der foreligger ingen egentlige undersøgelser af smertebehandling ved osteoporose.  

(Anbefaling C) 
 
Hensigten med smertebehandlingen er at opnå et acceptabelt niveau for funktionssmerter. 
Efter en nylig vertebral fraktur er det sjældent muligt at opnå smertefrihed, når patienten 
ikke er i hvile, navnlig ikke i de første dage til uger efter frakturen. I denne periode 
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anbefales hyppige hvil på fladt leje. Indlæggelse til smertebehandling og aflastning kan 
være nødvendig. Smerter på grund af andre frakturer behandles efter samme strategi. 

 
Hvilke overvejelser kan gøres omkring fysioterapi i forbindelse med smerter 
som følge af osteoporose? 
Træning eller ”mobilisering” anvendes, men der findes ingen træningsprogrammer med 
dokumenteret effekt. Erfaringsmæssigt er der smertelindrende effekt af træning i bassin, 
herunder varmtvandsbassin. Varme og kolde pakninger samt massage anvendes på nogle 
hospitalsafdelinger i den akutte fase, men effekten er ikke dokumenteret. Mulige effekter af 
akupunktur, laserterapi og transkutan nervestimulation (TNS) er ikke dokumenteret hos 
patienter med osteoporose. 

 (Anbefaling C) 

 
Hvilke overvejelser kan gøres omkring perkutan vertebroplastik (PV)? 
Ved PV injiceres knoglecement transkutant gennem pediklerne ind i det frakturerede 
hvirvellegeme. PV kan i næsten alle tilfælde udføres i lokalbedøvelse, og patienterne kan 
mobiliseres efter få timer. Der findes ikke dokumentation for effekt af PV i randomiserede 
og dobbeltblindede studier xc xci. Komplikationerne til indgrebet er sjældne, men omfatter 
alvorlige tilstande som cementudsivning til spinalkanal og rodkanaler, evt. kompliceret med 
nervekompression, samt cement-lungeemboli og blødninger. PV må indtil videre anses for 
at være en eksperimentel behandling.  
 
 

Sociale støtteordninger  

Medicintilskud 
Ved behandling med antiresorptive eller knogleanabole lægemidler kan der søges om 
enkelttilskud til behandlingen hos Sundhedsstyrelsen. Kriterierne for at opnå tilskud 
revideres jævnligt. De aktuelle kriterier er anført både på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
samt på medicin.dk under de enkelte præparater. Hvis en patients samlede egenbetaling 
til medicin på årsbasis overstiger 3.830 kr. (år 2015-niveau) bør der tillige søges om 
kronikertilskud, fx. ved behandling med teriparatid. Der ydes ikke offentligt tilskud til 
calcium- og D-vitamin præparater, men patienter som er medlem af Sygeforsikringen 
Danmark kan ofte få refunderet en del af udgiften, hvis præparaterne er udskrevet på 
recept.  

 
Andre støtteordninger 
Ved behov for andre for andre støtteordinger, f.eks. hjælpemidler, genoptræing, 
rekreationsophold gælder henvises til kommunale, regionale eller private foranstaltninger.  
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Tabel 3. Dokumenteret effekt (Anbefaling A) på risiko for fraktur af lægemidler som kan 
anvendes til behandling af osteoporose. 
 
 
Generisk navn Handelsnavn Dokumenteret effekt (evidnsniveau Ia) 

Vertebrale 
frakturer 

Hoftenære 
frakturer 

Perifere 
frakturer 

Steroidinduceret 
osteoporose 

Osteoporose 
hos mænd 

Alendronat Alendronat® + + + + + 

Risedronat Optinate® + + + +  

Ibandronat Bonviva® +     

Zoledronsyre Aclasta® + + + + + 

Denosumab Prolia® + + +  +a,b 

Raloxifen Evista® +     

Strontiumranelat Protelos® +  +  +a 

Teriparatid Forsteo® +  + + +c 

 
a: Der er påvist samme BMD respons hos mænd, som tidligere er vist at have medført 
frakturreduktion hos kvinder reference lxiii, reference xlvi . 

b: Mænd med prostata cancer og medicinsk eller kirurgisk kastration xcii.  

c: Mænd og kvinder med steroid induceret osteoporose kombineret xciii.  
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Figur 5. Indikation for frakturprofylakse hos mænd og kvinder i behandling med systemisk 
glukokortikoid. 

 

Planlagt eller iværksat systemisk behandling med glukokortikoid 

Livsstilsintervention 
+ 

1200 mg kalk & 20 µg  D-vitamin 
+ 

  Røntgen af columna 
+ 

DXA   - scanning 

T - score mellem  - 1,0 og  - 2,5 

Akkumuleret dosis > 450 mg  
Prednisolon indenfor 3 måneder  
eller intermitterende behandling  
med en samlet varighed på 
> 3 m å neder inden for  1 år 

T - score >  - 1,0 T - score <  - 2,5 

Ny  DXA - 
scanning 
efter 1 år 

Behandling (se tekst for præparatvalg)  

Ja 

Nej 
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Patienten i almen praksis III: Opfølgende kontroller 

 

Forslag til kontrolforløb hos den ukomplicerede osteoporosepatient, 
typisk i behandling med et antiresorptiv lægemiddel.  

 
Til patienter, som starter antiresorptiv behandling kan overvejes kontrol efter ca.: 

 3 måneder med fokus på evt. bivirkninger, kompliance, enkelttilskud, øvrig 
medicinering samt vurdering af patientens forståelse og egenomsorg.  

 2 år med fokus på fornyet DXA-skanning, behandlingseffekt, øvrig medicinering 
samt vurdering af patients forståelse og egenomsorg.  

 5 år med fokus på fornyet DXA-skanning, evt. behandlingspause eller -optimering.  
 
Andre kontrolsituationer, fx regelrette årskontroller, beror på et individuelt skøn. 
 
Hos patienter i behandling med denosumab gives injektionen hver 6. måned og der 
foretages kontrolscanninger som anført ovenfor. Vigtigheden af at injektionsbehandlingen 
gentages hver 6. måned indskærpes, da virkningen hurtigt aftager hvis der ikke gives en 
ny injektion. Hvis der under forløbet opstår mistanke om nytilkommet kompressionsfraktur i 
columna, som vil kunne foranledige skift til knogleanabolbehandling med teriparatid, 
henvises til røntgen af columna thoracolumbalis. 
 
Behandling med antiresorptive midler er langsigtet. For Alendronat kan overvejes 
behandlingspause efter 5 år, medmindre knoglemineralindhold fortsat er meget lavt (T-
score < -2,5 i hoften) eller frakturrisikoen fortsat skønnes betydeligt fx på grund af ny 
fraktur i behandlingsperioden eller tidligere hofte- eller vertebrale frakturer. I lighed hermed 
kan antiresorptiv behandling med zoledronsyre evt. pauseres efter 3 års behandling. Der 
er ikke evidens for, at andre antiresorptive lægemidler kan pauseres. Hvis der holdes 
pause, tilrådes kontrolskanning med 2 års interval. 
IRF har gjort opmærksom på den manglende viden om mulige bivirkninger udover 4-5 års 
behandling (se afsnit om Bisfosfonater). Det er derfor vigtigt før behandling og løbende 
under behandlingen at overveje fordele og ulemper, herunder multimorbiditet og deraf 
følgende polyfarmaci. 
 
3 måneders kontrol (hos læge eller sygeplejerske) 
Dialog om: 

 compliance; indtages den anti-osteoporotiske samt kalk og D-vitamintilskud korrekt.  

 Bivirkninger 

 motivation for at fortsætte den medicinske behandling 

 KRAM faktorer i forhold til osteoporose 

 eventuel smertebehandling i forhold til osteoporose  

 patientens øvrige medicinering 

 patiens øvrige egenomsorg og forståelse af osteoporose. 
 
 Det kontrolleres, om patienten har modtaget enkelt tilskud. 
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2 års kontrol (status kontrol) (hos lægen) 
Patienten informeres om ny henvisning til DXA scanning. Når DXA scanningssvar 
foreligger: 

 Ved tilfredsstillende behandlingsresultat fortsættes den medicinske behandling, og 
patienten anbefales en ny DXA-scanning efter 2-3 år  
 

 Ved utilfredsstillende behandlingsresultat ændres behandling (se afsnit Hvordan 
vurderes om der er behandlingssvigt?)  

Dialog om:  

 Compliance: indtages den anti-osteoporotiske samt kalk og D-vitamin tilskud korrekt 

 Bivirkninger 

 Motivation for at fortsætte den medicinske behandling 

 KRAM faktorer i forhold til osteoporose 

 Eventuel smertebehandling i forhold til osteoporose  

 Patientens øvrige medicinering 

 Patientens øvrige egenomsorg og forståelse af osteoporose. 
 

5 års kontrol (status kontrol) (hos lægen) 
  
Patienten informeres om ny henvisning til DXA scanning. Når DXA scannings svar 
foreligger tages stilling til, om der skal overvejes behandlingspause. Hvis der holdes 
pause, tilrådes kontrolskanning med 2 års interval. 
 
Dialog om: 

 KRAM faktorer i forhold til osteoporose 

 Eventuel smertebehandling i forhold til osteoporose  

 Patientens øvrige medicinering 

 Patientens øvrige egenomsorg og forståelse af osteoporose 
 

Forslag til kontrolforløb hos patienter som får prednisolon 

Ved fortsat behandling med prednisolon kan der være behov for hyppigere kontrol (fx årlig 
DXA afhængig af udgangsværdien). Dette med henblik på eventuelt behandlingsskift, hvis 
der indtræder fald i knoglemineralindholdet eller opstår frakturer. 
Behandling med bisfosfonat bør opretholdes i mindst 1 år efter ophør af behandling med 
prednisolon. Mange patienter i behandling med prednisolon har også andre risikofaktorer 
for fraktur, hvorfor der ofte vil være indikation for fortsat behandling med et antiresorptivt 
lægemiddel efter ophør med GK ved eksisterende osteoporose (BMD T-score < -2.5).  

 

Forslag til kontrolforløb hos patienter med fortsat risiko for udvikling af 
osteoporose 

Kontrol af patienter med fortsat risiko for udvikling af osteoporose, hvor der ikke er 
konstateret en behandlingskrævende osteoporose., fx ved tilstande der kan medføre 
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sekundær osteoporose. Disse patienter udgør en meget uens gruppe. Mange vil have en 
kronisk lidelse, som i sig selv beretter til en årlig kontrol, hvor risikoen for osteoporose 
eventuelt kan genovervejes.  
Det er vigtigt at diskutere muligheden for en knoglevenlig livsstil, med tilstrækkelig med 
motion, fornuftig kost med D-vitamin og kalk. Hvis ikke der er grund til en fast årlig kontrol 
på grund af anden lidelse, kan en ny kontrol eventuelt aftales, men kan ligge 5 eller 10 år 
frem i tiden, afhængigt af den persisterende risikofaktor for udvikling af osteoporose. Det 
er vigtigt at styrke patienten i, at der er handlemuligheder, og så vidt muligt ikke noget, der 
skal hæmme deres livsførelse.  

 

Uddybning af de opfølgende kontroller med speciel fokus på 
behandlingssvigt og behandlingsvarighed 

 

Hvordan vurderes behandlingseffekten? 

 

DXA skanning 

Det er vigtigt at dokumentere over for patienten at behandlingen virker. Det anbefales 
derfor at patienter i behandling for osteoporose følges med en DXA-scanning hvert 2-3 år 
    .   (Anbefaling C) 

D-vitamin status 

Optimal D-vitamin status hos osteoporosepatienter anses at være plasma 25OHD  på  75-
110 nmol/l. Værdien skal om vinteren som minimum være > 50 nmol/l (Sundhedsstyrelsen. 
Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel. (2010) København, 
Sundhedsstyrelsen.) 

Hvordan vurderes det, om der er behandlingssvigt? 

Behandlingssvigt kan tidligst vurderes efter 12 måneders behandling. Én nyopstået fraktur 
er ikke nødvendigvis udtryk for behandlingssvigt. Behandlingssvigt kan inddeles i:  

 Absolut behandlingssvigt: Hvis BMD er faldet med mere end ca. 3 % i ryg eller 5 % i 
total hip under behandlingen eller hvis patienten har pådraget sig 2 eller flere klinisk 
betydningsfulde frakturer. Hvis der ikke er nogen oplagt forklaring på den manglende 
effekt (nedsat compliance eller and modificerbar sygdom eller behandling) bør der 
skiftes til en anden behandling (evt. i.v.-administration (bisfosfonat) eller subkutan 
administration (denosumab). 

 Relativt behandlingssvigt: Hvis BMD måles til mindre end udgangsværdien, men faldet 
ikke er så udtalt som ovenfor, samt manglende stigning under behandling med 
strontiumranelat kan opfattes som relativt behandlingssvigt 

 

Ved behandlingssvigt bør følgende forhold overvejes: 

 Er der tale om nedsat compliance (receptfornyelse)? 
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 Kan overholdelse af behandlingen bedres ved præparatskift eller ændret 
doseringsmønster? 

 Kan patienten have en ikke erkendt sekundær årsag til osteoporose?  

 Er der behov for at konferere patienten med en specialafdeling. 

 

Compliance 

Patientens forståelse af tilstanden, effekt og bivirkninger ved behandling, og fulde accept 
af eventuel behandling er afgørende. Det er meget forskelligt, hvor meget patienterne 
ønsker og kan huske på forskellige tidspunkter, og der skal derfor altid være mulighed for 
at komme til ny konsultation for at diskutere tvivlspørgsmål.   

Som ved andre kroniske sygdomme med ingen, få eller vekslende grad af symptomer er 
compliance med medicinsk behandling af osteoporose ikke god xciv.  

Patienter, der har dårlig compliance, har en nedsat effekt af behandlingen, både målt som 
reduktion af knogleomsætning, stigning i BMD og reduktion af frakturrisiko xcv xcvi. 
Administrationsform og ikke mindst -hyppighed er af afgørende betydning for patienternes 
compliance, men selv med ugentlig eller månedlig dosering er compliance i mange tilfælde 
ikke god nok til at patienterne opnår den effekt af behandlingen, som kan forventes på 
baggrund af de kliniske studier reference lxxxix , xcvii.  

Følgende forhold kan bedre compliance: 

 At man finder den rigtige behandling til den enkelte patient og om muligt delagtiggør 
patienten i valget af behandlingen 

 At man informerer om mulighed for at skifte præparat i behandlingsforløbet 

 At der fastlægges samtaler med læge eller sygeplejerske i behandlingsforløbet og ved 
indløsning af recept 

 DXA undersøgelse, også af patienter med frakturer, der i sig selv er diagnostiske for 
osteoporose (hofte eller ryg) med henblik på behandlingseffekt eller behandlingssvigt. 

 

Kunne der overvejes behandlingsskift på grund af alder? 

Hos patienter, der er ældre end 65-70 år, anbefales det at vælge et præparat med 
dokumenteret effekt på hoftenærer frakturer, dvs. raloxifen og ibandronat udskiftes med 
alendronat, risedronat eller zoledronsyre.  

 

Hvor lang er den optimale behandlingsvarighed? 

Den optimale behandlingsvarighed af patienter med osteoporose er fortsat uafklaret. 
(se afsnit Uddybning af de opfølgende kontroller med speciel fokus på behandlingssvigt og 
behandlingsvarighed). 
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Hvorledes kan organiseringen af osteoporose i almen praksis 
kvalitetssikres? 
 
Der findes i dag ikke kvalitetsindikatorer indenfor osteoporose, som det kendes fra fx 
diabetes. For patienter med frakturer, i behandling med glukokortikoider samt påvist 
osteoporose vil det vha. diagnosekodning og link-modulet være muligt at følge 
retningslinjer for osteoporose inkl. anbefalingerne i denne vejledning. 
 
 
For at identificere patienter i prednisolon behandling og patienter med brud, kan man via 
de enkelte lægesystemers statistikmoduler udfra medicin og eller diagnose finde de 
pågældende patienter. Praksis kan herefter opbygge et set-up som følger anbefalingerne i 
denne vejledning.  
 
 

Sundhedsøkonomi 

Når det gælder interventioner med lægemidler til osteoporose understøtter de nuværende 
medicintilskudsregler omkostningseffektive interventions strategier xcviii. Når det gælder de 
non-farmakologisk interventioner, er der ikke lavet danske undersøgelser, der kan belyse 
omkostningseffektiviteten.   
. 
 

Ressourcer 

Gode ressourcer i forbindelse med information om osteoporose er IRF, Dansk 
Knoglemedicinsk Selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab, Sundhedsstyrelsen, 
Lægehåndbogen, Månedsskrift for almen praksis, regionerne samt specialafdelingerne. 
 
 

Ydelseskoder 

Osteoporose er en kronisk sygdom og er en af de 8 folkesygdomme. Den falder derfor 
naturligt ind i ydelserne omkring statuskontrol for kronikere. Endelig vil en vurdering af 
osteoporose være helt naturlig i forbindelse med det opsøgende hjemmebesøg.  
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