
vptest
En liten specialinledning om så skulle önskas.

Vårdprogram för osteoporos
Många frakturer, framför allt kot- och höftfrakturer, medför ett betydande lidande,
funktionsnedsättning, ökad dödlighet samt stora kostnader för sjukvården och samhället. De
direkta och indirekta årliga kostnaderna för osteoporosfrakturer uppgår till 20 Mdr SEK. Ungefär 90
000 osteoporosrelaterad frakturer sker varje år och av dessa är ca 15 000 höftfrakturer.

Underrubrik
Under 2020 har det utkommit tre nationella dokument; Nationella riktlinjer för rörelseorganens
sjukdomarfrån Socialstyrelsen, Läkemedel vid osteoporos för att förhindra
benskörhetsfrakturerfrån Läkemedelsverket och Personcentrerat och sammanhållet
vårdförloppOsteoporos –sekundärprevention efter fraktur från SKR, det senare i remissversionmed
slutversion till sjukvårdshuvudmännen för implementering 2021. Socialstyrelsensnationella
riktlinjer germycket högprioritetatt utreda och behandla frakturpatienter, vilket stärks avSKRs och
därmed sjukvårdsregionernas prioriteringatt utarbeta ett sammanhållet vårdförlopp, vilket
motsvarar frakturkedja.

Caption

Underrubrik
Det speglar att osteoporos fortfarande är både gravt underdiagnostiserat och underbehandlat i
Sverige. Endast ca 14 % av kvinnor över 50 år får sekundärpreventiv läkemedelsbehandling inom 1
år efter sin osteoporosfraktur. Vid vissa sjukhus finns redan frakturkedjor för att förbättra de
sekundärpreventiva insatserna samtidigt är behovet av vägledning och kompetensutveckling

https://svos.stage.spiro.se/


inom frakturprevention är stort vid många sjukhus i landet. Nyligen visades i en stor studie från fyra
sjukhus i västra Sverige, att fler patienter blev utredda, fick läkemedelsbehandling medan färre
drabbades av nya frakturer efter införande av frakturkedjor.

Vilka patienter kan vara aktuella för utredning och behandling av
osteoporos
Osteoporospatienter finns inom de flesta specialiteter men framförallt inom allmänmedicin ,
ortopedi, geriatrik, endokrinologi och reumatologi. Osteoporos kan identifieras inom tre olika
huvudgrupper;

patienter med en nyligen genomgången fraktur,
patienter som tidigare haft en fraktur som inte uppmärskammats eller blivit föremål för
utredning
och personer som inte haft någon fraktur men som har låg bentäthet och därmed hög risk att
så småningom få en första fraktur.

Inom alla grupper kan finnas patienten som har en underliggande orsak till osteoporos, dvs
sekundär osteoporos.Det betyder att patienterna kommer in i sjukvården via olika vägar; genom
ortopedisk akutklinik, primärvården där man upptäcker riskfaktorer eller via annan specialitetet på
grund av sin grundsjukdom. Sekundärpreventiongenom systematisk och strukturerad identifiering
inomramen för en frakturkedjaoch med hjälp av en frakturkoordinator(osteoporoskoordinator)
syftar i första hand på att snabbt hitta och initiera förebyggande åtgärder hos de som nyligen
genomgått en fraktur, inte minst för att dessa har en mycket hög risk för nya frakturer inom bara
något år. Primärpreventionsyftar till att identifiera och behandla de som ännu inte haft någon
fraktur, det kan vara svårare och bygger på att man känner till och frågar om riskfaktorer men är
särskilt viktigt när det gäller de med andra sjukdomar som är kopplade till hög risk.

Utredning
Den stora gruppen av patienter som är viktigast att utreda för misstänkt osteoporos är de som
redan har råkat ut för en första osteoporosrelaterad fraktur, nyligen eller tidigare, för att minska
risken för nya frakturer. En annan stor patientgrupp är de som är aktuella för behandling med
kortison peroralt i doser överstigande motsvarande 5 mg prednisolon per dygn.

Sekundär osteoporos

Farmakologisk behandling

Träning och andra livsstilsåtgärder

Manlig osteoporos

Osteoporos hos unga

Organisation för sekundärprevention –
frakturkedjor
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