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Nya nationella riktlinjer för Rörelseorganens sjukdomar 

Välkommen till ett digitalt sjukvårdsregionalt 
seminarium 13 oktober 2020!

Vår framgång räknas 
i liv och jämlik hälsa

Tillsammans gör vi varandra framgångsrika
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Information om mötet

Digifysiskt möte

Ber om lite extra tålamod

Ställ gärna frågor i chatten!

– Moderator: Sofia Kialt

– I chatten: Christine Fransson

Vår framgång räknas 
i liv och jämlik hälsa

Tillsammans gör vi varandra framgångsrika
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Målbild – kunskapsstyrning i praktiken 

• Vi använder den bästa tillgängliga 

kunskap som finns i varje möte

• Mötet följs upp och analyseras både på 

individnivå och på gruppnivå

• Ny kunskap kan snabbt omsättas, och ny 

kunskap genereras och systematiseras

• Identifiera och prioritera 

förbättringsområden tillsammans med 

patienten är en del av vardagen 

• Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat

Patienten som medskapare.

Vår framgång räknas 
i liv och jämlik hälsa

Tillsammans gör vi varandra framgångsrika
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Nationella riktlinjer
Rörelseorganens sjukdomar 2020

Nationella riktlinjer
Rörelseorganens sjukdomar 2020

Projektledning

• Ewa Roos, faktaområde artros

• Lillemor Nyberg, faktaområde artros 

• Carl Turesson, faktaområde RA

• Gerd-Marie Alenius, faktaområde SpA, PsA

• Mats Palmér, faktaområde osteoporos

• Ingemar Petersson, prioriteringsordförande

• Stefan Lohmander, faktaområde kirurgi

• Anders Berg, projektledare

• Lena Jönsson, vetenskaplig projektledare

• Fredrik Tholander, vetenskaplig projektledare

• Christina Broman, projektledare

• Anastasia Simi, utredare
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Rörelseorganens sjukdomar 2020

9

Nationella 
riktlinjer

Utvärdering

(efter slutversionen)

Ekonomiska och 
organisatoriska 
konsekvenser

Rekommendationer

Indikatorer

Målnivåer

(till slutversionen)

80 
%

10
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20xx-xx-xx

Socialstyrelsen Arbetet med det vetenskapliga underlaget

Mathilda Björk professor i arbetsterapi, Linköpings universitet och 

Region Östergötland

Sofia Exarchou doktor i medicinsk vetenskap, biträdande 

överläkare, reumatologiska kliniken, Helsingborgs 

lasarett

Carsten Juhl universitetslektor, utbildningsansvarig för 

masterprogram i fysioterapi, avdelningen för Sports 

Science and Clinical Biomechanics, Syddansk

universitet, Odense, Danmark

Johan Karlsson Wallman docent i reumatologi, Lunds universitet, 

specialistläkare, sektion reumatologi, Skånes 

universitetssjukhus, Lund

Ingrid Larsson fil.dr. i hälsa och vårdvetenskap, docent i 

omvårdnad, leg. sjuksköterska, Akademin för hälsa 

och välfärd, Högskolan i Halmstad

Vilija Oke medicine doktor, överläkare, Centrum för 

reumatologi, Akademiskt specialistcentrum, 

Stockholm

Emil Rydell doktorand, Lunds universitet, AT-läkare, Skånes 

universitetssjukhus, Malmö

Valgerdur Sigurdardottir Doktorand, Sahlgrenska akademin, specialistläkare, 

Reumatologi Dalarna, Falu Lasarett, Region Dalarna

Anna Svärd medicine doktor, överläkare, biträdande 

verksamhetschef, Reumatologi Dalarna, Falun

Anna Södergren medicine doktor, specialistläkare, Reumatologiska 

kliniken, Region Västerbotten

Bengt Wahlin medicine doktor, överläkare, reumatologkliniken, 

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Fredrik Tholander Vetenskaplig projektledare SoS

Lena Jönsson Vetenskaplig projektledare SoS

Petra Ekerot Vetenskaplig projektledare SoS

SBU Arbetet med det vetenskapliga underlaget

Sten Anttila projektledare, SBU

Göran Bertilsson projektledare, SBU

Agneta Brolund informationsspecialist, SBU

Jessica Dagerhamn projektledare, SBU

Ing-Marie Dohrn medicine doktor, Karolinska institutet

Martin Englund professor, Lunds universitet

Bo Freyschuss docent, överläkare, Karolinska 

universitetssjukhuset

Sara Fundell projektadministratör, SBU

Ida K Haugen medicine doktor, Diakonhjemmet Hospital, 

Oslo

Emin Hoxha Ekström hälsoekonom, SBU

Kickan Håkanson projektadministratör, SBU

Pia Johansson hälsoekonom, SBU

Caroline Jungner projektadministratör, SBU

Naama Kenan Modén projektledare, SBU

Per Lytsy projektledare, SBU

Frida Mowafi projektledare, SBU

Hanna Olofsson informationsspecialist, SBU

Rebecca Silverstein projektledare, SBU

Carl-Olav Stiller docent, överläkare, Karolinska 

universitetssjukhuset

Maria Sääf medicine doktor, överläkare, Karolinska 

universitetssjukhuset

Pernilla Östlund projektansvarig, SBU

– SBU

Vetenskapligt arbetet

Prioriteringsgrupp

Ordförande

Ingemar Petersson

Norra 

Anna Ramnemark, Läkare

Torgny Smedby, Läkare

Uppsala-Örebro

Milad Rizk, Läkare

Britt-Marie Nyhäll Wåhlin, Läkare

Västra 

Gudrun Greim, Läkare 

Eva Klingberg, Läkare

Kristian Axelsson, Läkare

Inger Gjertsson, Läkare

Anneli Bilberg, Fysioterapeut

Ulrika Bergsten, Sjuksköterska

Stockholm/Gotland

Jon Lampa, Läkare

Korosh Hekmat, Läkare

Christer Norman, Läkare

Södra

Birgitta Grahn, Fysioterapeut

Helena Gladh, Läkare 

Anna Jansson, Läkare

Anna Holmberg, Läkare

Valentina Bala, Sjuksköterska

Sydöstra

Anna-Kajsa Sjöberg, Läkare

Jan Cedergren, Läkare

Lena Henningsson, Arbetsterapeut

Siv Folkhammar Andersson, Fysioterapeut

Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Fysioterapeut

Patientföreträdare

Reumatikerförbundet

Tommy Olsson -RA

(Stanley Sundvall -Artros)

(Beryl Svanberg -SpA)

Osteoporosförbundet

Sol-Britt Sundvall

Psoriasisförbundet

Tina Norgren

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 12
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Vad är nationella riktlinjer?

• Underlag för prioriteringar och 

resursfördelning inom hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten. 

• Rekommendationer  på gruppnivå

om vilken åtgärd som bör ges vid ett 

visst tillstånd. 

• Visar på nytta och risk utifrån bästa 

tillgängliga kunskap – en del av en 

evidensbaserad praktik.

13

Vilka frågeställningar lyfts i nationella 

riktlinjer?

14

Utgår från behovet av vägledning:

• praxisskillnader i landet

• kontroversiella frågor som 

rör många

• etiska dilemman

• oenighet inom professionen

• tveksam kostnadseffektivitet

• utmönstring av skadliga eller 

ineffektiva metoder
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Nationella riktlinjer
Rörelseorganens sjukdomar 

2012 → 2020

Bibehållen avgränsning 

• Reumatoid artrit

• Axial spondylartrit

• Psoriasisartrit

• Artros

• Osteoporos

Mer anpassade riktlinjer

✓ Mer övergripande frågeställningar

✓ Från 280 till 76 rekommendationer

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer

Nationella vårdprogram

Personcentrerade och sammanhållna

Vårdförlopp
• Omfattar en sammanställning och 

värdering av den bästa tillgängliga 
kunskapen

• Belyser frågor på gruppnivå där 
vägledningsbehovet är särskilt stort

• Utgår i första hand ifrån befintliga 
kunskapsstöd

• Täcker vanligtvis hela vårdkedjan • Utgår i första hand ifrån befintliga 
kunskapsstöd

• Ska kunna täcka en större del av 
vårdkedjan
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Stöd för styrning och ledning
kapitlet: Rekommendationer

1. Introduktion

2. Tabell →

3. Motiveringar

4. Analyser

5. Indikatorer

Rekommendationer i fallande 
prioriteringsordning

Hög prioritet = Mörk färg 
Nivåindelningen bör, 
kan, kan i undantagsfall 
har utgått

”Tumavtryck” för 
förenklad orientering

Socialstyrelsen tar fram 

nationella målnivåer

80 
%

En målnivå anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för 

en viss behandling eller annan vårdåtgärd (anger den eftersträvansvärda 

nivån för hälso- och sjukvården att arbeta mot).

Syfte 

• Att ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta mot.

Hur

• Målnivåerna fastställs utifrån en beprövad modell.

• Statistiska underlag och konsensusförfarande.
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Socialstyrelsen tar fram nationella målnivåer

Område Namn Förslag målnivå*

Reumatoid artrit Väntetid från symtomdebut till diagnos vid reumatoid artrit
≥70 procent

Reumatoid artrit Biologiska och/ eller målinriktade syntetiska DMARD-läkemedel vid 
reumatoid artrit

± 25 procent 

från genomsnittet för riket

Reumatoid artrit Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit utan tidigare behandling med 
syntetiska DMARD-läkemedel

± 25 procent 

från genomsnittet för riket

Reumatoid artrit Strukturerad sjuksköterskemottagning vid reumatoid artrit
≥90 procent

Reumatoid artrit Teamrehabilitering i öppen vård vid reumatoid artrit
≥90 procent

Reumatoid artrit Vårdkontakt efter nyinsatt behandling vid reumatoid artrit
≥90 procent

Axial spondylartrit Biologiska läkemedel vid axial spondylartrit
± 25 procent 

från genomsnittet för riket

Psoriasisartrit Biologiska eller målinriktade syntetiska DMARD-läkemedel vid 
psoriasisartrit

± 25 procent 

från genomsnittet för riket

Artros Patientutbildning och träning vid artros
-≥80 procent

Artros Patientutbildning och träning före höftprotesoperation
≥80 procent -

Artros Bilddiagnostik före patientutbildning och träning vid artros
≤ 25 procent -

Osteoporos Höftfrakturoperation inom 24 timmar ≥80 procent

Osteoporos Systematiskt omhändertagande med frakturkedja efter 

benskörhetsfraktur

≥90 procent

Osteoporos Bentäthetsmätning med central DXA inklusive VFA 100 procent

*Målnivå på gruppnivå.

• Konsensusmöte 26 augusti

• Remiss 21 september till 30 oktober
8
0
%

”Nytt” kapitel
Att implementera de nationella riktlinjerna 

– för en jämlik vård 

Vägledning för dig som 

beslutsfattare inför arbetet med 

att implementera de nationella 

riktlinjerna i en verksamhet. 

– Det vill säga arbetet med att 

införa nya behandlingar och 

metoder, och få dem att 

användas varaktigt på rätt sätt.
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Huvudbudskap 2020

✓Viktigt med tidig diagnos och 

utredning

✓Fysisk träning centralt i 

behandlingen

✓Stora besparingsmöjligheter

✓Vården behöver bli mer 

jämlik

Remissvar

• Cirka 50 remissvar

• Svar från såväl enskilda experter som större 

organisationer och regioner

• En stor andel instämmer i huvudbudskapen

• Flertalet konstruktiva remissvar med konkreta 

justeringsförslag

• Sannolikt att ”det nya formatet” gjort att fler även 

tagit del av indikatorer och konsekvensanalyser 

(samt det uppdaterade försäkringsmedicinska 

beslutsstödet)
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Några återkommande synpunkter

• Artroskopisk kirurgi vid artros 

(konsekvensanalys) samt allmänt om 

proteskirurgi

• Fysisk träning och teamrehabilitering vid 

inflammatorisk reumatisk sjukdom

• Kostnadsskillnader och dess genomslag

• Fallprevention vid osteoporos

• ”Riktningen” för enskilda indikatorer

• ”Helhets- och samsjuklighetsperspektiv”

• Regionala skillnader, exempelvis olika 

förutsättning i den nationella 

kunskapsstyrningsorganisationen

Hösten 2020 
• Långsiktig 

förvaltningsplan 
av NR 
rörelseorganens 
sjukdomar 

29 april 2020
• Nationella riktlinjer 

rörelseorganens sjukdomar 
(remissversion)

• Läkemedelsverket 
behandlingsrekommendationer 
för osteoporos

2017

Avgränsning Socialstyrelsen + SBU sammanställer bästa tillgängliga kunskap

Nationella riktlinjer
Rörelseorganens sjukdomar

2018 2019

Prioritering

20 januari 2021
• Nationella riktlinjer 

rörelseorganens 
sjukdomar 
(slutversion) 

Indikatorer och målnivåer Utvärdering

15 september
Prioriteringsmöte

3 november
Prioriteringsmöte

2021

Dialogmöte 
Artroskopier

Dialogmöte 
SRF, NPO Reuma

16 september
Regionalt 
seminarium 
Uppsala-Örebro

13 oktober
Regionalt 
seminarium 
Stockholm-Gotland

22 september
Regionalt 
seminarium Norra

2020

27 maj
Regionalt 
seminarium 
Sydöstra
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Nationella riktlinjer
Rörelseorganens sjukdomar

Rekommendationer och indikatorer 2020

Inflammatorisk reumatisk sjukdom
diagnostik, prognostik och utredning

Ingående sjukdomar: reumatoid artrit (RA), axial spondylartrit

(AxSpA) och psoriasisartrit (PsA)

↑ Röntgen – stor betydelse för att bedöma 

risken för att utveckla RA

↑ MR – centralt för att upptäcka AxSpA

↓ MR – förutsäger inte effekten av biologisk 

läkemedelsbehandling

↓ DXR – finns bättre alternativ för att bedöma 

risken för ledskador

→ Ultraljud – otillräckligt vetenskapligt 

underlag för att bedöma risk för ledskador

o Indikator för att följa upp tidig diagnostik vid RA
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Inflammatorisk reumatisk sjukdom
teamrehabilitering och samordning av vårdinsatser

Ingående sjukdomar: reumatoid artrit (RA), axial spondylartrit

(AxSpA) och psoriasisartrit (PsA)

↑ Teamrehabilitering, 

sjuksköterskemottagning 

och handträning

– till stor nytta för patienterna

– samverkan mellan olika vårdprofession gör det 

möjligt att erbjuda rätt åtgärder i rätt tid

– sjuksköterskemottagningarna kan i viss mån 

avlasta reumatologerna från vissa 

arbetsuppgifter. 

– mindre kunskap om nyttan vid AxSpA än RA 

och PsA vad gäller sjuksköterskemottagning

o Indikatorer för att följa upp området. Vi mäter  

andelen som erbjuds insatserna 

teamrehabilitering och sjuksköterskemottagning

Reumatoid artrit
läkemedelsbehandling

↑ Metotrexat – stor erfarenhet och 

kunskap om behandlingens nytta

↑ Biologiska läkemedel – stor 

effekt vid både tidig och etablerad reumatoid

artrit. Dyrare än metotrexat.

↑ JAK-hämmare – motsvarande effekt 

som av TNF, men mindre klinisk erfarenhet och 

dyrare.

↑ Behandlingsprotokoll –

läkemedelsbehandling styrd av 

behandlingsprotokoll kan innebära att fler 

patienter uppnår remission

o Indikatorer för att följa upp området. Vi mäter . 

andelen personer med RA som får biologiska 

läkemedel, med eller utan tidigare DMARD-

behandling samt utfall av behandling
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Reumatoid artrit
Dosminskning eller direkt utsättning av biologiskt läkemedel

↑ Dosminskning – förvärrar inte 

sjukdomen för de som fått god effekt av 

behandlingen

↓ Direkt utsättning – risk för att 

sjukdomen förvärras

Axial spondylartrit och psoriasisartrit
läkemedelsbehandling

↑ Biologiska läkemedel (AxSpA) – måttlig till stor 

effekt av behandlingen samt få alternativ till behandlingen, vid otillräcklig 

effekt av cox-hämmare

→ Systemisk kortisonbehandling (AxSpA) 
– saknas tillräcklig kunskap om effekten och det finns andra 

behandlingsalternativ

↑ TNF-hämmare (PsA) – god effekt vid otillräcklig effekt 

eller intolerans för grundbehandling.

↑ JAK- och IL-hämmare (PsA) – motsvarande effekt 

som av TNF, men dyrare.

o Indikatorer för att följa upp områdena. Med dem mäter vi antalet 

patienter med AxSpA och PsA som får biologiska läkemedel samt utfall 

av behandling
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Artros
Diagnostik, utredning och strukturerat omhändertagande

↑ Behandlingspyramid – strukturerad 

behandling enligt behandlingspyramid är till stor nytta 

för en stor patientgrupp

↑ Samlad bedömning – en samlad 

bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd 

avgörande för den fortsatta vården vid artros

Bilddiagnostik – möjliggör att identifiera andra potentiellt 

allvarliga hälsotillstånd. Tillför däremot sällan något till den 

fortsatta vården då det används enbart för att konstatera artros.

o Indikatorer för att följa upp området. Med dem mäter 

vi dels hur stor andelen som genomgår bilddiagnostik 

och - andelen får smärtlindrande läkemedel samt -

andelen som genomgår en höftprotesoperation före 

patientutbildning och fysisk träning

Artros
Fysisk träning och patientutbildning

↑ Fysisk träning – stor effekt och 

en stor nytta för patienten och dessutom 

andra positiva hälsoeffekter

↑ Patientutbildning – ökar 

patientens förståelse för sin sjukdom. 

Dessutom blir patienten mer benägen att 

fullfölja andra behandlingar.

o Indikator för att följa upp området. Med den 

mäter vi hur stor andel som får 

patientutbildning och handledd fysisk träning i 

grupp

. 
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Artros
Läkemedelsbehandling och annan smärtlindring

→ PRP – det vetenskapliga underlaget otillräckligt, 

men det pågår studier

↓ Akupunktur – har en osäker effekt och det 

finns mer effektiva åtgärder vid artros i höft

↓ Manuell terapi som enskild 

behandling – det saknas tillräcklig kunskap 

om effekten

↓ Hyaluronsyra – ger en större risk än nytta 

för patienten

. 

Artros
kirurgi

↓ Artroskopisk kirurgi –åtgärden 

innebär en risk för allvarliga biverkningar och är dyr. 

Effekten av åtgärden är dessutom inte bättre än 

effekten av placebokirurgi, ledsköljning eller fysisk 

träning

↓ Broskcellstransplantation – det 

saknas tillräcklig kunskap om effekten

o Indikator för att följa upp området. Med dem mäter vi  

antalet artroskopier i knäleder vid artros eller 

degenerativt tillstånd i knät

Obs! Socialstyrelsen har inte tagit ställning till 

proteskirurgi vid artros
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Osteoporos
Diagnostik och utredning

↑ Systematisk riskvärdering –

ger fler patienter tillgång till frakturförebyggande 

behandling, både vi benskörhetsfraktur och vid 

planerad eller pågående systemisk 

kortisonbehandling

↑ Riskkalkylator – verktyg som underlättar 

riskbedömningen av benskörhetsfrakturer

↑ DXA inklusive VFA – ger fler 

patienter tillgång till frakturförebyggande behandling 

samt möjligheten att upptäcka kotfrakturer och de 

fall där risken för ytterligare frakturer är extra stor

o Två indikatorer för att följa upp området. Med dem 

mäter vi andelen av de personer som vårats för 

benskörhetsfraktur, som bedöms av en 

frakturkoordinator samt hur stor andel av 

osteoporosmottagningar och röntgenkliniker som 

gör bentäthetsmätningar med DXA, som använder 

VFA-undersökning

Osteoporos
Fysisk träning och patientutbildning

↑ Fysisk träning – minskar risken för fall 

och frakturer hos personer med en förhöjd 

frakturrisk och påverkar bland annat genom att 

rörligheten, balansen och muskelstyrkan ökar

↑ Patientutbildning – minskar risken för 

allvarliga benskörhetsfrakturer och ökar 

livskvaliteten för personer med en förhöjd frakturrisk
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Osteoporos
Läkemedelsbehandling och övriga åtgärder

↑ Benspecifika läkemedel –har en 

god effekt vid benskörhetsfraktur i ryggen eller 

höften (antiresorptiva), liksom vid multipla 

benskörhetsfrakturer och uttalat låg bentäthet i 

ryggen (teriparatid). Åtgärderna har dessutom få 

biverkningar i förhållande till nyttan.

↓ Kalcium och D-vitamin - har 

ingen effekt på benhälsan hos personer som inte 

samtidigt har en brist på dessa ämnen

o Indikatorer för att följa upp området. Med dem mäter 

vi  hur stor andel som behandlas med benspecifika 

läkemedel efter en första benskörhetsfraktur samt 

hur stor andel som behandlas med kalcium och D-

vitamin efter en första benskörhetsfraktur

Avslutningsvis
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Nationella riktlinjer
Rörelseorganens sjukdomar 

• Remissarbete under hösten 2020

• Socialstyrelsen välkomnar att få ta 

del av GAP-analyser

• Slutversion 21 januari 2021

• Löpande förvaltning av riktlinjerna

Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

Tack!
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Nationella Riktlinjer Rörelseorganens sjukdomar

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Cecilia Carlens

Överläkare, Med dr 

Ordförande RPO Reumatiska sjukdomar

Diagnostik och utredning
Nuläge
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Läkemedelsbehandling
RA - Nuläge
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Läkemedelsbehandling
Axial spondylartrit -Nuläge
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Läkemedelsbehandling

Psoriasisartrit - Nuläge
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Strukturerad 
sjuksköterskemottagning

Nuläge
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Teamrehabilitering i 
öppenvård

Nuläge

Artros
Karl-Åke Jansson

Överläkare, Docent

Ordförande RPO Rörelseorganens sjukdomar

Region Stockholm Gotland
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Utmaning 1 Diagnostik och utredning
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Utmaning 1 Diagnostik och utredning

Utmaning 1 Diagnostik och utredning
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Utmaning 1 Diagnostik och utredning GAP 

LÅG Täckningsgrad i BOA

86 % Röntgade före behandling

Utmaning 2 Fysisk träning och patientutbildning
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Utmaning 2 Fysisk träning och patientutbildning GAP

Utmaning 3 Läkemedelsbehandling och annan 
smärtbehandling
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Utmaning 3 Läkemedelsbehandling och annan 
smärtbehandling

Utmaning 3 Läkemedelsbehandling och annan 
smärtbehandling

Saknar data på andel som erhåller 

analgetika 

25 % slutar med analgetika (mål minst 30%) 
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Utmaningar för Region Stockholm-Gotland
Osteoporos

Nya nationella riktlinjer för Rörelseorganens sjukdomar

Sjuvårdsregionalt seminarium 13 oktober 2020

Ingrid Dahlman, Diabetesläkare, Ersta sjukhus, SPESAK Endokrina sjukdomar, RPO ordförande

Hans Lundin, Allmänläkare, Med Dr, Akademiskt primärvårdscentrum

Mats Palmer, Överläkare Endokrinologi

Indikatorer för osteoporos

Regioner
Dödlighet efter
höftfraktur, %

Återfraktur efter 
fragilitetsfraktur antal per 

100 000 levnadsår

Stockholm 24.5 11 440
Uppsala 25.5 5 162
Sörmland 24.8 9 230
Östergötland 23.8 11 451
Jönköpings län 22.0 9 341
Kronoberg 25.8 6 196
Kalmar län 27.0 15 685
Gotland 24.7 5 839
Blekinge 25.9 8 841
Skåne 24.7 7 299
Halland 21.6 7 528
Västra Götaland 25.1 8 385
Värmland 24.4 8 550
Örebro län 24.6 9 226
Västmanland 28.0 4 336
Dalarna 28.0 6 569
Gävleborg 25.6 9 060
Västernorrland 27.7 10 687
Jämtland Härjedalen 22.6 7 881
Västerbotten 25.5 8 960
Norrbotten 24.4 12 899
Riket 24.9 9 324
Mätperiod 2018 2016-2018

Rött/grönt; avvikelse från medianen

Hälso- och sjukvårdsrapport 2020 SKR
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Regional GAP-analys - konklusion

▪ Data saknas för bra kvalitetsuppföljning av osteoporosvården.

▪ För få patienter med benskörhetsfraktur utreds för osteoporos & 

behandlas med benspecifika läkemedel.

▪ Oklart om inom-regionala skillnader.

Osteoporos, M80-M82
Huvud- och bidiagnos

5-års prevalensen av osteoporos, som registrerade diagnoskoder M80-M82
i VAL-databasen i Region Stockholm, var 1,21% 2015-2019
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Regional sjukvårdsorganisation – Stockholm & Gotland

>220 VC + närakuter

8 akutsjukhus

Många röntgenkliniker

Geriatriska kliniker

Fysioterapeuter

Andra specialistmottagningar

Fragmenterad vårdorganisation

Geografiska skillnader inom regionen (ön)

Goda exempel

DS: Datascript id. diagnoskod fraktur → frakturkoordinator skickar remiss till primärvård.

Gotland: Röntgen → lista patienter med frakturer → koordinatorsköterska erbjuder de med 

misstänkt fragilitetsfraktur OP-utredning per brev. Primärvården informeras om patienter där 

utredning inte är aktuellt.

Vårdcentraler med osteoporosansvarig läkare/sjuksköterska

Frakturkedja med sjuksköterska som frakturkoordinator. 

Manuell genomsökning av akutliggare & röntgensvar (fritextsökning) 

→ patienter med misstänkt  benskörhet kontaktas & erbjuds DXA. 

Hög prioritet & stöd från klinikledningen.
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Styrkor

• Resursstark region

• God tillgänglighet till vård

• Korta avstånd

• Goda möjligheter till fortbildning inkl USV enheter

• Liten enkel organisation (ex Gotland)

• Regional kunskapsstyrning

Ytterligare styrkor & utmaningar?

Viktigt utse ansvariga för fortsatt arbete att stärka OP-vården i regionen


