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Nya rekommendationer för osteoporos 2020



Vad utmärker benskörhetsfrakturer?

• Sker hos vuxna

• Trauma motsvarande fall i samma plan eller mindre

• Ofta i höft, bäcken, kota, proximala humerus och distala radius

• Innebär ökad risk för ytterligare frakturer

• Sekundärprevention möjlig



Benskörhetsfrakturer, liten kraft men ändå fraktur

Kota

Bäcken



Hur vanligt är fragilitetsfrakturer?
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Antal personer med ny diagnos per år i Sverige



> 50 år med tidigare
fragilitetsfraktur

Kortisonbehandlade

Övriga starka riskfaktorer

Patienterna vi vill identifiera



Erbjud osteoporosläkemedel oavsett DXA och FRAX till patienter 
med något av:

*Vid samtidig förekomst av 
andra riskfaktorer för 

fraktur

Kotfraktur Höftfraktur Kortison-
behandling*

De absolut viktigaste patienterna att behandla



Nytt från Socialstyrelsen 2020

Vertebral Fracture Assessment (VFA) i samband med 

bentäthetsmätning med DXA rekommenderas för att påvisa 

måttliga eller uttalade kotfrakturer.



VFA-ett nytt begrepp? 

Sidobild tagen med DXA-maskinen. 
Identifierar kotkompressioner med hög sensitivitet och 
specificitet. 

Fördelar: 
Bara ett undersökningstillfälle
Mycket lägre stråldos än slätröntgen länd- och bröstrygg

Nackdelar:
Metoden ännu bara tillgänglig att beställa på 
universitetssjukhusen.



Nytta/Risk vid behandling med antiresorptiva läkemedel till 
högriskpatienter

50 patienter slipper 
höftfraktur

1 patient får ONJ eller AFF



Nytt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
hösten 2020

Personcentrerat standardiserat 
vårdförlopp för patienter med 

genomgången benskörhetsfraktur 
och misstanke om hög frakturrisk.

Ännu ej fastslagen, är på remiss.





Diskussionsfrågor – Stockholm & Gotland

• Genomförande: frakturkedja

• Kvalitet: uppföljning & indikatorer (DXA & rekvisitionsläkemedel registreras inte) 

Kvalitetssäkring DXA (certifiering?) 

• Kunskapsstöd ink hur organisera den icke-farmakologisk behandling?

Tre delfrågor måste avsluta med frågan hur vi arbetar vidare med att 

implementera Nationella riktlinjer i regionen.



▪ Frakturkedja

▪ Central – lokal styrning

▪ Målnivåer för process- och resultatmått 

▪ Vem/vilka ska vara koordinatorer? 

▪ Hur ska koordinatorn informeras om patienterna?

▪ Koordinatorns uppgifter? 

▪ Grupp som stöder koordinatorerna? Medicinskt ansvar

▪ Resurser för frakturkedja?

▪ Remiss till vårdcentral eller speciell osteoporosmottagning när undersökningssvar föreligger?

▪ Uppföljning av patienter framför allt de som insätts på läkemedelsbehandling. 

Ny bentäthetsmätning?

Diskussionsfrågor













TACK!


