OSTEOPOROSE
REJSEN

Risikofaktorer for osteoporose:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arvelighed
BMI < 19kg/m2
Overgangsalder før 45 år
Lavenergifraktur
Dagligt tobaksforbrug
Alder > 80 år
Tendens til at falde
Højt alkoholindtag

•
•
•
•
•

Mænd ≥ 50 år med type 1-diabetes
Kvinder ≥ 50 år og postmenopausal med type 1-diabetes
Behandling med binyrebarkhormon
Behandling af brystkræft (aromatashæmmer)
Behandling af prostatakræft (antiandrogener)

HOSPITALET

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Alment praktiserende læge vurderer, om
borgeren har én eller flere risikofaktorer for
osteoporose.

Hvert
2.-3. år
Knoglefraktur

Hvis patienten allerede er i osteoporosebehandling, henvises denne til en kontrol
DXA-scanning efter 2-3 år fra behandlingsstart
for at monitorere effekt af behandling.

Blodprøve for at afdække om
der er underliggende årsager til,
at patienten har osteoporose

Lavenergifraktur af
hofte eller ryg

Osteoporose

Patienten tilbydes en
DXA-scanning og evt.
en VFA-scanning
Patienten tilbydes røntgen, hvis:
• De har karakteristiske rygsmerter
• Dokumenteret, reduceret kropshøjde på 2-4 cm
• Krumrygget
• Kvinder som er gået i overgangsalderen
• Mænd >50 år med lavenergifraktur tæt ved hoften
• Stor variation i knoglemassetæthed

Compliancesamtale
Tre måneder efter behandlingsopstart kaldes patienten til en
compliancesamtale for at drøfte
korrekt indtag af medicin, monitorere
bivirkninger samt tale om det videre
behandlingsforløb.

Blodprøve for at afdække om
der er underliggende årsager til,
at patienten har osteoporose

DXA: Dual-energy X-ray absorptiometry
VFA: Vertebral fracture assessment

T-score > -1

Borgeren har ikke osteopeni
eller osteoporose

T-score -1 til -2,5

T-score < -2,5

Osteopeni

Osteoporose

Patienten får kun medicinsk
behandling, hvis:
særlige risikofaktorer er
til sted, f.eks. hvis patienten
får behandling med binyrebarkhormon

Fortsæt med knoglevenlig
livsstil og knoglevenlig
motion.

Referencer: Lægehåndbogen, Sundhed.dk, Promedicin, Endocrinology, Osteoporoseforeningen og Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland.

Medicinsk behandling
hos egen læge

Medicinsk behandling
på hospitalet

Ikke-medicinsk behandling:
• Knoglevenlig livsstil
• Knoglevenlig motion
• Rygestop
• Begræns alkoholforbrug
• D-vitamin og kalktilskud
• Information og mestring

Kommunale tilbud:
• Fysioterapi
• Ergoterapi
• Osteoporoseskole
• Genoptræning
• Hjælpemidler
• Hjemmepleje
• Mestring
• Forebyggelse
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Afhængig af bopæl
tilbydes patienten
kontrol af behandlingseffekten
efter nogle år i behandling.
Compliance, medicinindtag,
bivirkninger og KRAM-faktorerer
på dagsordenen.

Fraktur af øvrige
knogler

JA

NEJ

Årskontrol

Kontrolscanning

