
1 
 

Ekspert- arbejdspapir  

om etablering af en national database til kvalitetsudvikling for borgere med knogleskørhed 

 

5. april 2022 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Indholdsfortegnelse 

 

 
1. Terminologi og forkortelser ........................................................................................................................................................................................ 3 

2 Introduktion ................................................................................................................................................................................................................. 4 

3. Forventninger til deltagerne i ekspertgruppen indtil ansøgningen er afleveret og behandlet (”kommissorium”) .................................................... 5 

3.1 Kommende og tidligere møder omkring etablering af en national database. .......................................................................................................... 7 

3.2 Ekspertgruppen består aktuelt af: ............................................................................................................................................................................ 7 

3.3. Baggrund og proces .................................................................................................................................................................................................. 8 

3.4. Prioritering af fokusområder ..................................................................................................................................................................................10 

3.5 Aktuel fokus for ekspertgruppen ............................................................................................................................................................................10 

4. Kvalitet i FLS-forløb ...................................................................................................................................................................................................11 

5. Lidt om patientens vej gennem sundhedsvæsenet ..................................................................................................................................................12 

6. Navn til databasen .....................................................................................................................................................................................................17 

7. Mulige relevante indikatorer, der afspejler klinisk kvalitet for osteoporosebehandling i Danmark (ikke alignet med senere møder, da 

nedenstående parkeres til ansøgning er godkendt) .....................................................................................................................................................17 

8. Litteratur ...................................................................................................................................................................................................................21 

 

  



3 
 

1. Terminologi og forkortelser 

 

AP= almen praksis 

Borger og patient: Ordene bliver anvendt synonymt i nærværende. Klinikersiden vil oftest anvende begrebet patient og patientsiden vil ofte anvende 

en mere personlig term, fordi mennesker med lidelser ofte foretrækker at opfatte sig selv primært som borger og sekundært som patient. Dernæst vil 

borgere, der (endnu) ikke er identificeret med knogleskørhed ikke opfatte sig som patient i relation til knogleskørhed. 

BMD = et mål for knogletæthed udtrykt i g/cm2, som står for Bone Mineral Density eller udtrykt i gram (Bone Mineral Content, BMC). BMD og BMC er 

afhængige af knoglestørrelsen. Usikkerheden af målingen er for knoglers vedkommende omvendt proportionalt med størrelsen af det målte 

knogleareal og med mængden af bløddele.1 

DDD = defineret daglig dosis 

DXA = Dual-energy X-ray Absorptiometry, en knogledensitometri, en knogleskanning til bestemmelse af mineraltætheden i knoglerne 

FLS = Fracture Liaison Service, som er terminologien for fraktur opsporingsprogrammer, der har til henblik at finde patienter med (risiko for) 

osteoporose 

FRAX = Fracture Risk Assessment Tool 

LMDB = Lægemiddeldatabasen, som inkluderer receptdatabasen 

LPR = Landspatientregisteret 

MOF = Major Osteoporotic Fracture 

MPR = Medication Possession Ratio 

NBV = Nationale behandlingsvejledninger 

RKKP = Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram 

RUKS = Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme, i regi af Sundhedsdatastyrelsen 

SDS = Sundhedsdatastyrelsen 

SMR = Sygehusmedicinregisteret, aktuelt er det version 2 (SMR2). 
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2 Introduktion 

Nærværende arbejdspapir udgør de foreløbige resultater af de drøftelser, som ekspertgruppen har haft til dato. Arbejdspapiret skal forberede 
ansøgningen til RKKP om en national database for osteoporose. Drøftelserne har til formål at finde meningsfulde mål for god kvalitet i opsporing, 
udredning, timing, behandling, opfølgning og rehabilitering/genoptræning. De mål, der er angivet i papiret, er til hver en tid genstand for justering, 
såfremt der kommer ny viden eller lignende.  
 
Nærværende arbejdspapir reflekterer således den løbende proces, der har det primære formål at reducere risikoen for, at osteoporosepatienter får 
knoglebrud og rygsammenfald og øge muligheden for at leve et langt liv med god livskvalitet, også når man har osteoporose. For at opnå dette, er det 
ambitionen at forbedre opsporing og styrke kvaliteten i behandlingen af patienter med osteoporose, og fremadrettet styrke forebyggelse af 
osteoporose. 
 
Til at understøtte det forbedringsarbejde ønsker faglighederne at etablere en database, som muliggør løbende monitorering af kvalitet og effekter af 
de interventioner og evt. manglende interventioner, som tilbydes og foretages. Altså er det hensigten at udvikle et redskab, der understøtter 
gennemsigtighed omkring kvaliteten 

a) I opsporing af borgere i risiko for osteoporose  
b) Af forløb og behandling for de borgere med konstateret behov for behandling 
c) Af opfølgning og forløb for de patienter, der er i udpræget risiko for at udvikle osteoporose 
d) Af den genoptræning og rehabilitering, som patienter med fraktur har behov for 
e) Og forebyggelse af udvikling af osteoporose 

 
For alle interventioner er det implicit gældende, at borgeren skal opleve forløb og behandling meningsfuld, både i forhold til hverdag, inddragelse og 
effekt. I det ligger også, at forløbet for borgeren skal opleves sammenhængende, så aktiviteter i kommunalt regi (genoptræning, pleje, rehabilitering, 
skoler), hos praktiserende speciallæger (uanset om det er almen praksis eller andre praktiserende speciallæger) og i sygehussektoren skal spille 
sømløst sammen og give værdi.  
 
Ekspertgruppen har haft møde med RKKP og Sundhedsdatastyrelsen i forløbet, og de har guidet omkring fokus og proces. Således er det ikke 
væsentligt for ansøgningen, at der er en veldefineret datakonstruktion, idet RKKP og SDS bidrager med den ekspertise, hvis ansøgningen godtages. 
Der er en forventning om, at de besluttende parter i regionerne, RKKP og SDS vil være positivt stemt overfor ekspertgruppens ønske, fordi 
osteoporose har tidligere været nævnt i RKKP-regi som et område, der har relevans og volumen til en kvalitetsdatabase 2,3 
 
Ved mødet med RKKP og SDS blev det påpeget, at kriterierne for næste ansøgningsrunde endnu ikke er besluttet. Kriterier bliver offentliggjort i 
indeværende år (2022) og ansøgningsfristen forventes tilsvarende at være i år. RKKP og SDS forventer, at kriterierne i hvert fald vil indebære krav om 

1) Patientrejsen skal være dækket, også på tværs af sektorer. Dog kan det formentlig være fint, at ambitionen om det samlede patientforløb er 
inkluderet, men at man i starten fokuserer på udvalgte dele af patientrejsen 
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2) Kvalitetsmålene skal være meningsfulde – og der skal samtidig være praktiske retningslinjer til, hvordan man opfylder de definerede mål, så 
afdelinger, almen praksis, sundhedshuse eller sygehuse, der vil arbejde med at løfte kvaliteten, har konkrete operationaliserbare metoder til 
at gøre dette. 

3) Både patienter og relevante fagligheder og sektorer i patientforløbet skal inkluderes i udviklingen af kvalitetsmål 
4) Det er hensigtsmæssigt at inkludere patient rapporterede kvalitetsmål 
5) Hvor der ikke kan findes mål, kan man bruge indikatorer. 
6) Det er væsentligt, at der er konsensus om, hvad der er faglig kvalitet 
7) Hvis ansøgningen godkendes, så vil det formentlig først være i 2023, at man starter selve udviklingen af databasen 
8) Hvis ansøgning godkendes, vil der blive etableret en formel styregruppe, som (til dels) vil blive kompenseret for det arbejde, der udføres for at 

udvikle og drive databasen samt monitorere, analysere og følge op på data 
9) Fagligheden skal allerede ved ansøgningen pege på områder, hvor man formoder at kvaliteten kan løftes (det er begrundelsen for at investere 

i en database, at der er kvalitetsforbedringer at vinde) 
10) Grundlæggende skal kvalitetsdatabaser understøttes af en åben læringskultur, så der er basis for, lyst og mod til at opsøge andres erfaringer 

og udbyde sine egne, således at der kan skabes gensidig læring, mere effekt og dermed forbedringer for borgerne og gerne effektiv drift. 
Således er det hensigtsmæssigt, hvis man samtidig med etablering af nogle faglige mål også overvejer, hvordan bedste praksis og gode 
erfaringer kan deles med hinanden over tid.  

 
Ovenstående punkter er således også målsætninger for ekspertgruppens arbejde. Det er meldt ud, at ansøgningsrunde bliver i efteråret 2022, se her: 
https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/drift-af-databaser/prioritering/  
 

3. Forventninger til deltagerne i ekspertgruppen indtil ansøgningen er afleveret og behandlet (”kommissorium”) 

 
Der kan ikke for nuværende ydes kompensation til arbejdet i gruppen. Ekspertgruppen fungerer som bidragsyderne til udviklingen af ansøgningen og 
får derfor indflydelse på de faglige mål og får mulighed for at rejse og drøfte faglige spørgsmål indenfor osteoporose. Forventningen er, at resultatet 
kan føre til en national kvalitetsdatabase, så vi sammen får løftet livskvalitet og livslængde hos borgere med osteoporose, og at der bliver et bedre 
udgangspunkt for at sparre og udvikle fagligheden og kvaliteten på området.  
 
Hensigten er, at der frem til ansøgningsfristen skal være yderligere 2-3 digitale møder af 5 kvarters varighed, hvor dagsorden og forventninger til 
mødet fremsendes før mødet, hvorfor de enkelte ekspertgruppemedlemmer individuelt afgør, om deltagelse er hensigtsmæssig. Alle er velkomne til 
alle møder. Og der kan undervejs nedsættes nogle undergrupper til afgrænsede opgaver. Ligesom alle i ekspertgruppen er velkommen til at dele input 
til arbejdet per mail mellem møderne.  
 
De enkelte fagligheder vil skulle give input til faglige kvalitetsmål på de elementer af patientrejsen, som de pågældende fagligheder potentielt kan 
være involveret i. Således er det 
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-  patienter, endokrinologer og ortopædkirurger, der forventes at bidrage i næsten hele forløbet 
- FLS sygeplejersker kan bidrage med indsigt i hele processen omkring FLS-forløb, herunder eventuelle forskelle i organisering på tværs af 

regionerne 
- Almen praksis forventes at bidrage til faglige kvalitetsmål, som er relevante i almen praksis, samt give input til forventninger og samarbejde 

omkring sektorovergange. Det vil således f.eks. være input til borgere, der mødes i eller henvises til almen praksis, herunder input til  
o om der er borgere med særlige risikoprofiler, der skal tilbydes udredning for osteoporose, herunder også sekundær osteoporose 

f.eks. borgere, der er færdigbehandlede efter cancerforløb4 
o iværksættelse eller fortsættelse af behandling af de borgere, der er identificeret i sygehussektoren (f.eks. i forbindelse med brud eller 

DXA skanning), AP er vigtig for kontinuiteten i FLS-indsatserne 
o monitorering af komplians, adhærens, effekt og bivirkninger 

- nuklearmedicinere og klinisk fysiologi forventes at bidrage med ekspertise indenfor opsporing, udredning og kontrolforløb (DXA skanning) 
- Kommunale sundhedschefer, kommunale sundhedshuse og rehabiliteringscentre, osteoporoseskoler forventes at bidrage med input til 

sammenhæng, samspil, organisering (evt. opsporingspotentialer), input omkring kommunale data, forebyggelse, pleje, genoptræning og 
rehabilitering 

- Fysioterapeuter er relevante i flere sektorer og kan således give input til relevante elementer i såvel den privatpraktiserende sektor, i den 
kommunale sektor, på hospitaler og eventuelt også fra almen praksis, hvis der nogle steder er fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i 
almen praksis 

- Geriatere, intern medicin og reumatologer vil ofte se patienter med osteoporose, hvorfor det er væsentligt, at der er sammenhæng og en 
struktur, der sikrer at borgere, der kunne have osteoporose som bidiagnose eller som underlæggende faktor i øvrigt, også bliver inkluderet i 
udredningsmålsætningen. Input ønskes således til, hvordan de forskellige fagligheder kan understøtte at muligheder for udredning eller 
justering af behandling bliver udnyttet, når borgeren alligevel i andet øjemed opsøger sundhedsvæsenet. 

- Akutmedicinere/FAM’ere forventes at bidrage til, hvorledes man sikrer og bedst understøtter, at når borgere kommer ind med brud, at de 
samtidig bliver udredt for osteoporose eller justeret i behandling 

- Privat praktiserende speciallæger i øvrigt: det har været drøftet i gruppen, hvorvidt det kunne være relevant at inkludere andre privat 
praktiserende speciallæger i arbejdet med kvalitetsmål. Blandt andet har det været drøftet, at nogle af de borgere, der har alderen og kan 
være i risiko for osteoporose, muligvis får en konsultation hos en gynækolog omkring f.eks. drøftelse af prævention, hormoner, 
overgangsalder med videre. Og at en sådan konsultation i nogle tilfælde også kan være en anledning til at bidrage til opsporing af borgere 
med risiko. Gruppen har pt. besluttet, at man ikke gør en aktiv indsats for at inkludere denne faglighed, dog såfremt der er nogle, der 
udtrykker ønske om at deltage, så vil der være et naturligt fagligt engagement, som kan inddrages  

- Specialer, som anvender prednisolon-behandling, eller som iværksætter antihormonbehandling, og som derfor møder borgere, der kan være i 
risiko for sekundær osteoporose, hvorfor osteoporose profylakse og monitorering af knogletæthed (BMD) er vigtig 

- Cancerspecialer og andre specialer, der møder borgere i risiko for at udvikle sekundær osteoporose4 
- Evt. plejehjem og andre steder, hvor fagligheder møder borgere, og hvor der kan opstå mistanke om risiko for osteoporose 
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3.1 Kommende og tidligere møder omkring etablering af en national database. 

 
Næste møde finder sted tirsdag den 20. juni  – digitalt - kl. 15.30-16.45 
Se forventet dagsorden i særskilt afsnit ”aktuel fokus for ekspertgruppen” 
 
Tidligere møder: 
 
2022, 5. april: kvalitet i almen praksis blev opprioriteret i prioriteringsrækkefølgen, almen praksis deltagelse i arbejdsgruppen.  
 
2022, 7. februar: ekspertgruppemøde om sygehusdelen af patientrejsen samt næste skridt, hvor der er behov for andre sektorer og flere fagligheder. 
 
2021, 16. december: Ekspertgruppemøde hvor mødet med RKKP og SDS blev drøftet, og videre proces blev fastlagt 
 
2021, 8 november: Ekspertgruppemøde (repræsenteret ved Mette Friberg Hitz og Bente Langdahl) med Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og Regionernes 
Kliniske Kvalitets Program (RKKP) for at orientere dem om, at der er en ansøgning på vej vedrørende en kvalitetsdatabase for osteoporose og for at 
forventningsafstemme omkring den videre proces.  
 
2021, 3. marts: Ekspertgruppemøde nr. 1: Opstart og drøftelse af oplæg, herefter mail-korrespondance omkring tilpasning af oplæg. 
 

3.2 Ekspertgruppen består aktuelt af: 

Bo Abrahamsen, Bente L. Langdahl, Pia Eiken, Jens-Erik Beck Jensen, Torben Harsløff, Henrik Palm, Pernille Hermann, Charlotte L Tofteng, Peter 

Vestergaard, Mette Friberg Hitz.  

Databasegruppen skal på sigt repræsentere den optimale rejse for en borger med osteoporose og borgere, der er i risiko for osteoporose. Derfor er 

det ambitionen, at gruppen i forberedelsesfasen udvides, så den repræsenterer flere fagligheder og flere sektorer. Det betyder også, at det kan blive 

en større gruppe, hvor mindre grupper kan nedsættes til at håndtere specifikke opgaver.  

Idet vi pt. repræsenterer ortopædkirurger og endokrinologer, vil Mette Hitz i starten af januar udsende et spørgeskema, hvor alle kan komme med 

forslag til mulige repræsentanter for: 
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Fysioterapeuter, nuklearmedicinere, geriatere, almen praksis, privat praktiserende gynækologer, reumatologer, kommunale 

sundhedshuse/genoptræningscentre, kommunale sundhedschefer, borgere og patienter med osteoporose, akutmedicinere, repræsentanter fra 

Kvalitet i Almen Praksis (KiAP), FLS-sygeplejersker, sygeplejersker i almen praksis (som kan overtage årskontroller fra 1/1-2022) og evt. farmakonomer 

og andre forslag til repræsentanter, der kan have idéer til kvalitetsforbedringer i patientrejsen.  

3.3. Baggrund og proces 

Sundhedsdatastyrelsen finder, at 3,7 procent af danskerne i 2017 er diagnosticeret med osteoporose. Dertil vurderes det, at antallet af mennesker, 

der lever med udiagnosticeret osteoporose er 2-3 gange højere. Osteoporose er en kronisk sygdom, der øger risiko for knoglebrud.  

Sundhedsstyrelsens afdækning af osteoporoseområdet identificerede 13 indsatsområder til et generelt løft af området, hvoraf 

frakturopsporingsprogrammer, er en anbefaling på alle sygehuse i Danmark. 

Data for 2017 viser desuden, at mere end hver femte dansker har en kronisk sygdom og har dobbelt så stor risiko for indlæggelse som borgere uden 

kronisk sygdom, ligesom de har behov for almen praksis og speciallæger væsentligt mere end andre borgere5. Ved at etablere kontinuerlig 

monitorering af opsporing, diagnosticering, behandling og effekt, er der bedre mulighed for at optimere kvalitet og effektivitet for borgere med 

osteoporose.  

Derfor har Videnscenter for Knoglesundhed indkaldt en ekspertgruppe med henblik på at etablere en RKKP database. Gruppen har haft møder og 

drøftelser over mail. Det er hensigten at drøftelserne skal fortsætte på en workshop i løbet af april/maj. I første omgang har gruppen diskuteret 

faglige mål og mulige indikatorer6–23, hvilket nærværende notat resumerer. Grundlæggende anbefaler gruppen, at der udvikles mål og indikatorer, der 

kan bidrage til monitorering, videndeling og kvalitetsudvikling med henblik på at reducere det diagnostiske gap og behandlingsgap for at stimulere 

frakturfrihed samt behandlingsadhærens.  

I starten af processen har dialogen taget udgangspunkt i, at data kan trækkes fra LPR, (evt. tage udgangspunkt i SDS arbejde med definitioner i RUKS), 

lægemiddelregisteret (LMDB) og Sygehusmedicinregister 2 for at sikre validerede diagnoser og behandlingskoder. Det har endvidere været 

udgangspunktet, at det skal være permanente indikatorer og mål, der afspejler faglig enighed om god kvalitet, ligesom der er enighed om, at disse 

data kan udgøre et godt grundlag for at forbedre kvaliteten. Tabellen nedenfor illustrerer, at processen både er frugtbar og fortløbende. Drøftelse af 

de konkrete mål og formål pågår kontinuerligt i gruppen, herunder hvor f.eks. hvor sektor-ambitiøs en kvalitetsdatabase kan være. 

Dialogen med Sundhedsdatastyrelsen og RKKP har understreget følgende, som vi skal være opmærksomme på i den videre proces: 

a) Etablering af nationale databaser (med tilskud) forudsætter, at faglighederne er enige om, at der er væsentlig mulighed for at løfte kvaliteten 

for den pågældende patientgruppe 

b) Det forventes, at nationale kvalitetsdatabaser repræsenterer den samlede patientrejse dvs. hvis flere fagligheder og sektorer er relevante for 

patientrejsen, er det ønskværdigt, at disse også er med i ambitionen om at forbedre kvaliteten. Det blev samtidig understreget, at det kan 
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være en god idé at prioritere mål, så selvom der på sigt er ambition, om at den samlede rejse skal forbedres, er det hensigtsmæssigt at starte 

med et afgrænset element af patientrejsen. 

c) Der er en generel ambition om at patientrapporterede effekter skal inkluderes i monitoreringen af behandlingskvalitet. Aktuelt anvender man 

i nogle regionale institutioner EQ5D-5L, som også kan anvendes til osteoporose. Samtidig er der den modsatrettede ambition, at nationale 

kvalitetsdatabaser skal oprettes alene med allerede eksisterende datakilder. Altså at kvaliteten principielt skal kunne monitoreres med de 

registreringer, som allerede foretages, f.eks. i Landspatientregisteret, receptdatabasen, almen praksis’ digitale forløbsprogrammer eller i 

afregningsregistrering i sygesikringsregisteret, kommunale eksisterende registreringer mv.  

d) De endelig krav og prioriteringshensyn, der skal opfyldes i ansøgningen, vil blive offentliggjort i 2022 sammen med ansøgningsfristen, som 

også er i 2022. Hvis man godkender ansøgningen, vil processen med opstart af databasen finde sted i 2023.  

e) Det er helt afgørende for de mål og indikatorer, som man fastsætter, at der medfølger behandlingsvejledninger og praktisk guidance til, 

hvordan man konkret kan nå i mål. Altså skal det være muligt for regioner, kommuner, sygehuse, almen praksis, genoptræningsfagligheder 

også lignende at finde en vejledning til, hvordan man konkret implementerer de tiltag, der skal til, for at opnå den ønskede kvalitet for 

borgerne med osteoporose. 

f) Ansøgningen behøver ikke at inkludere de færdige definitioner af hvorledes data konstrueres og trækkes, fordi RKKP og SDS besidder 

kompetencerne til at hjælpe ekspertgruppen med at færdigudvikle disse. Så udgangspunktet for ansøgningen skal i stedet være den faglige 

konsensus om områder, hvor kvaliteten kan forbedres, faglig konsensus om hvad der er god kvalitet og faglig konsensus om den praktiske 

vejledning til, hvordan kvaliteten konkret forbedres.  

Indtil der forhåbentlig opnås støtte til videre- og færdigudvikling, vil de enkelte aktører i ekspertgruppen selv skulle stå for at afsætte ressourcerne til 

at deltage i arbejdet med at sætte mål for osteoporoseområdet. Dog forventes det, at ekspertgruppearbejdet også kan understøtte det daglige 

arbejde i klinik og administration med kvalitetsudvikling, uanset om man er funderet i sygehusregi, kommune, almen praksis eller andre 

privatpraktiserende enheder. Ekspertgruppen håber således generelt at kunne understøtte kontinuerlig tværregional kvalitetsudvikling og 

videnspredning på osteoporoseområdet.  

Færdigudvikling af kvalitetsmålene (som dog altid er agile ift. vidensudvikling) vil således først være endelige efter en eventuel godkendelse af 

ansøgningen og processen herefter. Idet færdiggørelse indebærer samarbejde med tværsektorielle aktører og Sundhedsdatastyrelsen (RUKS) og 

RKKP. Dette inkluderer også videreudvikling af de faglige mål, indikatorer og den tilhørende kvalitetsudvikling, herunder en prioritering af indsatserne 

og målene.  

Derudover har ekspertgruppen rejst ønske om at finde måder til at inkludere mål for borgernes oplevede kvalitet af behandling, koordination og 

effekt, hvor udviklingen skal monitoreres med data, der er borger-rapporteret. Endelig har ekspertgruppen drøftet i tidens ånd, om der skal være et 

mål for bæredygtighed (klima) i kvalitetsdatabasen. I givet fald vil der også her være behov for at involvere ekspertiser til at bidrage hertil.  
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3.4. Prioritering af fokusområder 

Ekspertgruppen har pt. vedtaget en prioritering af fokus for arbejdet. Den er som følger 

a) FLS forløb i sygehus-sektor 

b) Sammenhæng mellem almen praksis og sygehuse i forbindelse med FLS-forløb 

c) Patienter i prednisolon-behandling 

d) Patienter i nuværende eller tidligere cancer behandling og andre borgere i risiko for sekundær osteoporose 

e) Genoptræning og rehabilitering 

f) Kvalitet i almen praksis 

g) Andre kvalitetsmål i patientforløb, der relaterer sig til osteoporose 

h) Opsporing af borgere med osteoporose, der ikke er diagnosticeret 

i) Borgerrettet forebyggelse af osteoporose 

j) Klima og bæredygtighed i forløb, behandling, teknologi med videre? 

Ovenstående prioritering afspejler, hvordan ekspertgruppen pt. er sammensat. Vil ekspertgruppens kommende indsats for at involvere flere 

fagligheder og borgere, vil de kunne bidrage til at revurdere prioriteringen. Hele vejen igennem ovenstående skal det undersøges, om der kan 

inkluderes mål for patientens egenrapporteret effekt.  

 

3.5 Aktuel fokus for ekspertgruppen 

Den kommende tid vil følgende derfor være fokus for ekspertgruppen 

1) Fra april og frem: væsentligt at få borgere/patienter med i gruppen samt gerne andre fagligheder (f.eks. fys) og kommuner (KL har meldt 

positivt tilbage) 

2) Fra februar og frem: den nuværende ekspertgruppe inviterer relevante selskaber, fagligheder og patienter med i gruppen. I hver sin region 

rækkes ud til fagligheder og borgere, der kunne tænkes at ville bidrage til processen (jævnfør listen i afsnittet om forventninger til deltagerne i 

ekspertgruppen) 

3) Fra februar og frem: ønsker til drøftelser til kommende møde samt input til nærværende arbejdspapir kan sendes på mail til leder af 

Videnscenter for Knoglesundhed Mette Hitz på mefh@regionsjaelland.dk 

4) Referat af møde den 5/4 kl. 15.30-16.45 digitalt ekspertgruppemøde med følgende dagsorden 

Deltagere: Torben Harsløf, Bente Langdahl, Charlotte L. Tofteng, Louise V. Lindahl, Peter Vestergaard, Pernille Hermann og Mette F. Hitz 

a) Velkommen til nye medlemmer af gruppen, kort intro-runde 

Velkommen til Louise, alment praktiserende læge i Region Hovedstaden (Sydhavnen i København) 

b) Kvalitet i FLS forløb og sammenhæng mellem almen praksis og sygehus 

mailto:mefh@regionsjaelland.dk
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Gruppen drøftede årskontroller. Der var enighed om, at det væsentligste kvalitetsmål er, at patienter med behandlingsbehov er i den 

rette behandling, og at den behandling følges og afsluttes relevant, eventuelt skiftes relevant. Idet der ikke er en behandlingsvejledning 

fra DSAM har Region Midtjylland udarbejdet en anbefalet behandlingsforløbsplan til brug i almen praksis, som er tilgængelig her. Bente 

deler denne med resten af gruppen, så det kan overvejes at dele den generelt, f.eks. på sundhed.dk  

c) Drøftelse af den besluttede prioriteringsliste 

 

 

4. Kvalitet i FLS-forløb 

Grundlæggende er tilgangen, at man anvender de nationale behandlingsvejledninger24 som grundskabelon for definition af kvalitet. Den første 

ambition om at forbedre kvaliteten skal være at sikre, at borgere, der opsøger sundhedsvæsenet med en fraktur, der potentielt kan være en 

lavenergifraktur, bliver udredt for osteoporose via et frakturopsporingsprogram (FLS). Det er således denne del af patientrejsen, som ekspertgruppen 

i første omgang skal prioritere at lave en fællesregional vejledning/”opskrift” for (se figur 1 nedenfor). Gruppen vil derfor i den kommende tid have 

dialog og gensidig inspiration i forhold til evt. at udarbejde en ”hybrid” af FLS-forløbet de steder, hvor FLS allerede er eller på vej til at blive 

implementeret. 

Ekspertgruppen har foreløbig defineret følgende som værende kvalitet i FLS-forløb 

a) Borgere, der kommer på sygehuset i alderen ≥ 50 år med en af følgende frakturer: hofte, håndled, ryg, over- eller underarm, bækken skal 

udredes for osteoporose. Det har været drøftet, om man skulle inkludere lavenergi-kriterium, men da det kan være vanskeligt at vurdere, 

hvorvidt et brud er lavenergi, besluttede man i første omgang at ekskludere det krav. Man kunne overveje i stedet at ekskludere borgere, 

hvor det meget tydeligt er højenergibrug OG borgeren i øvrigt ikke opfylder specifikke risikofaktorer. Dette skal i givet fald defineres. 

a. Ovenstående skal enten i DXA-skanning eller direkte i behandling. Sidstnævnte er borgere (her kan evt. defineres grupper), hvor 

osteoporose kan formodes så sandsynligt, at behandling iværksættes straks. Det gælder f.eks. borgere med hoftebrud og alder ≥ 65 år 

b) For de borgere, der skal DXA-skannes for udredning, skal skanning og analysen af resultatet være færdiggjort indenfor en rimelig tidshorisont. 

Det begrundes i, at risikoen for brud er størst de to første år efter første brud, hvorfor de borgere, der har gavn af behandling hurtigt skal 

identificeres og i behandling.   

c) Der skal sikres data på antallet af borgere, der vurderes at skulle i DXA-skanning, og hvor mange af disse, der ikke får foretaget denne. Dette 

begrundes i, at det skal være muligt at iværksætte yderligere dataindsamling, såfremt en stor del ikke får foretaget skanningen (”stor del” skal 

defineres). En yderligere dataindsamling skal kunne give kvalificeret input i forhold til at afdække årsagerne til, at borgerne ikke får den 

anbefalede DXA-skanning. Dette for at kunne iværksætte tiltag til kvalitetsforbedringer af f.eks. service, ventetider, forventningsafstemning, 

kommunikation osv. (eller hvad der bliver fundet som årsag).  

d) Det er pt. vurderet, at der skal være taget stilling til fraktur og DXA senest 2 måneder efter første fraktur. 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/l-muskel-skelet-system/osteoporose/


12 
 

e) Nogle af disse borgere skal have taget en blodprøve for at kvalificere den kliniske beslutning. Dette er dels for at afdække sekundær 

osteoporose og for at tjekke nyrefunktion og vitamin D-niveau.  

f) Det er pt. vurderet at den kliniske beslutning skal foretages, så de borgere, der vurderes at have gavn af behandling kan iværksætte 

behandling senest 3 måneder efter første brud. De borgere, der ikke er i risiko for osteoporose, skal tilsvarende have tilbagemelding senest 3 

måneder efter første brud. 

g) Patienter med høj fraktur-risiko tilbydes potent medicinsk behandling  

h) Patienter henvises til kontrolskanning/måling af knoglemarkører mhp. behandlingseffekt efter fraktur (tidsramme skal fastsættes) 

i) Rehabilitering efter fraktur (kvalitet på denne parameter afventer deltagelse af fysioterapeuter og kommunale repræsentanter i gruppen) 

j) I forhold til sammenhæng mellem almen praksis og sygehus har gruppen drøftet følgende:  

5. Lidt om patientens vej gennem sundhedsvæsenet 

Den samlede patientrejse er illustreret f.eks. i app’en ”Mine knogler” og her (link). Det efterfølgende herfra stammer fra de første møder og dialoger.  

 

https://www.moleculeconsultancy.com/wp-content/uploads/2021/08/Amgen_UCB_Patient_journey.pdf
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Figur 1: Udsnit af "Osteoporose rejsen" (se link ovenfor) 
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Diagnosticering og behandling af osteoporose sker både i primærsektoren og i hospitalssektoren, men kun i sidstnævnte tilfælde fører det til en ICD-

10 i LPR.  Når DXA scanning til diagnostik af osteoporose udføres i hospitalsvæsenet registreres der en SKS kode for typen af undersøgelse og på nogle 

afdelinger også en ICD-10 kode for osteoporose. Nuklearmedicinske afdelinger registrerer typisk alene undersøgelsestypen mens kliniske afdelinger 

med DXA scanninger sædvanligvis registrerer ICD-10 koder for undersøgelsens resultat og i særdeleshed hvis der også er læge- eller 

sygeplejerskekonsultation. En patient med osteoporose er naturligvis lige godt beskyttet af osteoporosebehandling hvad enten der er kodet en 

hospitalsdiagnose for osteoporose eller diagnosen er stillet i primærsektoren og behandlingen påbegyndt der.  

 

Ekspertgruppen har drøftet, at der på sigt formentlig også kan være potentiale i at øge kvaliteten omkring rehabilitering og genoptræning. Og at 

privatpraktiserende speciallæger også i højere grad kan bidrage med at opspore borgere i risiko for osteoporose. F.eks. blev det til et 

ekspertgruppemøde rejst, at kvinder i tidlig overgangsalder sandsynligvis opsøger en gynækolog, ligesom ældre kvinder tilsvarende gør, hvis de f.eks. 

skal have udtaget sin spiral. Disse situationer kunne give en mulighed for at afdække behovet for f.eks. henvisning til et ”før-brud-FLS-forløb”. Ligesom 

fysioterapeuter muligvis støder på borgere, der er i risikogruppen for osteoporose, og som ikke nødvendigvis er udredt herfor, hvorfor denne gruppe 

også på sigt formentlig kan bidrage til forbedre livskvaliteten og behandlingskvaliteten, fordi henvisning til udredning kan forebygge senere 

knoglebrud.  
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Figur 2: Ultimativt er målet, at borgere med osteoporose ikke får knoglebrud 

 

 

 

 

Såvel tildeling af osteoporosediagnosen, gennemførelse af en DXA scanning og iværksættelse af behandling kan betragtes som selvstændige og kun 

delvis overlappende mål for en samlet indsats til at forebygge knoglebrud hos patienter med osteoporose: 
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Figur 3: Illustration af opsporingsmuligheder af borgere med osteoporose 
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6. Navn til databasen 

Aktuelt fremgår det af materialet på RKKPs hjemmeside, at en ansøgning om en database skal inkludere et navn på denne. Dette her således også 
været drøftet og flere navne er i spil: Database til kvalitetsudvikling for borgere med knogleskørhed/ Klinisk Database for Knoglebrud og 
Knogleskørhed/ Osteoporosedatabase/ Database vedr. diagnostik og behandling af knogleskørhed. 
 

7. Mulige relevante indikatorer, der afspejler klinisk kvalitet for osteoporosebehandling i Danmark (ikke alignet med senere møder, da nedenstående 

parkeres til ansøgning er godkendt) 
Tabel 1: Kvalitetsindikatorer for osteoporose 

 
Emne 

 
Kvalitetsindikator og konkrete data 
 
Alle data skal så vidt muligt opdeles 
regionalt, på hospitals optageområde 
og gerne kommunalt?  

 
Mål 

 
Formål og to do 

 
Diagnosticering af 
osteoporose 
 
 

 
Incidens (evt. periodedifference i 
prævalens af hospitalsdiagnosticeret 
osteoporose i DK) 
 
Data: 
LPR 
 
Nedenstående kan evt. monitoreres 
halvårligt 
 
Indikator 1a:  
antal udførte DEXA + opstartet ost-
beh per 100.000 borgere over 50 år i 
en region/et hospitals 
optageområde?  
 
indikator 1b antal DEXA  
 
indikator 1c antal patienter opstartet 
i behandling 
 
 

 
Monitorere incidens vha 
rapporterede prævalens-data 
(kontinuerlige) på lands- og 
regionalt niveau, fordelt på alder 
mål  > 80% med osteoporose får en 
diagnose 
 
kan evt. sammenholde med 
internationale tal og tal deriveret 
fra kendt BMD fordeling som et 
forsøg på en facitliste 
 
 
Drøfte: hvorvidt der kunne 
etableres et mål, der kunne 
monitorere effekten af f.eks. FLS-
programmerne, f.eks. et mål, der 
differentierer mellem diagnostik og 
behandling pga FLS eller pga af 
andre gode systemer, praksis, 
geriatri, ortopædkirurgi etc.  
 

Formålet er at optimere effektiv opsporing af personer i risiko for (yderligere) 
brud pga. osteoporose. At sikre at så mange borgere som muligt med 
osteoporose også får en diagnose og dermed mulighed for forebyggelse og 
behandling. Svært at målsætte incidens, fordi incidensrate ikke kendes 
(mørketal). Der kan på sigt laves en analyse af influerende faktorer: 
socioøkonomi, komorbiditet, lægemiddelbehandling og sammenligne 
geografiske områder for at identificere god praksis i opsporing. 
 
En ”FLS patient” (ryg/hofte) behøver ikke nødvendigvis en DXA scanning for 
diagnosen osteoporose/behandling af osteoporose. Risikopatienter bør 
inkludere de (FLS-)patienter, der indgår i FRAX (også hvis de er uden DXA-
skanning) 
 
Hvis alle DXA-osteoporose patienter (også de uden frakturer) skal indgå bliver 
det kæmpestort og man må trække fra registre. Disse DXA- patienter bliver jo 
oftest ikke set af en hospitalslæge (ud over en beskrivelse af DXA ud fra 
måske nogle risikofaktorer). 
 
I en opgørelse foretaget af Region Hovedstaden findes, at patienter 
behandlet med teriparatid (som alle har en rygfraktur) kun i 11 % af 
tilfældene blev kodet korrekt i LPR. 

Population Prævalens af osteoporose i DK 
 

Monitorere prævalens og 
indikatorer for fordeling mellem 

Formålet er  
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Herunder estimere antallet med 
sekundær osteoporose 
Data: LPR 
 
 
indikator 2:  antal DEXA+opstart beh 
indenfor 6 mdr per 100.000 patienter 
i øget risiko (appendix kan vise 
tallene opdelt i hhv DEXA og opstart 
beh indenfor 6 mdr) 
  
2a: Alle risikogrupper lagt sammen 
 
2b: Større frakturer >50 år, hvor man 
kunne vælge de klassiske fire: 
skulder, hofte, håndled og ryg, men 
egentlig kan det være relevant at 
tage alle frakturer med 
 
(der findes ikke kode for lavenergi-
brud) 
 
2c: Prednisolon.. 
2c: Hyperthyreose.. 
2d: … 
 

primær og sekundær osteoporose Antal patienter, der før ostoeporose-diagnosen (2 år – dette interval kan 
eventuelt justeres) har enten hospitalskontakt med SKS DE05 (alle ICD koder 
for hyperthyreose) eller indenfor f.eks. 1-2 år forud for 
osteoporosediagnosen 

 
Identificering af 
borgere i 
risikogruppen 

 
Større osteoporotisk fraktur ≥ 50 år 
 
DXA eller start behandling inden 6 
mdr efter fraktur 
 
Data:  
Antal unikke DXA skannede/Unikke 
antal borgere m mindst en relevant 
fraktur det pågældende år 
 
 
Antal DXA skannede/Antal indkaldte 
 

 
Opsporing af borgere i risiko for 
osteoporose.  
> 80 % 
 

Sikre effektiv opsporing. 
 
Her kan der lægges op til en drøftelse i gruppen, hvorfor mindst 80 procent er 
et angivet mål. Kan mål alternativt være at komme så tæt på 100 procent 
som muligt. Og blive klogere på ”frafald”. På den måde kan der akkumuleres 
kvalificeret viden om årsager til f.eks. at borgere ikke tager imod en DXA. 
Ligesom høje mål kan kvalificere viden om effektivitet. Hvis det er for 
ressourcekrævende at identificere f.eks. de sidste 20 procent, er det et 
kvalificeret valg at sætte målet til 80 procent. Som initial ambition har 
ekspertgruppen dog tilgangen at stile efter ambitiøse mål.  
 
To do: 
Definere ”større osteoporotisk fraktur” 

Identificering af 
borgere i 
risikogruppen 

 
F.eks. thyrotoksikose (LPR SKS DE05), 
myelomatose (DC90) eller i 

Drøfte Borgere med stofskiftesygdomme er i risiko for at udvikle osteoporose.  
[forklar gerne: inklusionskriterierne her er på personer med 
hospitalsdiagnosticeret stofskiftsygdom og/eller i behandling herfor. Hvis 
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(sekundær 
osteoporose) 

behandling med 
antihormonbehandling, androgen 
deprivation og aromatase hæmmere 
(, LPR, Sygehusmedicinregister 2) 
eller i aktuel behandling med  
(LMDB) ATC H03B svt. antithyreoid 
behandling (receptindløsning 
indenfor f.eks. 4 måneder) 
 
Om muligt: Antal unikke patienter 
indløst recept/antal unikke borgere 
med DEXA T-score < -2,5  (herunder 
tjek af mængder og fællesmængder: 
om det er de samme, der opstartes 
som har en DEXA T-score < -2,5 

stofskiftesygdomme behandles, reduceres risiko for osteoporose, altså skal 
en opsporingsindsats vel gå på personer, der ikke er i behandling eller hvad. I 
givet fald kan identificering ske med inklusion af gentagne TSH-laboratorie-
svar udenfor normalområdet og som IKKE er i behandling og som IKKE er 
udredt for osteoporose, eller hvad?] 
Drøfte formål (og matchende handlinger) 
 
 
 
Patienter i antihormonbehandling kan tilsvarende være i risiko. 

Effektiv 
iværksættelse af 
behandling 

Andel af unikke borgere med fraktur i 
perioden, der anbefales behandling 
ift. det samlede antal unikke borgere 
med relevant fraktur 
 
Start af behandling inden 6 mdr efter 
fraktur for borgere identificeret i 
risiko 
 
 
Andel af unikke borgere startet i 
medicinsk behandling indenfor 6 mdr 
efter fraktur/Antal unikke borgere 
med frakturer 

Mål: viden om årsager til borgere, 
der ikke startes behandling på 
trods af risiko 
 
 
Monitorere sundhedsvæsenet 
agilitet og respons, videnspredning 
mhp. Optimering og 
patientinddragelse  

 
 
 
To do:  
Definere borgere med identificeret risiko 
Definere medicinsk behandling  
 
Vi skal havede nationale DXA data med. Personer med fraktur skal have lavet 
DXA jvf FLS men kun hvis T-score < -2,5 skal der behandles, og det er dem, vi 
skal have identificeret, så vi kan se, hvor mange der behandles. 
 
Her skal DXA vel med indover. Idet pt. med fx håndledsfraktur og ikke- 
osteoporotisk DXA jo ikke skal i behandling. 

Behandlingsadherens MPR > 80% for de næste 36 mdr efter 
behandlingsstart 
 
 
Antal hvor MPR er over 80%/Antal 
startet med behandling indenfor de 
seneste 36 mdr.  
 
 

> 80 % 
 

 
 
 
To do: Definere MPR 

Effekt Kontrol DXA senest 5 år efter start 
behandling 
 
Antal unikke pt med mindst en DXA i 
en periode på 5 år efter start af 

Sikre optimal monitorering af 
behandlingseffekt 
 
> 80 % såfremt alder ved indgang < 
75 år 
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behandling/antal unikke patienter 
startet i medicinsk behandling 
indenfor de seneste 5 år.  
 

 
 

Effekt af sekundær 
forebyggelse og 
behandling 

Ingen MOF 10 år fra behandlingsstart 
 
Data: 
 
Unikke antal borgere med relevant 
fraktur den pågældende periode, som 
i tidligere periode har haft mindst 1 
relevant fraktur 
 
Unikke antal borgere i behandling 
som får relevant fraktur den 
pågældende periode 
 
Evt. aldersfordeling 
Evt. behandlingsvarighed-fordeling 
 
Metode med udvaskningsperiode for 
at undgå dobbeltregistrering ved 
kontrolforløb af samme brud 
 

Ingen MOF 10 år fra 
behandlingsstart > 80% såfremt 
alder ved behandlingsstart < 75 år 
 
 
Antal Nye MOF 
 
 

Overveje at inkludere data omkring faldudredning 

Effekt af behandling 
og sekundær 
forebyggelse 

Ikke over 30 DDD stærke analgetika 
fra indgang og over en periode på 1 
år 
 
Antal personer, der det første år har 
indløst >30DDD stærk analgetik/Antal 
frakturer 

 
 
> 80% 
 

 
Data og definitioner skal drøftes og specificeres 
Analgetika forbrug vil være en uspecifik markør, fordi det ikke nødvendigvis 
er relateret til osteoporose, dog en indikator på at outcome af den samlede 
behandling ikke er optimal. Der kunne overvejes at inkludere indikatorer på 
forbrug af hjemmepleje, flytninger til plejeboliger eller lignende. (Overveje et 
kontroltræk på matchet køn/alder men uden osteoporose). 
 
Er der nogle som helst patient rapporterede effekter nogle steder? 

Sekundær 
osteoporose 
(prednisolon 
behandling) 
 

 
 

 
 

 
 
Data og definitioner skal drøftes og specificeres  
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