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Forord
At være Danmarks Videnscenter for Knoglesundhed forpligter. Nærværende strategi skal synliggøre Videncenterets
ambitioner de næste 4 år. Der vil årligt blive udgivet et kort statusnotat om, hvordan arbejdet skrider frem, og om der
har været behov for justeringer.
Videncenter for Knoglesundhed (VfK) er et nationalt center for generering, indsamling og spredning af viden om folkesygdommen osteoporose (knogleskørhed). Videncentret blev etableret 1. juni 2018 på Sjællands Universitetshospital
via en donation fra Ellab-fonden1 med ønsket om at sætte fokus på osteoporose og fremme udbredelsen af best
practice på området.
Videnscenterets overordnede ambition er at skabe forbedringer, at bidrage til kvalitetsudvikling og at skabe mere
sundhed og livskvalitet for borgere med osteoporose. Vores overordnede tilgang er den, som nogle kender som
PDSA-cirklen: Plan, Do, Study, Act-cirklen. Det handler om at planlægge, handle, evaluere og justere. Strategien er i
den terminologi ”Planen” for de kommende 4 år. En plan, der bygger på justeringer af de erfaringer, som VfK har høstet
siden 2018.
VfK ser frem til at få dit input til nærværende strategi.

Med venlig hilsen
Mette Friberg Hitz
Centerleder, Videnscenter for Knoglesundhed
mefh@regionsjaelland.dk
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Forkortelser og terminologi
AP
Almen Praksis

OP
Osteoporose

Borger og patient:
Klinikersiden vil oftest anvende begrebet patient. Mange mennesker med lidelser foretrækker at opfatte sig
selv primært som borger og sekundært som patient.
Dernæst vil borgere, der (endnu) ikke er identificeret
med osteoporose ikke opfatte sig som patient. Osteoporose er aktuelt en sygdom, hvor kun omkring en fjerdedel har fået diagnosen, hvorfor det er endnu mere
væsentlig for os, der beskæftiger sig med osteoporose,
at vi har et borgerperspektiv.

OPF
Osteoporoseforeningen

BMD
Bone Mineral Density er et mål for knogletæthed udtrykt i g/cm2. Usikkerheden af målingen er for knoglers
vedkommende omvendt proportionalt med størrelsen
af det målte knogleareal og med mængden af bløddele.1

RKKP
Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

DPSD
Dansk Patientsikkerhedsdatabase
DXA
Dual-energy X-ray Absorptiometry, en knogledensitometri, en knogleskanning til bestemmelse af mineraltætheden i knoglerne (se BMD ovenfor).
FLS
Fracture Liaison Service, som er terminologien for fraktur opsporingsprogrammer, der har til henblik at finde
patienter med (høj risiko for) osteoporose. FLS skal
afdække, om borgeres fraktur er forårsaget af osteoporose, og i givet fald sikre behandling og forebyggelse
af nye brud.
KOL
Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
LPR
Landspatientregisteret
LSR
Lægemiddelstatistikregisteret
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PDSA
Plan, do, study, act/adjust, en datadrevet forbedringstilgang
PRO
Patient rapporterede effekter (fra det engelske Patient
Reported Outcome)

ROSE
Randomized Osteoporosis Evaluation
RUKS
Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære
psykiske lidelser
SDS
Sundhedsdatastyrelsen
SUH
Sjællands Universitetshospital
SUHK
Sjællands Universitetshospital, Køge
VfK
Videnscenter for Knoglesundhed
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Det hurtige overblik over indholdet i strategien

Tilpasses høringsinput

Indsatsområde 2

FORSKNING OG INNOVATION

Tilpasses høringsinput

Indsatsområde 3

POLITIK OG ORGANISATION

Tilpasses høringsinput
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Figur 1

Det hurtige overblik over tidsperspektiver i strategien
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Osteoporose – en sygdom i knoglerne
Osteoporose er en sygdom, hvor knoglemængde og
–kvalitet er forringet i sådan en grad, at knoglebrud
kan opstå af sig selv eller ved minimale belastninger.
Sygdommen har ingen synlige ydre tegn, men svækker
knoglerne indefra.
700.000 danskere har osteoporose. Det svarer til hver
tredje kvinde og hver sjette til ottende mand. Dette gør
osteoporose til den største folkesygdom i Danmark.
Til sammenligning har ca. 300.000 danskere diabetes.
Dog har kun små 200.000 fået stillet diagnosen osteoporose, hvilket betyder, at op mod 500.000 personer
i Danmark lever med sygdommen uden at vide det. 2,3
Ubehandlet osteoporose giver markant øget risiko for
knoglebrud. I Danmark behandler hospitalerne årligt
cirka 38.000 osteoporosepatienter 4. Næsten 10.000 af
disse hospitalsbesøg skyldes hoftebrud5. Osteoporose
forårsager således invaliditet og manglende selvhjulpenhed, men er også skyld i en markant øget dødelighed6–8.
Manglende sammenhæng, mangel på nationale standarder eller minimumskrav til patientforløb går i særlig grad
ud over de sårbare og skaber uligheden. Osteoporoseområdet er derfor også præget af stor ulighed i opsporing, behandling og efterfølgende tilbud til patienterne.

Udover de store menneskelige omkostninger, udgør
osteoporose også en markant udgift for samfundet9,10.
Tal fra 2011 viser, at osteoporose allerede dengang
kostede regioner og kommuner 11,6 mia. kr. om året11–13.
Over de næste 25 år vil andelen af ældre stige med
50 %. Da alder er den vigtigste risikofaktor for osteoporose, vil andelen af danskere med osteoporose samt
de forbundne menneskelige og økonomiske omkostninger dermed også stige.
På latin betyder ”osteo” knogle og ”poros” åbning,
hul eller pore.
I dag vil en ud af tre kvinder og en ud af fem mænd over
50 år opleve et osteoporotisk brud9. Målet med denne
strategi er, at der udarbejdes en helhedsplan for osteoporoseområdet. En helhedsplan med en strategi, der
peger frem mod et VfK langt mere på tværs af fagligheder og sektorer, som sammen nedbringer sygeligheden, bidrager til gode ældreliv uden brud, og forebygger
kroniske smerter og tabt livskvalitet. Hermed vil strategien understøtte, at vi får hjulpet de relevante borgere,
så de menneskelige omkostninger ved sygdommen
reduceres mest mulig, og at vi i Danmark bliver bedre
til at sætte tidligere ind. Med den rette indsats rummer
osteoporoseområdet et stort forebyggelsespotentiale.

Figur 3: Antal borgere med osteoporose og diabetes (Sundhedsdatastyrelsens algoritme for udvalgte kroniske sygdomme
og svære psykiske lidelser, december 2021, kilde nr. 2, samt Sundhedsstyrelsens rapport fra 2018, kilde nr. 10 og 15)
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Figur: * LSR og LPR komplet pr. august 2021 samt CPR-registeret pr. 13 oktober 2021, Sundhedsdatastyrelsen
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Osteoporose som fortælling
Osteoporose og knogleskørhed er forskellige navne for
samme sygdom. Flere kan huske at have mødt ældre
mennesker med meget krumme rygge. De billeder knytter nogle til ordet knogleskørhed. Med den viden, vi har
i dag, vil det billede være udtryk for manglende rettidig
behandling, særligt hvis vi bliver bedre til at opspore,
forebygge og behandle. VfK forsøger derfor at skabe
nye billeder af en usynlig sygdom, der kan ramme langt
tidligere i livet, så vi netop kan nå at sætte ind.

Vi skal geare vores billeder af
osteoporose til nutiden
I Videnscenteret bruger vi meget bevidst udtrykket osteoporose i stedet for knogleskørhed. Det
skyldes, at vi har en ambition om at styrke viden
om, at osteoporose begynder, før vi bliver gamle,
og det rammer både mænd og kvinder, selvom
kvinder er mest udsatte.

VfK har i sin kommunikation valgt alene at anvende
udtrykket osteoporose om sygdommen. Og knoglesundhed om det, vi stræber efter at udvikle og bevare.
Det er der to grunde til:
1.

Osteoporose er en sygdom, der helst skal forebygges, inden knoglerne bliver skøre og brækker/falder sammen. VfK har valgt at anvende osteoporose, fordi det i mindre grad har tilknyttet et eksplicit
billede af porøse knogler.

2.

Osteoporose en sygdom, hvor alder er en risikofaktor, og kvinder bliver hyppigere ramt end mænd.
Sygdommen rammer dog begge køn og alle aldre,
hvilket også er en årsag til at VfK har valgt at
anvende osteoporose (i stedet for knogleskørhed) om sygdommen. Det er forventningen, at
man herved kan reducere risikoen for en forudindtaget forestilling om, at OP kun rammer en
bestemt gruppe af borgere.
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Videnscenter for Knoglesundhed
VfK har som ambition at facilitere fremdrift i udvikling og
udbredelse af viden om osteoporose for at forebygge,
opspore og behandle osteoporose, så borgerne kan
leve så gode liv som muligt. Det kræver, at alle relevante
aktører indenfor og rundt om osteoporoseområdet er
klædt på til at understøtte borgerne, at strukturerne er
indrettet, så de skaber synergi for borgerne og aktørerne
omkring dem, og at kapaciteten er justeret, så den
matcher behovet.

Vi skal geare vores sundhedsvæsen
og samarbejde til fremtiden
Tidligere kunne osteoporose ikke behandles lige
så effektivt, som man kan i dag og var derfor
noget, man måtte lære at leve med. Dette kan
bidrage til at forklare, hvorfor sundhedsvæsenet
ikke har oparbejdet en mangeårig systematisk
struktur, som er målrettet til at opdage, forebygge
og behandle borgere, der er i særlig risiko for at
få brud på knoglerne eller rygsammenfald som
følge af osteoporose.

Sjælland men samtidig have tæt kontakt med resten
af landets aktører omkring forebyggelse, opsporing og
behandling, på tværs af kommuner og regioner, på
tværs af fagligheder og sammen med patientforeninger, patienter og borgere.
VfK har en lang række tilknyttede projekter, bl.a. ph.d.afhandlinger, regionale udviklingsprojekter, offentligprivate partnerskaber og nationale services. Med etablering og konsolidering af VfK over de seneste år, er det
blevet tiltagende åbenlyst, at praksissektoren og den
kommunale sektor skal være langt mere integrerede i
arbejdet, hvis vi skal optimere effekten for borgerne.
Videnspredning er en væsentlig betingelse for, at vi på
tværs af fagligheder og sektorer kan nedbringe sygeligheden, bidrage til gode ældreliv uden brud og forebygge
kroniske smerter samt tabt livskvalitet. Det forudsætter også, at der på tværs af regionale grænser, sektorer
og faglige specialer er en fælles erkendelse af, at danskernes knoglesundhed ikke er så god, som den kunne
være. Tillige at der er en fælles ambition om, at det
skal gøres bedre, og at dette er muligt, hvis vi sammen
bidrager hertil.

VfK kan alene facilitere forbedringer for knoglesundheden i Danmark gennem samarbejder med resten af
landet og alle aktører. Derfor er det Videncentrets ambition at fortsætte den geografiske forankring i Region

Mål:
VfK vil understøtte videnspredning, så alle aktører kan hjælpe
hinanden med at forbedre danskernes knoglesundhed

Status:
Osteoporose-eksperterne fra de fem regioner og
Osteoporoseforeningen er i dag en del af VfK

Plan:
Finde en struktur, hvormed VfK kan understøtte målet og
samtidig på en meningsfuld måde integrere og understøtte
borgere, praksissektor, kommuner, faglige eksperter, driftsherrer,
myndigheder og andre relevante parter i arbejdet med at nå målet
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Strategi 2022 – 2026
Nærværende strategi er på nuværende tidspunkt et
arbejdsdokument. Hensigten er, at strategien i marts
kommer i høring hos VfKs samarbejdspartnere, hvorefter den justeres med henblik på at komme i offentlig
høring. Mange af elementerne i strategien er afhængige
af ressourcer og indsatser adskillige andre steder i det
offentlige, hvorfor høringsprocessen er helt afgørende
i forhold til prioritering af indsatser og ressourcer. På
baggrund af det input vil strategi blive justeret og finaliseret. Strategien skal indeholde mål for indeværende
år og pejlemærkerne for det lange træk. For at målene
er så relevante som muligt, vil strategien blive justeret
hvert år, så arbejdsplanen for indeværende år til hver en
tid er relevante og tidstro i forhold til fremdrift og status.
VfKs strategi for de kommende fire år er centreret om
tre indsatsområder,
1.

Klinik og viden

2.

Forskning og innovation

3.

Politik og organisation.

Den fælles ambition for alle indsatserne er derudover,
at indsatserne - så vidt det overhovedet er muligt – skal
være datadrevne, transparente, og at der skal være
samarbejde med patienter og borgere. VfK vil skubbe
den datadrevne dagsorden fremad, fordi det hjælper
klinikere, borgere og administration med at afdække
forskellig praksis, effekt og effektivitet. Alle indsatserne
skal således styrke både tilgængelighed på tværs og
transparens indenfor OP-området.
De tre indsatser bygger ovenpå de erfaringer og den
viden, som VfK og andre aktører har tilvejebragt de
seneste år. To af de væsentlige udgangspunkter er en
rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 201810,15 og en rapport
fra 2019 16, som VfK sammen med førende eksperter
inden for osteoporoseområdet og Osteoporoseforeningen (OPF) udarbejdede på grundlag af rapporten fra
Sundhedsstyrelsen. Ekspertrapporten præsenterer 13
forslag16, der skal sikre videre fremdrift på OP-området,
og disse videreføres i nærværende strategi. De konkrete
elementer af indsatsområderne er beskrevet nedenfor.

Derudover har VfK ”netværk” som et væsentligt indsatsområde (som illustreret i organisationsdiagrammet i
senere afsnit). Netværk er en drivkraft for videnspredning, og det understøtter relationel koordinering14,
transparens, rettidighed og innovation, og derfor er netværk en integreret del af de øvrige tre indsatsområder.
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Indsatsområde 1:
Klinik og viden

Indsatsområde 1:
Klinik og viden
Det er afgørende, at sundhedspersonalet er klædt på til
at kunne løfte OP-området, og at viden opdateres dynamisk i de beslutningsstøttesystemer, som klinikerne
anvender. Det gælder risikostratificerings-værktøjer,
behandlingsvejledninger, lægemiddelrekommandationer,
tidstro data, og at den digitale infrastruktur understøtter
anvendelsen af disse. Derudover er det væsentligt, at

Indsatsområde 1:
Klinik og viden

læringsmiljøet på tværs af sektorer stimuleres yderligere.
Et godt læringsmiljø forudsætter fælles mål, fælles
viden og gensidig respekt, og det kræver tre forskellige
typer af kommunikation, nemlig hyppig kommunikation,
kommunikation med rettidig omhu og problemløsende
kommunikation14.
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Figur 4

Klinik og viden – indsats

2022

Mål 2022-26
	Bedre forebyggelse
	Færre knoglebrud og rygsammenfald
	PRO inkluderes i klinik og data
	Borger og patienter oplever sig godt oplyste,
godt behandlet og god tilgængelighed,
forventningsafstemning og transparens omkring
profylakse, behandling og plan
	Relevante data er tilgængelige
	Fælles viden om risikostratificering og
tilgængelighed hertil
	Styrket og fælles viden hos sundhedsprofessionelle
om OP-risiko, opsporing, udredning og behandling
	Opsporing styrkes
	Fuld FLS implementering
	Fælles viden om behandling af håndledsnære,
skuldernære og hoftenære brud samt
rygsammenfald

	VfK laver en times virtuel kliniker-møde hver måned
mhp. at styrke tilgængeligheden til faglig sparring
på tværs. Her gives samtidig en status på strategifremdrift (6 gange, herefter evaluering)
	VfK tager øget patient- og borgerinddragelse op
med tilknyttede grupper
	VfK laver regelmæssige klinikermøder mhp. at
styrke faglig sparring på tværs. Samtidig en status
på strategifremdrift.
	Flere fagligheder og sektorer skal repræsenteres i
den ekspertgruppe, der er i gang med forarbejdet til
en national kvalitetsdatabase
	Der skal findes en måde at inkludere PRO i klinik
	Ansøgning om national kvalitetsdatabase sendes til
RKKP/SDS
	Overblik over national DXA-kapacitet etableres

	Fælles viden om frakturrehabilitering

	Ambition om at skabe pilot datatræk på udvalgte
mål og indikatorer som besluttet i ekspertgruppen
vedr. den nationale kvalitetsdatabase

	Fælles viden om DXA-kapacitet (og ventelister)

	Der er fremdrift i den nationale FLS implementering

	Fælles kalibrering af DXA-skannere

	De øvrige mål prioriteres i fællesskab med VfKs
faglige styregruppe, bestyrelse og eventuelt advisory
boardet med henblik på prioriterede milepæle og
konkret arbejdsplan ud fra tilgængelige ressourcer

	Fælles national database med udgangspunkt i
fælles guidelines og fælles mål
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Indsatsområde 1:
Klinik og viden

2023

2024

2025

Opgaver i 2023

2026

Resultater i 2026

	Justeres løbende

	PRO har givet indsigter, der har skabt bedre
prioritering, bedre forløb og effektfuld behandling

Opgaver i 2024
	Justeres løbende

Opgaver i 2025
	Justeres løbende

	Klinik bruger løbende data fra den nationale
kvalitetsdatabase til at monitorere variation, til
hurtige sparringssessioner og forbedringstiltag
	Netværk aktiveres agilt, når der erhverves nye
indsigter eller opstår udfordringer (mod til at være
åbne om fejl og uhensigtsmæssigheder og mod til at
lære fra sig)
	300,000 borgere har justeret sin aktivitet og kost til
mere knoglesunde versioner
	Ingen nævneværdige flaskehalse i OP-hjælp til
borgerne
	Næsten ingen (markant reduktion i) ”andengangsbrud”
	Næsten ingen OP-mørketal
	Sundhedsvæsenet opleves som én organisation i
forhold til OP, for både borgere, sundhedspersonale
og andre relevante aktører
	Mange af OP-forbedringerne de seneste fire år
er sket som følge af idéer fra ortopædkirurger,
akutmedicinere, almen praksis, fysioterapeuter,
kommunale medarbejdere, borgere, digitale
ekspertiser, data-scientister og teknologiske
ekspertiser
	Behandlingsvejledninger er revideret mange gange
	Borgere med OP lever længere og har mere
livskvalitet
	Kapacitet og organisation er effektive (skaber
sundhed med færrest mulige ressourcer)
	OP-området præges af arbejdsglæde, faglig stolthed
og forskningsmotivation
	OP-områdets udvikling har medført markante
indsigter også indenfor andre sygdomme og
sammenhænge
	DK er en international OP rollemodel

Indsatsområde 1:
Klinik og viden
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Ovenstående figur præsenterer forslag til nogle af de
nødvendige mål frem til 2026, og disse mål skal have
udmøntet sig i nogle konkrete resultater i 2026. Det er
omfattende opgaver og vil kræve et tilsvarende samarbejde på tværs af landet, sektorer og fagligheder,
ligesom det vil kræve omfattende ressourcer. VfK har
hidtil fokuseret på den regionale kapacitet og faglighed,
hvorfor strategien lægger vægt på at udvide perspektivet. På den baggrund er de opgaver, der vurderes som
forudsætninger for de øvrige mål, prioriteret til at skulle
løftes i 2022.
OPF og de videnskabelige selskaber, herunder både
de lægelige, sygeplejefaglige, og fysioterapien, vil blive
inddraget i prioriteringen og planlægningen af de udestående opgaver, der fremgår af ekspertrapporten16 samt
de behov, der viser sig i den løbende kommunikation
og dialog med de involverede parter.

Baggrund for mål, opgaver og resultater
Opgaver i 2022 og mål er udarbejdet i forhold til de opgaver, der udestår på osteoporoseområdet. Osteoporoseforeningen har aktuelt en omfattende kampagne i gang,
der utvivlsomt har løftet og løfter en stor opgave med at
øge viden om osteoporose hos sundhedsprofessionelle
på tværs af sektorer. Det giver os i både den offentlige
sektor og leverandørerne til den offentlige sektor (f.eks.
almen praksis) et godt udgangspunkt for at arbejde
videre med den faglige udvikling omkring osteoporose.
For eksempel udestår afdækningen af vidensbehovet
omkring akut rygfraktur. Der er behov for klarhed omkring forløb på sygehus, udvikling af understøttende
materiale omkring sektorovergang, herunder materialer
og viden målrettet kommunalt regi om rehabilitering
i den akutte fase. Dette er således noget af det, som
strategien har ambition om at løfte (fælles viden).
Ligeledes har det hidtidige VfK arbejde vist, at det ikke
er tydeligt, hvordan lovgrundlaget, sammenhæng og
optimering forholders sig omkring den kommunale
rehabilitering og aktiviteterne i sygehussektoren ift
OP-patienter. Der er ydermere konstateret væsentlig
ulighed mellem de tilbud, der gives for at rehabilitere
borgere med osteoporose (efter brud), hvilket formentlig giver tilsvarende væsentlige forskellige
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steder end den medicinske afdeling. Det er ikke afgørende hvilken afdeling men derimod, at forankringen
på en afdeling ikke er en lukket silo, fordi opsporing,
forebyggelse og behandling kræver, at mange specialer, fagligheder og sektorer samarbejder, koordinerer
og sikrer entydige ansvars- og rollefordelinger. Denne
væsentlige tværfaglige tilgang skyldes, at osteoporose
oftest ikke er den lidelse, som er den primære årsag til,
at patienten opsøger sundhedsvæsenet, men at osteoporose hyppigere er enten en underliggende årsag,
tilstand eller risiko. Det gælder både i sygehusvæsenet,
praksissektoren og den kommunale sektor. Alle sektorer
har således en rolle, når opsporing og behandling skal
forbedres.
Samarbejdsformer og strukturer er forskellige i regionerne, men ens for alle er, at den specialiserede viden
om osteoporose ligger i den regionale hospitalssektor,
hvorfor det er meningsfuldt, at VfK fremadrettet forbliver forankret i hospitalsdelen af det regionale sundhedsvæsen.

Netværk og samarbejde
For at sikre faglig udvikling, ambitiøse mål og fremdrift
skal det tværsektorielle, tværfaglige og fællesregionale
samarbejde være i fokus for såvel osteoporoseområdet
generelt og for VfK.
Patienter
Den mest afgørende samarbejdspart i kvalitetsudvikling er patienterne og de pårørende. Det skal undersøges, hvorvidt VfK skal gøre samarbejdet og organisationen omkring borgerne mere struktureret.
VfK har et tæt samarbejde med f.eks. OPF, hvilket f.eks.
også kom til udtryk på den internationale osteoporosedag den 20/10-2021, hvor VfK sammen med OPF
uddelte Forskningens Pris.
Samarbejde med borgere og patienter ønskes i strategiperioden at udvikles endnu mere, der iværksættes
dialog med OPF herom, ligesom der afsøges andre muligheder for at styrke inddragelsen af borgere, patienter
og pårørende.

Forankring af osteoporose-specialet

Faglige videnskabelige selskaber og fælles faglige mål

VfK er fysisk forankret i på Medicinsk Afdeling, Sjællands
Universitetshospital, Køge (SUHK). I andre regioner kan
forankringen af osteoporose-specialister være andre

VfK skal bidrage til at udvikle og opdatere guidelines og
værktøjer f.eks. risikostratificerings-værktøjer, understøtte processer, der sikrer konsensus om behandlingsmål,
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bidrage med at mappe aktiviteter, herunder f.eks. overblik over rehabiliteringslandskab17, over den nationale
DXA-kapacitet18, understøtte at der bliver igangsat
videnskabelige undersøgelser af nye hypoteser. Der vil
i strategiperioden skulle løftes de udestående anbefalinger fra ekspertgruppen.
Den helt afgørende ambition for strategiperioden er at
få etableret et godt samarbejde mellem almen praksis
(AP) og hospitaler i hele landet. Det er afgørende, at AP
oplever nem tilgængelighed til eksperter ifm. hjælp og
rådgivning omkring behandling og medicin, ligesom der
skal være gennemskuelige forløb med klare ansvars- og
rollefordelinger. Dette kan også gælde i forhold til AP
hjælpepersonale, som nu kan udføre de årlige osteoporosekontroller for ukomplicerede patienter, herunder
en fælles definition af ’ukompliceret’.
Det kommende arbejde vil således bygge videre på VfKs
fokus hidtil, som primært har været det regionale perspektiv, hvorfor det kort er gennemgået i nedenstående.

Centers of Excellence
Danmark har et fantastisk udgangspunkt for at optimere
forebyggelse og behandling af osteoporose, fordi alle
fem regioner har arbejdet med området og fortsat gør.
Tilgang og fokus har været forskellige i regionerne, hvilket betyder, at der formentlig er forskellige erfaringer og
resultater. Det er derfor væsentligt, at essensen af de
regionale erfaringer uddrages i den kommende tid for,
at alle fem regioner kan optimere tidlig opsporing og
behandling – en proces, som allerede pågår på tværs
af regionerne.
VfK har til hensigt at understøtte den fortsatte smidige
videndelingsproces, også for at sikre gennemsigtighed
omkring indsigter i de forskellige regioners styrker på
området. Det kan bidrage til, at de enkelte aktører hurtigere kan identificere, hvor de kan henvende sig for at
søge hjælp og støtte til specifikke udfordringer. Således
er det væsentligt for VfK at etablere en infrastruktur, der
kan understøtte en tidstro og løbende identificering af
bedste praksis på de forskellige områder (se skema).
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Eksempler (ikke fyldestgørende) på steder, der har udmærket sig på forskellige områder:
Tværfagligt samarbejde
På Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden er der et stort engagement i at udvikle et ambitiøst
tværfagligt samarbejde med henblik på at opspore borgere i
risiko for osteoporose. Samarbejdet er drevet af et samarbejde
mellem ortopædkirurgisk afdeling og endokrinologisk afdeling.

Dataindsigt og kvalitetsudvikling
Aarhus Universitetshospital er drivkræften i at sikre og udvikle
tidstro data til den faglige udvikling og kvalitetsudvikling, tillige en af drivkræfterne i den nationale kvalitetsdatabase. Den
datadrevne forbedringsdagsorden forventes at blive stimuleret over de kommende år, også fordi der netop er bevilliget
25 mio.kr. fra Novo Nordisk Fonden til flere kliniske studier på
området19.

Komorbiditet
Aarhus Universitetshospital er nøgleaktør omkring samarbejde på tværs af sektorer og specialer i forhold til opsporing af
osteoporose. I øjeblikket pågår for eksempel et forskningsprojekt, hvor borgere med type 1-diabetes med bestemte karakteristika tilbydes screening for osteoporose20.

FLS opsporingsprogrammer
SUHK, er et af flere hospitaler, der er i gang med at indføre systematisk opsporing af borgere, der kan være i risiko for osteoporose, og som har kontakt med hospitalet i anden forbindelse. Opsporingsprogrammet kaldes også Fracture Liaison
Services (FLS). Der er i øjeblikket en proces i gang i hele landet
på baggrund af en rapport om FLS, udarbejdet af en tværregional arbejdsgruppe, som VfK også deltog i. Rapporten er blevet
drøftet i sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner21,22.

Samarbejde mellem region og almen praksis
Region Nordjylland har et veludviklet samarbejde mellem regionen og AP, som de øvrige regioner i høj grad kan lære af.

Rehabilitering
Region Nordjylland og Region Midtjylland har et stærkt fokus
på rehabilitering af borgere med osteoporose.

Screening og samarbejde
Region Syddanmark har haft flere større forskningsprojekter,
hvor der både er høstet viden og erfaringer omkring screening
og samarbejde på tværs af landegrænser, f.eks. Randomized
Osteoporosis Evaluation (ROSE)23
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Gennemsigtighed om bedste praksis

Datadrevet kvalitetsudvikling

Ovenstående eksempler er udtryk for de forskellige
erfaringer og tilgange, som derfor også resulterer i, at
man har forskellige områder, som man excellerer i. Det
er vigtigt for den faglige udvikling, at det er gennemsigtigt, hvor man kan opsøge inspiration til forbedringsarbejde.
Grundlæggende skal sådanne centers of excellence
være understøttet af data, så man kan sammenligne
de oplevede erfaringer og resultater med data. Data
kan motivere dybere undersøgelser af sammenhænge
og baggrunde for de gode resultater (høj kvalitet med
lille varians), som kan stimulere nysgerrigheden i hinandens organisationer, strukturer, incitamenter og samarbejdsformer for at afdække baggrundene for høj
kvalitet. Optimal og kontinuerlig faglig udvikling forudsætter, at vi gør brug af hinanden på tværs, at vi lærer
af hinanden, uanset om det er ved fysisk at besøge
hinandens organisationer, sidemandsoplæring, dialog,
workshops eller fælles faglige seminarer. Data skal
på sigt bidrage til at synliggøre, hvor patienterne lever
bedst og længst med osteoporose.

National Kvalitetsdatabase
VfK arbejder sammen med de øvrige regioner på at få
etableret infrastruktur, konsensus og faglige mål, så der
er bedre tidstro datatilgængelighed omkring kvaliteten
af forebyggelse, opsporing og behandling af osteoporose. Der er kontinuerligt behov for fyrtårne og centers of excellence, som kan rykke barren endnu højere
op, så vi kan blive ved med at skabe bedre og længere
liv for borgere med osteoporose.
VfK har med opbakning fra faglige eksperter i alle
regioner iværksat en proces med henblik på at identificere fælles mål og indikatorer på osteoporoseområdet. Arbejdet tænkes at resultere i nogle såvel kortsigtede som langsigtede mål og indikatorer. De forskellige
tidshorisonter skyldes, at det er ambitionen på længere sigt at få etableret en national kvalitetsdatabase på
området, der skal understøtte kvalitetsudvikling på tværs
af sektorer og faglighederne omkring osteoporose.
En udvikling af en national kvalitetsdatabase er en ressourcemæssig krævende proces, som også på sigt skal
have opbakning fra såvel Sundhedsdatastyrelsen (SDS)

En national kvalitetsdatabase, der understøtter vidensudvikling
og videnspredning omkring knoglesundhed og osteoporose
Mål:
At sikre agil tilgængelighed af data omkring lokal, regional og national kvalitet af
opsporing, udredning og behandling af borgere med eller i risiko for osteoporose.

Status:
VfK har etableret en ekspertgruppe med faglige eksperter fra regionerne,
som er i gang med forarbejdet til mål og prioritering af disse.

Plan:
At ekspertgruppen udvides, så den repræsenterer hele patientrejsen, og at der
etableres konsensus om fælles faglige mål indenfor osteoporose, og at disse
prioriteres med henblik på at få begyndt fælles national kvalitetsmonitorering
og -udvikling. I 2022 udarbejdes en ansøgning til RKKP for at få påbegyndt en
national database i 2023. I 2025 skal det i data være synligt, at borgerne får en
bedre behandling og et bedre udgangspunkt for at leve et godt liv med færre
funktionstab, sparede brud og effektiv rehabilitering.
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og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
(RKKP). Den grundlæggende udfordring ligger dog i at
vælge og prioritere ambitiøse mål, som rent faktisk kan
monitoreres i den eksisterende registreringspraksis.
Heri ligger årsagen til, at der på sigt kan sættes mere
avancerede mål for udviklingen af den faglige kvalitet.
Ved at etablere en national kvalitetsdatabase, er der
mulighed for at monitorere data på tværs af sektorer.
Regionerne kan ikke i det daglige drifts- og udviklingsarbejde følge kvaliteten på tværs. Derfor skal langsigtede
mål kunne følges på den korte bane fra mere simple og
enkeltstående datakilder, typisk landspatientregisteret.
Dette skal naturligvis ikke hindre faglighederne i at sætte
ambitiøse mål også på kort sigt.
Der er nedsat en ekspertgruppe i regi af VfK til at udvikle
mål og indikatorer, og som skal være med til at drive
udviklingen af en national kvalitetsdatabase for osteoporose. Der er udgivet en mini-status på dette arbejde24.
Statussen opdateres løbende, for at sikre fortsat
gennemsigtighed om arbejdet i gruppen. Derudover er
det ønsket, at gruppen skal udvides med patienter, pårørende og fagligheder fra andre sektorer. Der kan på VfKs
hjemmeside også indhentes forventninger til arbejdet i
gruppen og en tidslinje25.
Proces omkring udvikling
Udviklingen af databasen er startet som et samarbejde
mellem OP eksperter på tværs af de fem regioner. Der
tages udgangspunkt i konsensus om bedste praksis,
ligesom der lægges vægt på, at der er nationale behandlingsbehandlinger, der understøtter målene for kvalitetsudviklingen. Ekspertgruppen mødes digitalt og konkluderer på de opgaver, der blev stillet på seneste møde.
Konkrete mål vedr. national kvalitetsdatabase
Det er ønsket, at der i løbet af 2022 etableres konsensus
om nogle prioriterede og konkrete faglige mål for de
regionale ambitioner på osteoporoseområdet. Der skal
være et fælles og udtrykt ønske om en faglig ambition
for, at det bliver meningsfuldt at følge data på nationalt
niveau. Disse mål skal følges af en handlingsplan, der
kan understøtte, at målene nås.
I sygehusregi er det oplagt at starte med at sikre, at
borgere der kommer ind med knoglebrud, og som har
risikofaktorer for osteoporose, bliver udredt. Derudover at borgere med osteoporose bliver sat i relevant
behandling, og at denne behandling følges op. På den
måde sikres, at borgere ikke behøver at få mere end ét
brud, førend de bliver sat i relevant behandling for osteoporose. Denne tilgang kaldes i faglige kredse FLS.
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2022
Der skal i 2022 udarbejdes en kvalificeret ansøgning til regionerne, RKKP og SDS med henblik på
at få hjælp og støtte til etablering af en national
database.
2023
I 2023 skal databasen udarbejdes og igangsættes.
2024
I 2024 skal den første årsrapport for databasen
offentliggøres sammen med mål for det kommende forbedringsarbejde.
2025
I 2025 vil den fælles nationale database understøtte agil videnspredning, og det vil være muligt
på dette tidspunkt at se, at flere borgere bliver
relevant behandlet efter første brud, så de undgår
efterfølgende brud.
Øvrig dataunderstøttet kvalitetsudvikling
En national kvalitetsdatabase er defineret ud fra forudbestemte mål indenfor et behandlingsområde. Disse
mål vil nødvendigvis være begrænset af, hvilken type
data der rent praktisk kan monitoreres uden at implementere nye administrative registreringspraksisser.
Der er langt mere data tilgængeligt, som tilsvarende vil
kunne tages i anvendelse til at udvikle kvaliteten,
ligesom der løbende opstår ny viden, teknologier og
metoder. Det kunne være en oplagt opgave for VfK at
understøtte gennemsigtighed om også andre typer af
data. Ikke mindst fordi det kan være udgangspunkt for
en prioritering af disse data med henblik på kvalitetsudvikling, som også kan være en fremtidig VfK-opgave
at drive. Eksempler på andre typer af data, der kan indgå
i kvalitetsudvikling af osteoporoseområdet:
Rapporterede utilsigtede hændelser
Styrelsen for Patientsikkerhed driver Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)26, hvor borgere og sundhedsfaglige kan rapportere formodede fejl, forsinkelser,
kommunikationsbrist med videre, uanset om det er fundet sted på hospitalet, i AP, kommunalt regi eller som en
kædereaktion af forskellige (evt. manglende) hændelser
forskellige steder i sundheds-, pleje- og genoptræningssektoren. Hensigten med rapporteringer her er læring,
hvorfor alle lokale ledelser har ansvar for at kigge på de
rapporterede hændelser og iværksætte en proces, der
kan sikre forebyggelse af tilsvarende brist i fremtiden.
Det kunne derfor være oplagt at afdække, hvorvidt der
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ligger læring i DPSD, som er enten overset, eller som
har forårsaget lokal læring, der ikke er blevet spredt
nationalt. Tilsvarende kunne det afdækkes, om DPSD
kan anvendes bedre, eller hvorvidt det kunne være
nyttigt for kvalitetsudviklingen, at de faglige miljøer
mere systematisk orienterer borgerne om muligheden
for at benytte DPSD til at forbedre den faglige kvalitet.
Andet data
Vores tid er kendetegnet af en eksponentiel vækst i
information og data. Der ligger derfor også store opgaver
i at sikre udvælgelse og prioritering af disse informationer. Der findes processer for nogle typer af disse informationskilder. Det kunne overvejes, hvorvidt VfK kunne
bidrage til at synliggøre hvilken viden, der opsamles og
prioriteres hvor. Dette kunne samtidig hjælpe med at
synliggøre, hvor der er informationer, der ikke har strukturerede processer for opsamling af potentiel læring og
kvalitetsudvikling.
Videnskabelige publikationer: De faglige miljøer i Danmark monitorerer og følger litteraturen og ny viden.
Idet osteoporose inddrager mange fagligheder, kan der
muligvis være behov for, at der udarbejdes en oversigt
over, hvilke faglige miljøer, der er obs på hvilke typer af
publikationer og hvor ekstrakten af aktuel viden vil kunne
opsøges. Også fordi der kan være en risiko for, at viden
ikke analyseres, hvis det formodes at blive gjort i andre faglige miljøer. Typisk vil det være de lægefaglige
og sygeplejefaglige videnskabelige selskaber, der tager
ansvaret for at monitorere den internationale udvikling
af viden.
Andet information: Udover den store mængde af
videnskabelige artikler, der kan være relevante for osteoporose, vil der være en nærmest uendelig mængde af
informationer omkring osteoporose, der potentielt kan
forbedre osteoporoseområdet. Det kan være patienter
og pårørendes oplevelser, spørgsmål og erfaringer. Det
kan være faglig undren, spørgsmål, hypoteser, igangværende forskning eller det kan være konkrete erfaringer omkring kommunikation, adfærdsforskning eller
patientinformation og foldere, der er udarbejdet i forskellige regi. For omend det er ustruktureret, så er den
type af information også en slags data.

eller ikke er relevante. Det kunne være en opgave for
VfK at rejse drøftelsen i de faglige miljøer, sammen med
patientforeninger og eventuelt andre relevante aktører,
hvorvidt der er områder af ustruktureret information,
der skal have faglig opmærksomhed. Det kunne såvel
bidrage til at aflive myter, begrænse uhensigtsmæssig
adfærd og gøre opmærksom på læringsmuligheder,
som potentielt kan gøre en forskel for borgerne.
Ved at inddrage nogle af de ustrukturerede informationer kunne man eventuelt imødekomme det faglige
ønske om at bruge patientrapporterede effekter (PRO) i
kvalitetsudviklingen. Der findes aktuelt ikke en national
platform, hvor borgerne registrerer sine oplevede
effekter af behandling og forløb indenfor osteoporose.
Patienternes livskvalitet og livslænge er de væsentligste
faglige mål for osteoporosebehandling, hvorfor det er
en essentiel mangel i den faglige kvalitetsudvikling, at
der ikke er PRO-data tilgængeligt.
Muligheder for øvrig dataunderstøttet udvikling af
kvalitet
Det kunne være en opgave for VfK at tage initiativ til
at samle patientforeninger, faglige miljøer og andre
relevante eksperter til en drøftelse af;
•

Om det er er meningsfuldt at skabe et overblik
over faglige selskaber, der er relevante for osteoporoseområdet, hvilket f.eks. er selskaber indenfor
intern medicin, ortopædkirurgi, endokrinologi,
sygeplejefaglig, AP, fysioterapi, diætist, geriatri mv.
Og samtidig synliggøre hvilke områder indenfor
osteoporose, der optager dem (i øjeblikket).

•

Relevansen af øvrige typer af informationer, der
kan bidrage til bedre kvalitet. Skal der vælges nogle
områder? Og kan der laves nogle strukturerede
nationale processer herfor.

•

Skal der skabes en fælles synlig og tilgængelig
platform til ofte stillede spørgsmål eller lignende?

•

Hvordan man på sigt kan sikre, at borgernes
oplevede effekt af behandlingen registreres og
anvendes aktivt i kvalitetsudviklingen.

Udfordringen kan være at sikre strukturering, tilgængelighed, gennemsigtighed og overblik over denne information, og ikke mindst kvalificering heraf. Det kunne også
være at synliggøre, at noget af denne information ikke
er valid. For eksempel at de faglige miljøer begrunder,
hvorfor nogle specifikke informationer ikke er korrekte
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Kan spørgsmål fra borgere og fagligheder bruges til synliggørelse af eksisterende viden
og til kvalitetsudvikling?

”

”

”

”

Vil en øget andel af vegetarer eller veganere udgøre en
risiko for vækst i osteoporose i fremtiden?

Er nikotin-produkter (tyggetobak, nikotintyggegummi,
snus mv) en risikofaktor
for osteoporose på lige fod med rygning?

”

Hvor kan jeg finde træningsprogrammer,
som jeg kan lave derhjemme, og som er
målrettet osteoporose?

”

Er bækkenbundsløsning en tidlig
indikator på risiko for osteoporose?

”

Hvilke fødevarer er særligt gode, hvis jeg
gerne vil styrke min knoglesundhed?

”

Hvilke kosttilskud er gode til at styrke
knoglesundheden?

”

Hvilke forskningsprojekter pågår pt. i Danmark,
der vedrører osteoporose?

Er det min egen læge eller hospitalet, der har ansvaret
for min osteoporosebehandling?

Jeg er sat i behandling som følge af en skanning,
der viste, at jeg har osteoporose. Skal jeg selv bede
om at få en ny skanning på et tidspunkt, er det min
læge, der gør det automatisk eller er det hospitalet?
Hvor lang tid skal der gå før næste skanning?

”

Jeg har udover osteoporose også andre kroniske
sygdomme. Jeg oplever, at det ene speciale prioriterer
den ene sygdom, det andet speciale en anden
sygdom, og ingen vil sige noget om sammenhænge
og interaktioner eller noget på
”de andres” områder.
Kan jeg bede om at tale med nogle, som ikke er
forudindtaget omkring én af mine kroniske lidelser?
Det er et prekært emne at tage op, fordi jeg er så
afhængig af mine læger, og jeg har ikke lyst til at
signalere overfor nogle af dem, at jeg ikke har tillid
til dem.
Kan jeg spørge nogle udenfor ”min” faste kreds
af læger? Hvem vil jeg kunne tale med, som ikke
er partisk? Og hvem kan jeg få en faglig funderet
gennemgang af min medicin med, som har forstand
på alle mine sygdomme og medicinens interaktioner?

”

Er det mere ressourcekrævende at opspore potentielle
osteoporosepatienter før eventuelle
brud end blot at sætte dem i behandling, når
de har fået brud?
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VfKs arbejde i Region Sjælland
VfK har etableret en faglig følgegruppe for Region Sjællands FLS. I 2020 etablerede VfK en faglig følgegruppe
på tværs af Region Sjællands hospitaler, der skal sikre
videnspredning omkring FLS. På grund af covid-19 blev
personaleressourcer omrokeret, hvorfor følgegruppen
endnu ikke har tilstrækkelig lang historik til at kunne
evaluere og eventuelt justere. Aktuelt er der følgende
sygehuse, der er inkluderet i FLS-ambitionen og i den
faglige følgegruppe: Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster
Sygehus, Næstved Slagelse Ringsted Sygehus, SUHK
og Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Region Sjællands klinik-indsats

Forslag til mål 2022-2026
	Bedre forebyggelse
	Færre knoglebrud og rygsammenfald
	Borger og patienter oplever sig godt oplyste,
godt behandlet og god tilgængelighed,
forventningsafstemning og transparens omkring
profylakse, behandling og plan
	Fuld FLS implementering
	Effektiv regional sparring og videndeling

Mål for FLS i Region Sjælland
Det skal afdækkes, hvordan den faglige følgegruppe
kan skabe samarbejde med andre aktører, der er
relevante for FLS. Samarbejdet med AP, kommuner,
borgere og patienter er afgørende i et FLS-forløb og
derfor skal det undersøges, hvordan følgegruppen kan
samarbejde mere struktureret med f.eks. E-hospitalet,
AP, privatpraktiserende speciallæger, fysioterapeuter,
patientforening, kommuner og evt. foreninger så som
Ældresagen. Det er desuden målet, at følgegruppen
bidrager med netværk til at sikre bred repræsentation
af fagligheder/sektorer i den nationale ekspertgruppe
omkring udvikling af en kvalitetsdatabase.
Afgørende for FLS-arbejdet er, at der er DXA-kapacitet
tilgængelig, hvorfor VfK vil sikre, at der i løbet af marts,
2022 bliver udviklet en model over kapacitet og behov,
som kan bidrage med indsigter til FLS-følgegruppens
arbejde.
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Timing og opgaver i 2022
	Plan og gennemsigtighed omkring FLS
implementering i Region Sjælland og løbende faglig
sparring i den forbindelse
	VfK tager øget patient- og borgerinddragelse op
internt i Region Sjælland
	Region Sjælland skal stille med flere fagligheder
og sektorer i den ekspertgruppe, der er i gang med
forarbejdet til en national kvalitetsdatabase
	Afdækning af barrierer og muligheder omkring
DXA-kapacitet og ventelister
	Der er fremdrift i den regionale FLS implementering

Indsatsområde 1:
Klinik og viden
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Indsatsområde 2:
Forskning og Innovation

Indsatsområde 2:
Forskning og Innovation
En naturlig del af den faglige udvikling baserer sig på
forskning. Det er nødvendigt at fortsætte og stimulere
forskningsindsatserne på OP-området. Ligesom dette
fremadrettet skal suppleres med sundhedsinnovation,
der inkluderer digitale teknologier og platforme. Tilsammen kan det skabe synergi, sundhed og effektivitet.
Kombinationen af klinisk forskning og innovation kan
yderligere bidrage til udvikling af erhverv, nye faglige
spidskompetencer mv.

Indsatsområde 2:
Forskning og Innovation

Det skal undersøges, om det er meningsfuldt, at VfK
kan være bindeled mellem idéer fra frontlinjepersonale,
ledere, borgere og virksomheder, som kan facilitere
match-making til videre udvikling, afprøvning mv. Det
kunne f.eks. være, når startupvirksomheder udvikler
løsninger eller produkter, der er målrettet osteoporose
eller inkluderer patientgruppen i målgruppen.
Nedenfor fremgår tabel med projekter, som VfK aktuelt
er inddraget i.
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Tabel 1
Projekt navn

VfK’s involvering
i projekt

Undersøgelse af hvilken betydning implementering af
kunstig intelligens har i forbindelse med identifikation
af rygsøjlebrud på CT-skanninger af brysthulen og
mave, som udføres af anden årsag end osteoporose

Eget projekt

Udvikling af infrastrukturen omkring brugen af
kunstig intelligens i Regionen.

Bidrager til

Udvikling af et koncept omkring fysisk aktivitet,
samlet evidens, publiceret to artikler målrettet
fysioterapeuter, og opdateret kursusindhold inklusiv
udviklet materiale, test og evaluering af kursus.
Dette skal i anvendelse på en hensigtsmæssig måde.

Deltager i

Afsluttet

Ph.d.-projekt, some evaluerer osteoporoseskolerne
i Danmark

Tilknyttet

Igangværende

Ph.d.-projekt om OP-kommunikation
og risikoforståelse

Deltager i

Ph.d.-projekt omkring økonomi og osteoporose

Deltager i

Udvikling af appen Mine Knogler

Deltager i
(samarbejde)

Sundhedsstyrelsen og
OSAIA Health

Projekt RENEW, omhandlende et nyt kalktilskud
til kvinder, tarmmikrobiom og AI-data.

Deltager i

Innovationsfonden og
NEXS

Ph.d.-projekt relateret til RENEW, som bl.a.
skal undersøge kost-matrix betydning for
knoglesundheden
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Samarbejdspartner/
andre deltagere

Igangværende

En arbejdsgruppe

Igangværende

RUC

VfK i gang med
evaluering af App’en
med fokus på
E-health litteracy,
validering af
funktionskategorier
og ældres brug af
digitale løsninger.

NEXS

Projekt administreret af Bente Langdahl (se afsnit
”Dataindsigt og kvalitetsudvikling”) Dette projekt
inkluderer et mindre studie af, hvorvidt der kan
være ræson i at starte på den potente medicin.

Deltager i

Bente Langdahl og
Novo Nordisk Fonden

Nationalt projekt der skal undersøge behandlingen
af patienter med osteoporose og nyrepåvirkning

Deltager i sammen
med landets
osteoporoseeksperter

Novo Nordisk Fonden

EU-ansøgning i udvikling af kunstig intelligens
til bedre diagnostik og forløb for patienter med
osteoporose.

Deltager i

OSAIA Health

Ansøgning til udvikling af en kunstig intelligens
til bedre rådgivning og støtte af patienter med
osteoporose (Danish Life Science Cluster).

Deltager
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Status

Centre fra flere andre
europæiske lande
deltager
Region Sjælland
OSAIA Health

Indsatsområde 2:
Forskning og Innovation

Status aktuelle projekter
VfK undersøger betydningen af implementering af en
kunstig intelligens til identifikation af brud på rygsøjlen
på CT-skanninger af brysthule og mave som udføres af
anden årsag end osteoporose.
VfK bidrager aktuelt i en arbejdsgruppe, der skal se på
udvikling af infrastrukturen omkring brugen af kunstig
intelligens i Regionen.
VfK har også været med til at udvikle et koncept
omkring fysisk aktivitet, samlet evidens, publiceret to
artikler målrettet fysioterapeuter, og opdateret kursusindhold inklusiv udviklet materiale, test og evaluering af
kursus. Dette skal i anvendelse på en hensigtsmæssig
måde.
Aktuelt er der flere VfK tilknyttede ph.d.-projekter i gang.
Der er en, som evaluerer osteoporoseskolerne i Danmark, og en anden, arbejder med OP-kommunikation og
risikoforståelse (RUC). Endelig er VfK en del af et større
ph.d.-projekt omkring økonomi og osteoporose.
VfK har tilsvarende i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og OSAIA Health udviklet appen Mine Knogler. VfK
er i gang med en evaluering af App’en med fokus på
E-health litteracy, validering af funktionskategorier og
ældres brug af digitale løsninger.

VfK deltager i den tidligere nævnte bevilling fra Novo
Nordisk Fonden, som administreres af Bente Langdahl
(se andet afsnit), som bl.a. inkluderer et mindre studie af,
hvorvidt der kan være ræson i at starte på den potente
medicin. Ligesom VfK deltager sammen med landets
osteoporose-eksperter i et nationalt projekt der skal
undersøge behandlingen af patienter med osteoporose
og nyrepåvirkning (Novo Nordisk Fonden).
VfK deltager sammen med OSAIA Health i en EUansøgning i udvikling af kunstig intelligens til bedre
diagnostik og forløb for patienter med osteoporose.
Centre fra flere andre europæiske lande deltager også
i ansøgningen.
VfK deltager i en ansøgning sammen med Region Sjælland og OSAIA Health til udvikling af en kunstig intelligens til bedre rådgivning og støtte af patienter med
osteoporose (Danish Life Science Cluster).
VfK arbejder på at udvikle en læringsplatform til øget
viden om osteoporose for sundhedsprofessionelle med
viden, kurser, webinar samt erfaringsnetværk

VfK er desuden med i projektet RENEW, om et nyt
kalktilskud til kvinder, om tarmmikrobiom og AI-data.
Projektet er et samarbejde med Innovationsfonden og
NEXS. Der er et ph.d.-projekt relateret til RENEW, som
bl.a. skal undersøge kost-matrix betydning for knoglesundheden, som er et samarbejde med VfK og NEXS.

Indsatsområde 2:
Forskning og Innovation

Videnscenter for Knoglesundhed
Strategi 2022-2026 – Revision af 11. marts 2022

29

Figur 5

Forskning og Innovation – indsats

2022

Mål 2022-26
	Teknologisk understøttelse af videndeling, FAQ, PRO,
borger og patientstøtte, sparring, gennemsigtighed
og tilgængelighed
	Mine Knogler App – evaluering af brug og E-health
litteracy, validering af funktionskategorier, ældres
brug af digitale løsninger

	Start på udvikling af digitale patientforløb samt
understøttende kunstig intelligens
	Det udviklede koncept omkring fysisk aktivitet,
målrettet fysioterapeuter og sygeplejersker skal
testes, evalueres og anvendes

	Forskningsudvikling, der kan løfte klinikken og
sundheden

	Der skal findes midler til at udvikle en platform for
læring, erfaringsudveksling, dataindsamling etc. og
det skal igangsættes

	Innovationsudvikling til ditto

	Fremdrift i ph.d. projekterne

	Følge alle igangsatte projekter til dørs

	Ressourceafklaring og arbejdsplan i forhold til øvrige
strategiske mål

	Vidensplatform med fagspecifikke E-læringskurser
til alle aktører i feltet
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Indsatsområde 2:
Forskning og Innovation

2023

2024

2025

Opgaver i 2023

2026

Resultater i 2026

	Justeres løbende

	Klinisk forskning og innovation kan sammen udvikle
erhverv og faglige spidskompetencer

Opgaver i 2024
	Justeres løbende

Opgaver i 2025
	Justeres løbende

	Tidstro forebyggelse samt behandlingsudvikling på
osteoporose området, da innovationsområdet bliver
fulgt nøje
	Erfaring og data på effekt af digitale
rådgivningsforløb samt med brug af den udviklede
kunstige intelligens til identifikation af borgers behov
og intervention
	Erfaring og data på effekt af brug af materiale/
værtkøj omkring vejledning i fysisk aktivitet for
samtale med sygeplejersker og fysioterapeuter
	Udvikling af E-læringsplatform for
sundhedsprofessionelle indenfor området
med erfarnger i webinarer, kursus afvikling og
netværksdannelse
	Resultater fra PhD projekter

Indsatsområde 2:
Forskning og Innovation
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Indsatsområde 3:
Politik og organisation
Det er uforståeligt, at der ikke er kommet flere midler
til osteoporoseområdet, at der ikke er lavet en national
handlingsplan, at forskning, rapporter og faglig
konsensus om væsentlige mangler ikke bliver efterfulgt
af midler. Derfor halter handling efter viden, og derfor er
vi nødt til nu at skabe bedre udgangspunkter for borgere
med osteoporose10–13,16. Vi anerkender, at vi i VfK og de
mange andre aktører indenfor osteoporoseområdet
ikke har formået at etablere et beslutningsgrundlag,
som er tilstrækkelig belyst, operationelt og monitorerbart til at vise, at borgere med osteoporose kan få et
bedre og længere liv ved at styrke osteoporoseområdet
på nogle konkrete omend komplekse områder.
VfK ønsker med nærværende strategi at sikre udvikling
af det beslutningsgrundlag, som kan løfte forebyggelse
og behandling af osteoporose op på det aktuelle behov
med brug af nutidens viden og med en plan, der er skalerbar til fremtidens behov.
VfK vil derfor i samarbejde med de øvrige aktører tage
ansvaret for at bidrage med forskning, data og analyser,
der kan skærpe beslutningsgrundlaget for en bedre
prioritering, som kan skabe mere sundhed.
Samtidig er det nødvendigt at have strategisk fokus på
det politiske og organisatoriske. VfK, som er drevet af
klinikere, vil ofte være tilbøjelig til at bruge alle ressourcerne på klinisk forbedringsarbejde, og det er ikke tilstrækkeligt for at gøre opmærksom på de strukturelle,
økonomiske og ressourcemæssige udfordringer som
OP-området har.

Indsatsområde 3:
Politik og organisation

Derfor er det VfKs ambition at bidrage i øget grad til
samfundsperspektivet ved at bidrage til at nuancere
viden, understøtte en samfundsmæssig hensigtsmæssig udvikling og gøre opmærksom på potentielle
udfordringer. Både med henblik på, hvordan man fra
folketinget, regionerne og kommunerne kan understøtte
mere sundhed indenfor OP-området, men også hvor det
er helt fundamentalt, at de politiske beslutningstagere
bakker op med konkrete tiltag.
VfK ønsker også at være tilgængelig i forhold til andre
samfundsperspektiver, det kan f.eks. være spørgsmål,
der dukker op i kølvandet på klimaspørgsmål og forandringer. Det kan være i forhold til udfordringen omkring de
nye klimakostråd og den reducerede rolle af animalske
produkter. Her kan eks. reduktion af mælkeindtag være
en udfordring, da mange børn og unge har stillesiddende
fritidsaktiviteter modsat tidligere, hvor fritiden hyppigere
var præget af fysisk leg og bevægelse. Dette kan risikere
at få en negativ indflydelse på den langsigtede knoglesundhed hos befolkningen.
Ambitionerne er der. Der er dog i den grad behov for ressourcer til at kunne løfte den del af strategien. I første
omgang vil dette element i strategien blive løftet ind i et
foreslået Advisory board for Videncentret (som beskrives under indsatsen vedrørende Politik og organisation.
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Figur 6

Politik og organisation – indsats

2022

Mål 2022-26

Opgaver i 2022

	Sikre udvikling af beslutningsgrundlag, som kan
løfte forebyggelse samt behandling af osteoporose

	Samarbejde med aktører og bidrage med forskning
samt data

	Øge samfundsperspektivet på baggrund af
nuanceret viden

	Opbygning af Advisory Board

	Udvikling af kommunikationsstrategi der kan styrke
transparens, viden og tilgængelighed

	Årlig status på strategien, således hvordan
investeringerne bliver benyttet

	Tværsektorielt arbejde
	Understøtte osteoporose området med digital
infrastruktur; dialogværktøjer, beslutningsstøtte,
tilgængelighed og data
	Patientperspektivet er repræsenteret i bestyrelsen
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Indsatsområde 3:
Politik og organisation

2023

2024

2025

Opgaver i 2023

2026

Resultater i 2026

	Justeres løbende

	Optimering af VfKs organisation, tilgang og metode,
baseret på vidensdeling med bl.a. videnscentre på
andre områder

Opgaver i 2024
	Justeres løbende

	Bedre prioritering på osteoporoseområdet for derved
at skabe mere sundhed
	Et tværfagligt perspektiv på osteoporoseområdet
	Transparens og god relationel koordinering på tværs
af faglighed, administration og politik og sektorer

Opgaver i 2025
	Justeres løbende

Indsatsområde 3:
Politik og organisation
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Kontinuerlig optimering af struktur
omkring Videnscenteret

Gennemsigtighed om økonomi og
finansiering af udvikling og drift

Videnscentre på andre områder har en anden historik,
et andet økonomisk og personalemæssigt råderum,
andre organisationsformer, videndelingsprocesser osv.
VfK har derfor opsøgt nogle af de øvrige nationale
videnscentre med henblik på erfaringsudveksling om
det at være et nationalt videnscenter. En sådan videndeling kan formentlig bidrage til at optimere Videncentrets organisation, tilgang og metode. Særligt er det
interessant for VfK at høre andres erfaringer med at
understøtte godt samarbejde og videndeling på tværs
af sektorer og fagligheder, ligesom det er interessant
at høre om, hvordan nye indsigter og viden hurtigt kan
implementeres i hele landet.

ELLAB-fonden har siden 2018 støttet VfK, og fondsmidlerne dækker til den 1. juni 2023. VfK søger derudover løbende midler til forskningsprojekter, konkrete
ekstraopgaver og lignende.

Videnscenteret har som en del af dette arbejde haft
møder med såvel videnscenter for demens og Center
for Viden om Gigt (Sønderborg). Andre inspirationskilder
søges forsat. Dette arbejde vil videreføres, når prioriteringen i Advisory board har været drøftet.

VfK er en del af SUHK og hører til den Medicinske
Afdeling. Det er således Medicinsk Afdeling, der
finansierer grunddriften af VfK, og de får herudover et
regionalt særtilskud på 0,1 mio. kr. årligt, fordi VfK skal
understøtte hele regionens faglige og organisatoriske
læring omkring frakturopsporingsprogrammerne (FLS).
Der er afsat 2 mio. kr. årligt i hele Region Sjælland til at
prioritere implementering og herefter at drive og kvalitetsudvikle FLS.
Der vil blive udarbejdet en årlig status på strategien for
at vise fremdrift og resultater af investeringerne i drift
og udvikling af VfK.

Kommunikation
Det er ambitionen, at der udvikles en kommunikationsstrategi til at styrke gennemsigtighed og tilgængelighed
og opdatere viden på VfKs hjemmeside, LinkedIn og
andre platforme. Denne vil dog først være meningsfuld
at udvikle, såfremt der findes ressourcer til at løfte
opgaverne.
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Den organisatoriske forankring af VfK
VfK er organisatorisk forankret i en bestyrelse, som
repræsenterer både Region Sjælland og den centrale
patientforening OPF. Derudover har VfK en faglig styregruppe, der sikrer og understøtter, at vi har et fælles
faglige kompas på tværs af landet.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har det øverste strategiske og økonomiske
ansvar for VfK, og mødes fast to gange årligt og
derudover efter behov. Bestyrelsen er ulønnet. Med
placeringen på SUHK er det givet, at en repræsentant fra
SUHK-direktion er bestyrelseslederen. OPF repræsenterer patienterne, som er VfKs væsentligste samarbejdspart, hvorfor OPF er repræsenteret i bestyrelsen.
Den nuværende organisatoriske forankring afspejler, at
VfKs indsatser hidtil har centreret sig om at understøtte
og konsolidere de regionale osteoporoseindsatser.

Bestyrelse nu
	Direktionsrepræsentant fra Sjællands
Universitetshospital
	Osteoporoseforeningen
	Centerleder

Forslag til bestyrelse
fremadrettet
	Direktionsrepræsentant fra Sjællands
Universitetshospital
	Osteoporoseforeningen
	Centerleder
	Medicinsk afdeling, Køge

Da strategien peger fremad mod et mere tværsektorielt
VfK, vil det være relevant at drøfte, hvorvidt bestyrelsen
skal suppleres med andre aktører. Se eksempel på
justering i nedenstående figur.

Faglig styregruppe

	Borger
	RKKP
	Repræsentant fra det kommunale landskab/KL/
Sund By Netværket
	F.eks. Universitet, privat aktør eller politiker

VfK har en faglig styregruppe, der sikrer og understøtter
VfKs faglighed og den løbende faglige sparring og rådgivning. Denne gruppe repræsenterer alle fem regioner
og udgør en helt fundamental støtte for VfK. Den faglige
styregruppe er ligesom bestyrelsen ulønnet. Ligesom
bestyrelsen er forankret i den hidtidige regionale indsats, er også den faglige styregruppe sammensat med
det regionale perspektiv. Med strategiens sigte på en
mere helhedsorienteret indsats vil det også i den faglige
styregruppe blive drøftet, hvorvidt styregruppen kan
udvides mere med repræsentanter fra andre sektorer
og fagligheder.
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Figur 7

Organisatoriske og faglige forankring af VfK

VfK Bestyrelse

Medicinsk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital, Køge

VfK faglig
styregruppe

Advisory Board?

VfK Centerleder

Medicinsk
Afdeling

Klinik og Viden

Politik &
Organisation

Analyse af data-,
koordinations- &
kommunikationsstøtte?

Forskning &
Innovation

Mål: Længere og bedre liv for borgerne

To elementer er markeret med et spørgsmålstegn. Disse er udtryk for mulige nye organisatoriske funktioner, der kan
understøtte nærværende strategis målsætning ”VfK vil understøtte videnspredning, så alle aktører kan hjælpe hinanden
med mere knoglesundhed”
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Advisory board
Bestyrelsen har foreslået at etablere et Advisory board
med henblik på at drøfte, hvorvidt den organisatoriske
forankring, strategien og arbejdsplanen skal foldes ud
og løbende justeres for at kunne erhverve mere handlekraft for at skabe et bedre liv for de omtrent 700.000
borgere i Danmark med osteoporose.
Det kommende Advisory board vil blive etableret som et
frivilligt organ. I første omgang vil boardet blive inddraget
til at give input til nærværende strategi og vil efterfølgende kunne fungere som løbende rådgivere til VfK centerledelsen, bestyrelsen og den faglige styregruppe. Derfor
er det i øjeblikket hensigten, at Advisory boardet også
skal inkludere en repræsentant fra bestyrelsen og en fra
den faglige styregruppe (foreslået er Bente Langdahl).
Forslag til medlemmer af boardet fremgår af nedenstående figur og beskrives i det efterfølgende afsnit.

Forslag til repræsentation
	Bestyrelsesleder
	Faglig styregruppe
	Centerleder
	RKKP
	Danske Regioner
	Sundhedsdatastyrelsen
	Almen praksis
	Kommuner
	Patientsikkerhed
	Borger og patient
	Lægemiddelområdet og PRO
	Innovation og digital
	Bred faglig og sektorrepræsentation

Forslag til timing og opgaver
	
Marts 2022: Udkast til strategi i høring hos de
forslåede repræsentanter sammen med en
invitation til at deltage advisory board samt
invitation til input til udkast til strategi
	
April 2022: Digitalt drøftelsesmøde med de
interesserede parter
	
April 2022: Endelig strategi: arbejdsplanen sendes
til advisory board til orientering og evt. input
	
Maj 2022, september 2022: 1-2 årlige digitale
møder
	Adhoc rådgivning
	
Februar 2023: Høringspart på den årlige
strategistatus og tilhørende arbejdsplan:
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RKKP, Jens Winther Jensen
RKKPs retning og mål er meget sammenfaldende med
VfKs, idet RKKP (på trods af navnet) favner det tværsektorielle fokus og har borgerens sundhed som ledestjerne27. Samtidig er RKKP forankret i en datafunderet
forbedringskultur, som VfK med strategien har til hensigt
at understøtte i hele forbedringsarbejdet omkring forebyggelse og behandling af osteoporose. Udover at være
direktør for RKKP har Jens Winther Jensen et solidt
internationalt- og forebyggelsesperspektiv fra hhv. Institute for Healthcare Improvement og Tryghedsgruppen.
Danske Regioner, Erik Jylling
Danske Regioner repræsenterer hele den regionale
sektor, herunder både regionerne og tilknyttede private
praksisser, herunder AP, andre privatpraktiserende speciallæger samt fysioterapi. Herudover sidder Erik Jylling
i bestyrelsen for Fonden for AP28,29.
Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen
SDS er en væsentlig aktør for den nationale vision om
strategisk samarbejde for bedre brug af sundhedsdata30,31, for opbygning af nationale dataløsninger og
projektet om den samlede indsats for data i det nære
sundhedsvæsen32. SDS repræsenterer perspektiver fra
både den kommunale sektor, praksissektoren og den
regionale sektor, hvilket er afgørende for VfKs fremadrettede indsatser. Endelig er SDS leverandøren af de
centrale nationale opdateringer af data på OP-området
via RUKS2, og Lisbeth Nielsen er med i centrale organer
som den nationale bestyrelse for data på sundheds- og
ældreområdet ligesom hun er meget velfunderet i kvalitetsarbejde og videnspredning33,34
Almen Praksis
AP er helt afgørende for den fremtidige datadrevne kvalitetsudvikling på OP-området. AP er indirekte inkluderet
i alle ovennævnte forslag til repræsentanter til Advisory
board. Dog er ingen af ovennævnte udøvende praktiserende læger, hvilket formentlig kunne være en god hjælp
i kvalificeringen af nærværende strategi og arbejdsplan.
I dag pågår meget datadrevet kvalitetsarbejde i AP,
særligt indenfor KOL-, diabetes- og hjerteområdet, hvor
der er implementeret digitale forløbsplaner som beslutningsstøtte for AP. Dog er der ikke planer om implementering af nye digitale forløbsplaner, hvorfor beslutningsstøtte indenfor OP i AP skal forankres på anden vis. Det
kunne således være hensigtsmæssigt at finde en fra
AP, der har lyst til at bidrage. Alternativt kunne repræsentanten findes blandt medlemmerne i Bestyrelsen for
Fonden for Almen Praksis28 (der dog er repræsenteret
med Erik Jylling, hvis han tiltræder), fra Fagligt Råd*, fra
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Kvalitet i Almen Praksis35 eller en anden, der kan levere
perspektivet fra AP ind i VfKs strategiarbejde.
Kommunal repræsentant
Kommunerne har den væsentligste opgave indenfor
borgerrettet forebyggelse og en stor opgave omkring
bl.a. rehabilitering og pleje. Kommunerne er ligesom
AP repræsenteret indirekte i flere af de øvrige forslag til
Advisory boardet. Dog er der ingen direkte kommunale
repræsentanter. Det kunne således være relevant at
inkludere en repræsentant fra kommunale sundhedshuse, en kommunal sundhedschef, en fra KL, en kommunal osteoporoseskole el.lign. for at sikre direkte
kommunal forankring og det kommunale perspektiv i
strategiarbejdet.
Patientsikkerhedsrepræsentant
Patientsikkerhed tager udgangspunkt i, at viden og
læring er dynamisk. Når viden udvikler sig hurtigt, kan det,
der i dag er bedste praksis, i morgen være en utilsigtet
hændelse**. I en ambitiøs kommunal og regional sundhedsstruktur skal der derfor være opmærksomhed på
områder, der udvikler sig hurtigt. Nærværende strategi
har ambition om hurtigt at udvikle OP-området i
Danmark. Derfor kan ny viden opstå agilt, hvor tidligere
bedste praksis hurtigt bliver en utilsigtet hændelse. På den
baggrund kan det være relevant at inkludere en specialistkompetence indenfor patientsikkerhed. Det kan være
repræsentant fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed36,
fra læringsenheden fra Styrelsen for Patientsikkerhed37
eller en patientsikkerhedsambassadør38.
Borger og patient
Patientperspektivet er repræsenteret i bestyrelsen ved
OPF, og det kan være hensigtsmæssigt med flere borgerog patientperspektiver. Derfor lægges der op til at supplere med personer, der vil bidrage til Advisory boardet
med input om forventninger, oplevelser og ønsker til,
hvordan forebyggelse, behandling, effekt, organisation
og samarbejde omkring osteoporose kan forbedres.
Lægemiddelområdet
Lægemidler til OP-området er reguleret ligesom alle
andre lægemidler for praksissektor39–41 via faglige
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen42,43 og tilskudsregulering fra Lægemiddelstyrelsen44,45 for at understøtte det
bedste forhold mellem dokumenteret effekt, bivirkninger og pris. For sygehussektoren følger lægemiddelanvendelsen derudover anbefalingerne fra Medicinrådet46
og Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin47.
De videnskabelige selskaber understøtter høj kvalitet i
behandlingen med løbende opdateringer af den faglige

evidens og nationale behandlingsvejledninger. For OP
vil det typisk være Dansk Endokrinologisk Selskab48,
Dansk Knogleselskab49, Dansk Selskab for Almen
Medicin m.fl. Regionerne understøtter AP ved hjælp
af basislisterne50, som er regionale lægemiddelanbefalinger. Dog opdateres lægemiddelanbefalingerne
typisk ikke tidstro i forhold til ændringer i f.eks. tilskudsændringer fra Lægemiddelstyrelsen.
Lægemiddelområdet er således afhængig af mange
parter. Når god effekt, høj kvalitet og lav variation er
målet, kan det være relevant at inddrage en rådgiver. En
sådan kan bistå med anbefalinger til hensigtsmæssige
tilgange, når VfK på et tidspunkt også vil skulle beskæftige sig med udskrivnings-, skifte- og behandlingsvarighedsmønstre og effekt af lægemiddelbehandlingen og
sammenhænge med de øvrige indsatser.
Nærværende strategi har som grundlæggende mål, at
borger og patienter med osteoporose får længere og
bedre liv. En måde at monitorere om dette rent faktisk
opnås er ved en mere systematisk efterspørgsel, indsamling, analyse af patienter og borgeres feedback og
selvrapporterede helbredsoplysninger. En række aktører
er i gang med at anvende PRO mere systematisk. Det er
derfor oplagt at afsøge muligheden for at få en af disse
aktører inkluderet i Advisory boardet, f.eks. fra Medicinrådet51, Fagudvalget for sjældne knoglemetaboliske
sygdomme52, Lægemiddelstyrelsen eller Sundhedsstyrelsen, der også af og til anvender PRO, når de vurderer
effekter 53.

Relevante fagligheder
Der er mange forskellige fagligheder omkring den borger,
som er i risiko for osteoporose inden knoglebrud. Det
kan være på sundhedscentre, forskellige speciallæger,
de kan være tilknyttet hjemmeplejen, fysioterapi, diætister, rygestopkonsulenter osv. Tilsvarende kan der være
mange fagligheder omkring patienten med brud eller
rygsammenfald, idet de kan tilses i den fælles akutmodtagelse, ortopædkirurger osv. Efter brud er de omkring
rehabilitering, AP osv., og i FLS er der endokrinologer,
radiografer, radiologer, bioanalytikere, SOSU’er, sygeplejersker osv. Samtidig er der i den nye overenskomst
for AP gældende fra 1/1 – 2022 indført en takst, hvor
hjælpepersonale kan varetage årskontroller for ukomplicerede osteoporosepatienter58,59. Der er således behov
for at kunne trække på rådgivning fra et bredt felt af
forskellige fagligheder. Således vil det formentligt være
nyttigt at kigge på den faglige repræsentation, når de
forskellige kompetenceområder er udpeget og supplere
med nogle af de manglende faglige områder, som kan
være væsentlige for at skabe god kvalitet i OP-forløb.

Innovation og digitale løsninger
En andet grundlæggende mål i nærværende strategi
er, at OP området understøttes af digital infrastruktur,
digitale hjælpemidler i form af dialogværktøjer, beslutningsstøtte, tilgængelighed og data. I det lys er det oplagt, at der er innovationskapacitet i Advisory boardet.
Det kan være kapaciteter fra Region Sjælland, Regionernes Sundheds IT54, Regionernes Innovationsboard55–57
el.lign.

* F
 agligt råd kan på eget initiativ eller efter anmodning fra Fonden for almen Praksis analysere og belyse faglige områder af relevans for Almen Praksis, og der sidder repræsentanter fra både PLO og RLTN og almen praksis repræsentanter. PLO-medlemmer
er aktuelt følgende: Anders Beich, Claus Johannes Rendtorff, Gunver Lilevang, Jens Søndergaard, Johan Ludvig Reventlow,
Mireille Lacroix og Susanne Dalsgaard Reventlow er det rådgivende organ for Fonden for Almen Praksis
** Det kan illustreres ved det gamle eksempel om høj mortalitet/morbiditet af nyfødte og mødre, inden man havde identificeret
hygiejne/håndvask for assisterende personer som en afgørende faktor. Fra den viden foreligger til den bliver systemisk integreret
alle relevante steder, vil en lærende struktur understøtte, at de steder, der stadig har for høj dødelighed/sygelighed omkring fødsler, bliver opkvalificeret/omorganiseret til nye rutiner/strukturer, der sikrer at den nye viden er fuldt implementeret. I den perioder,
hvor viden bliver til systemisk handling vil det, som tidligere var bedste praksis (høj mortalitet og morbiditet) være utilsigtede
hændelser, som hurtigt skal opdages og hurtigt skal handles på.
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Et internationalt perspektiv
Nærværende strategi og det arbejde, der følger heraf, vil
kunne give muligheder for andre lande at lære af Danmark. Flere af aktørerne i det danske OP landskab har
tæt og hyppig kontakt med udlandet og internationale
videnskabelige aktører. VfK vil undersøge, hvorledes
den danske indsats og de kommende resultater også

kan bidrage til at understøtte forbedringer i udlandet.
Dette er et område, der vil iværksættes, når de nationale
resultater begynder at vise forbedringer, hvorfor de
konkrete indsatser omkring Danmark som international
OP pioner vil blive udviklet i de kommende årlige justeringer af strategien.

Ressource-betragtninger
Ambitionerne i nærværende strategi kræver omfattende ressourcer ikke blot hos VfK men også hos
andre aktører. Derfor vil alle ambitioner så vidt muligt
blive initieret med en ressourceafklaring inden opstart
af selve projektet. Nogle af elementerne er dog så
påkrævede for borgernes livskvalitet, og Danmarks
fremtidige ældre, at der er behov for at igangsætte
initiativerne (f.eks. FLS).
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Dertil kommer, at der aktuelt arbejdes på en økonomisk
status og perspektivering af OP, hvor der ved hjælp af
befolknings- og demografiske prognoser udarbejdes et
overblik over den forventede patienttyngde på kortere
og længere sigt.
VfK vil løbende gøre ressourceanalyserne tilgængelige
efterhånden som de udarbejdes.
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