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1. Introduksjon

1.1 Osteoporose - utvikling av et handlingsprogram
I brev av 28.januar 1999 redegjør Sosial- og helsedepartementets (SHD)
Forebyggings- og rehabiliteringsavdeling for behovet for en samlet og koordinert
innsats med tanke på forskning, forebygging og behandling av osteoporose.
Departementet ønsker bl.a. å utarbeide et handlingsprogram, og ber i den forbindelse
om en oppdatert status over kunnskapsgrunnlaget for forebyggende tiltak,
diagnostiske- og terapeutiske metoder. Dette skal utgjøre et faktagrunnlag for
departementet i arbeidet med å utforme strategier (handlingsplan). Senter for
medisinsk metodevurdering (SMM) er bedt om å utarbeide denne kunnskapsoversikt.

1.2 Medisinsk metodevurdering
Medisinsk metodevurdering (Health Technology Assessment, HTA) innebærer en
vurdering av effekter, bivirkninger, omkostninger og andre virkninger av prosedyrer
som benyttes eller er foreslått benyttet i helsevesenet for å forebygge, diagnostisere og
behandle sykdom. Det viktigste i en slik metodevurdering er en kritisk og systematisk
gjennomgang av den foreliggende vitenskapelige dokumentasjon, hvor et veldefinert
sett av standardmetoder er utarbeidet for å minimalisere alle former for bias i
vurderingen (vedlegg 1). I en medisinsk metodevurdering vil, i tillegg til de kliniske
effekter, også økonomiske, juridiske, etiske og organisatoriske forhold som påvirker
beslutninger i helsevesenet, bli trukket inn. Målet med medisinsk metodevurdering, er
å gi best mulig faglig grunnlag for beslutningstakere i helsevesenet. Temaene kan ofte
omfatte områder hvor det er usikkerhet eller uenighet i fagmiljø eller forvaltning.

Ikke kommersielle, offentlig finansierte og forankrede sentra for medisinsk
metodevurdering er knyttet sammen i et internasjonalt nettverk: The International
Network of Agencies for Health Technology Assessment, INAHTA.

1.3 Arbeidsmetoden for denne rapporten
Flere INAHTA-sentre har på forespørsel fra nasjonale helsemyndigheter foretatt
metodevurderinger av problemstillinger knyttet til osteoporose. I løpet av de siste 5-10
år har mange rapporter blitt publisert. Vi har identifisert  nærmere 20 utredninger fra
organisasjoner knyttet til INAHTA, og har vært i kontakt med de fleste sentrene for å
avklare status for publiserte og pågående studier.
Den foreliggende utredning baserer seg først og fremst på en oppsummering av
de metodevurderinger (HTA-studier) som er foretatt  innenfor det faglige
nettverk INAHTA i perioden 1993-1999, hvorav de fleste rapportene bygger på
strukturerte systematiske litteraturvurderinger. Disse er supplert med relevante
systematiske litteraturgjennomganger (SR) i Cochrane Collaboration. 
Vi har også inkludert noen av de større ekspertutredninger og retningslinjer; fra
hhv. Verdens Helseorganisasjon (WHO), EUs Directorate-General for
Employment, Industrial Relations and Social Affairs V og National Osteoporosis
Foundation (NOF), USA.
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Tabell 1 gir en sammenfattende oversikt over hvilke rapporter som er inkludert, med
organisasjonenes arbeidsmåter og datakilder som denne oppsummering igjen er basert
på.
En oppsummering over hvilke problemstillinger og hovedkonklusjoner som
fremkommer vil bli gitt i tabellform under hver enkelt problemstilling, tabell 2-4.

Vi har i vår oppsummering lagt de systematiske litteraturgjennomganger som foreligger,
til grunn for de samlede konklusjoner. Men vi refererer også konklusjoner fra de øvrige
kilder for å vise spekteret i oppfatninger.

Det er ikke spesifikt gått inn på epidemiologiske studier over forekomst av osteoporose.
Det er heller ikke referert eller tatt stilling til kostnadsundersøkelser. Noen av de
internasjonale rapportene inkluderer dette, men vi har funnet det vanskelig å overføre
disse til norske forhold.

En oppsummering av kunnskapsstatus ut fra foreliggende "vurdert" dokumentasjon, vil
ikke kunne inkludere den nyeste primærforskning. Det er godt mulig at det nå finnes
studier som gir svar på noen av de spørsmål eller kunnskapshull som denne
gjennomgang fortsatt etterlater seg.

En generell innvending mot mye av den tidligere forskning, er at relativt få
intervensjoner er vurdert i forhold til fraktur forekomst, de fleste har benyttet nivå av
bentetthet som endepunkt. En annen innvending er at det savnes langtidsstudier.
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Benskjørhet/bensvinn/osteoporose er betegnelsen på fysiologiske og histologiske
forandringer som skjer i bensystemet, bl.a. som følge av alder.  Tilstanden kjennetegnes
av en reduksjon i organisk bensubstans, samtidig med tap av kalksalter. Det blir en
endret mikroskopisk arkitektur i benvevet og dermed redusert styrke; "porøst ben".
Som klinisk følge, øker risikoen for fraktur av benet. Risiko for fraktur skyldes både
benets tilstand og de traumer individet utsettes for. De vanligste årsaker til benbrudd er
fall. Til dette kan igjen bidra sykdom og medisinering. Dette mangfold i mulige
årsaksfaktorer kan medføre at osteoporose-pasienter får et svært ulikt behandlingstilbud
(1).
Aldersbetinget reduksjon i benmasse starter allerede i 20 - 30-årsalderen, og varer livet
ut. Hos de fleste skjer dette langsomt og gradvis, men det er store individuelle
variasjoner, hvor flere faktorer påvirker også denne utviklingen. Reduksjonen er størst
hos kvinner og i de 10 første årene etter menopausen. Senere taper både kvinner og
menn benvev i langsommere tempo.
Osteoporose er i seg selv en tilstand uten symptomer, før frakturer inntrer. Da kan
tilsynelatende små traumer og belastninger føre til fraktur. Frakturer assosiert med
osteoporose forekommer først og fremst i rygghvirvlene (thorakale og lumbale),
underarm (radius) og lårhals. Benbruddene er et folkehelseproblem fordi det rammer
store deler av befolkningen og fordi mange av bruddene gir store plager og redusert
livskvalitet. Lårhalsbrudd er særlig belastende p.g.a. sine høye kostnader i form av
morbiditet, mortalitet og samfunnsmessige belastning. Ryggradsbrudd viser et
varierende klinisk bilde, mange er asymptomatiske, men det er også grader av smerter,
deformiteter og "disability".

Forekomst av benbrudd i den vestlige verden har økt mye, først og fremst pga større
andel eldre i befolkningen, men også øket forekomst innen aldersgruppene (2,3).
Det er innhentet data fra Norsk Pasient Register, Sintef Unimed, over forekomst av
benbrudd relatert til benskjørhet i Norge. Ettersom dette er tall fra oversikt over
sykehusinnleggelser vil de kun gi et noenlunde korrekt bilde over forekomst av
lårhalsbrudd, mens tilsvarende data ikke vil kunne si mye om de reelle tallene for
underarmsbrudd og rygghvirvel-frakturer. 

2. Bakgrunn
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Tallene for lårhalsbrudd fra 1998:
ALDER MANN KVINNE TOTAL

(år)

0-49 192 90 282

50-59 138 166 304

60-69 265 466 731

70-79 797 2023 2820

80 + 312 4619 5931

TOTAL 2704 7364 10068

Statistikk viser at Sverige (2,4) og Norge (2,5) ligger meget høyt i forekomst av
"osteoporosefrakturer", særlig lårhalsbrudd (4), uten at man helt kjenner bakgrunnen
for dette. I følge rapporten fra BCOHTA (6) er det ikke evidens for at kvinner i disse
land har generelt lavere benmasse.

SMM er anmodet om å utrede kunnskapsgrunnlaget for forebyggelse, diagnostikk
og behandling av osteoporose. Som det vil fremkomme, er det ikke et opplagt skille
mellom forebyggelse og behandling. Vi vil likevel forsøke å bygge opp rapporten som
en status over kunnskapen om

1) Diagnostiske metoder
2) Å forebygge benskjørhet / osteoporose
3) Å behandle osteoporose der denne foreligger
4) Å forebygge osteoporosens konsekvenser, først og fremst i form av frakturer.

I pkt. 2) er målet en bedre generell benhelse, i beste tilfelle at ingen utvikler
osteoporose.
I pkt. 3) er målsetningen å identifisere (diagnostisere) og behandle osteoporose for å
redusere de kliniske følgetilstander (risikoen for frakturer)
I pkt. 4) ønsker man å forebygge traumer, fall osv. for å redusere fraktur-risikoen hos
osteoporotiske pasienter.

2.1 Definisjon av osteoporose
I litteraturen refereres flere definisjoner av osteoporose:
"A disease characterized by low bone mass and micro-architectural detoriation of 
bone tissue, leading to enhanced bone fragility and a consequent increase in fracture
risk"(7)

"An abnormal rarification of bone resulting from a negative balance between
deposition and resorption, leading to fractures" (6)

"An age- related disorder caracterized by decreased bone mass and increased
susceptibility to fractures, in the abscence of other recognisable causes of bone loss"
(National Institute of Health (NIH), USA) (4).
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Primær osteoporose = postmenopausal og aldersbetinget for kvinner og menn 
Denne rapporten baserer seg på kilder som i hovedsak omhandler osteoporose hos
kvinner

Sekundær osteoporose = indirekte forårsaket av underliggende sykdom (som
hyperparathyreose, nyresvikt) eller behandling (som kortikosteroider). Under 5% av
osteoporose-kasus er sekundær osteoporose (8) 
Sekundær osteoporose vil ikke bli omhandlet i denne rapporten

Definisjonene avspeiler til en viss grad en diskusjon om hvorvidt primær osteoporose
bør defineres som en "sykdom" eller som en normal del av de degenerative endringer
som skjer når individ eldes. Denne diskusjon skal ikke føres videre her, men det henvises
til  BCOHTA (6).

I praktisk klinisk arbeid benyttes en definisjon og stadieinndeling utarbeidet av en
ekspertgruppe under WHO i 1994 (7), hvor definisjonen "osteoporose" i praksis er basert
på måling av benets mineral innhold. I følge WHO´s retningslinjer foreligger det
osteoporose når individets bentetthet (mineralinnhold per areal-g/cm2) er under 2,5
standardavvik fra gjennomsnittsverdien for unge, friske individer av samme kjønn og
etnisitet (T-score). Individer i denne gruppen som allerede har hatt en fraktur, betegnes
som manifest osteoporotiske, mens osteopeni eller lav benmasse benyttes for individer
med 1-2.5 SD under nivået hos en ung frisk gjennomsnittsperson.
WHOs definisjon er kvantitativ og relatert til et gjennomsnittsmål som tilsvarer unge,
friske personer.  Dette har vært kritisert fordi en dermed klassifiserer en stor andel av
befolkningen over 50 år som osteopeniske eller osteoporotiske, og gir dem et
unødvendig sykelighetsstempel (2,6,8 ). I følge SBU vil denne målemetoden gi som
resultat at over halvparten av svenske kvinner i alderen 40-89 år er osteopeniske, mens
15-22 % har osteoporose (2 ). Tilsvarende beregninger fra USA vil gi 94 % av alle
(hvite) kvinner over 75 år diagnosen osteopeni, mens 38 % er osteoporotiske (ca 10
millioner kvinner). I en samlet rapport fra INAHTA (9) benyttes WHO´s  prinsipp for
måling og gradering av osteoporose, men her sett i forhold til et aldersrelatert
gjennomsnitt (Z-score).



Formålet med å diagnostisere osteoporose bør være behandling av tilstanden for å
redusere risiko for fremtidige brudd, eller for å følge utviklingen i en
behandlingsprosess En diagnostisk metode bør i størst mulig grad skille individer med
høy risiko for fraktur, fra de uten eller med lav risiko.
Mange av INAHTA rapportene har diagnostikk av osteoporose som hovedtema:
CAHTA-93 (10), SBU-95 (2) (oppdatert –99), INAHTA 1.background paper-96 (11),
AHCPR-97 (8), BCOHTA-97 (6), AHFMR-98 (12), AHFMR-99 (1). I de øvrige vil
diagnostikk også være drøftet.

Sammenheng mellom bentetthet og frakturrisiko
Etter at måleinstrumenter for bentetthet i økende grad er tatt i klinisk bruk, er definisjon
og diagnose blitt knyttet opp til denne måling som sådan. I praksis defineres
osteoporose dermed ved en intermediær, ikke en klinisk parameter.
Nivå av benmasse kalles et "surrogat"-mål i forhold til de kliniske forløp (= fraktur).
Sammenhengen mellom surrogat-målet (bentetthetsnivå) og det kliniske relevante mål
(fraktur), er langt fra absolutt, selv om det er en klar korrelasjon. Mange
asymptomatiske kvinner med bentetthet som er 2,5 SD under normalverdien vil aldri
oppleve frakturer, mens mange med normale verdier vil få frakturer. 
I rapporten fra BCOHTA (6) hevdes det at gruppen med størst risiko for alvorlige
lårhalsbrudd er kvinner i høy alder, med mange risikofaktorer (se senere), uavhengig av
bentetthet.

Kohortstudier assosierer bentetthet med frakturrisiko
Til tross for refleksjonene ovenfor, er nivå av bentetthet/benmasse den parameter som
er best korrelert til fremtidig fraktur (1,2,8,13).
Det svenske SBU utarbeidet i 1995 en metaanalyse basert på prospektive kohort studier
fra 1985-94 ut fra spørsmålet om nivå av bentetthet i det hele tatt kunne si noe om
fremtidige frakturer. Man registrerte innledningsvis 24 studier, som ble redusert til 12
ut fra kriterier satt opp på forhånd. Disse 12 studiene omfattet ca 80 000 personer, de
fleste kvinner. Effektmål for studiene var relativ fraktur risiko ved 1 SD redusert
bentetthet i forhold til alders-matchet gjennomsnitt. Analysen ble spesifisert både på
fraktur type (underarm, lårhals osv) og sted for måling, kfr vedlegg 3. 
Metaanalysen viste sammenheng mellom nedsatt bentetthet (1 SD) og øket fraktur-
risiko. Risiko for fraktur økte med minkende bentetthet. Videre ble det vist at de fleste
målesteder ga samme prediktive resultat, bortsett fra at måling i hofteregionen var best
til å forutsi hoftefraktur, og måling i rygg var best til å forutsi rygghvirvel frakturer.
Metaanalysen bygger på studier med kort oppfølgingstid, den gir derfor ikke
holdepunkter for å forutsi fraktur i alderdommen ut fra en måling rundt menopausen.
Forfatterne sammenligner korrelasjonen mellom 1 SD reduksjon i bentetthet og fraktur,
med den korrelasjonen som finnes mellom 1 SD i øket blodtrykk og slag, eller 1 SD
øket serum kolesterol og cardiovaskulær sykdom (Relative Risk 1,5 – 2,2) (2,3).
Korrelasjonen gjelder generell risiko for å få et brudd - men det understrekes at 
"Man kan dock inte før den enskilda individen førutsaga vem som kommer at drabbas" 
( 2 ).
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En rapport fra AHCPR (8) inneholder også en oppsummering av kohort studier over
relasjonen mellom bentetthet og fraktur:
"Prospective studies show a clear relationship between reduced bone density and
increased fracture risk, but have not yet established how well a bone mineral density
(BMD) value determined at menopause predicts long-term risk of fracture". "Although
BMD values can be used to identify populations at risk of fracture relative to the general
population, determining the absolute risk of fracture (or the absolute benefit of
interventions) in an individual requires considering patient age and other risk factors for
fracture."

I en felles rapport fra INAHTA (9) konkluderes: There is "fair" evidence that BDM
(bone density measurement) can predict the risk of fracture in postmenopausal women.

CAHTA (10): Low mineral density increases the risk of fractures; but also in elderly
women they are the result of other events.

Det er få studier på menn. SBU har også foretatt en oppsummering av case-control
studier gjort av bentettheten i pasienter med lårhalsbrudd sammenlignet med
bentettheten hos alders matchede kontroller. Det var en liten reduksjon i nivå av
bentetthet hos bruddpasientene. Disse case-control studiene omfattet også noen menn,
og konklusjonen er at bentetthets målinger på menn gir tilsvarende informasjon som hos
kvinner.

Metoder
Måling av bentetthet er blitt stadig mer utbredt.
SBU oppgir for Sverige: Det ble foretatt 30 000 målinger i 1993 som økte til ca 52 000 i
1995, av disse var ca 10 % foretatt i private laboratorier. Knapt halvparten av målingene
i offentlige laboratorier ble gjort i forskningssammenheng, mens de fleste i private
hadde screening som formål.
BCOHTA for British Columbia i Canada : 2 000 målinger i 89/90 øket til 18 679
målinger foretatt i 95/96.

De vanligste metoder baseres på måling av absorberte stråler i skjelettets kalsium.
Vanligst er røntgenbaserte metoder, hvor Single - eller Dual-energy X-ray
Absorptiometry (DXA) er mest benyttet (2,8,11). Blant andre metoder er ultralyd den
mest praktisk (kommersielt) anvendte, mens kvantitativ CT også blir brukt. MRI er
foreløpig mest benyttet i forskningssammenheng.

Hovedkonklusjonen fra en oppdatert SBU-rapport fra 1999:
DXA er mest brukt, og anses å være best egnet til å predikere brudd. Ultralyd er noe
svakere dokumentert, men gir ingen strålingsfare, apparatene er billigere og ofte
portable. Ultralyd kan gi informasjon om andre egenskaper ved benvevet (arkitektur,
strukturer) som også påvirker styrken. Ultralyd anses foreløpig mindre egnet til å påvise
små forandringer som ved normal aldring, evt behandlingsoppfølging, men kan være
praktiske for måling av større grupper. Det legges stor vekt på at måleapparaturen må
kvalitetssikres nøye
.
Det er ingen absolutt anbefaling om hvor benmassen fortrinnsvis bør måles. Prediksjon
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av brudd generelt kan være like god uansett lokalisasjon for måling. Indikasjoner om at
måling på hofte best forutsier fraktur i hofter (kfr vedlegg 2), vil imidlertid tilsi at dette
er et aktuelt sted ettersom hoftefrakturene er ansvarlige for størst morbiditet og
mortalitet. På den annen side er posisjonering av pasientene enklere å standardisere på
underarm, og en oppnår dermed større presisjon i målingene.

Andre metoder
Biokjemiske markører kan si noe om skjelettets omsetning (hastighet), men det er ikke
tilstrekkelig klarlagt hvordan dette stemmer overens med benmasse-nivået totalt (2).
Det er store individuelle forskjeller.
Benbiopsi kan benyttes ved mistanker om patologiske, metabolske skjelettforandringer,
men ikke ved alders relatert (primær) osteoporose.
Det skal også nevnes at forholdet mellom vekt og høyde har statistisk sammenheng med
den totale benmasse.

Det vises til vedlegg 3 med konklusjoner hentet fra INAHTAs Background paper 1:
"Methods used in the measurement of bone density".

Oppsummering fra de rapporter som omhandler 
bentetthetsmåling og diagnostikk av osteoporose
Tabell 2 angir de viktigste konklusjoner.

Hensikten med målingene er å vurdere pasientenes risiko for å få brudd. De refererte
rapportene viser at bentetthetsmålinger alene ikke er tilstrekkelige til å kunne anbefale
behandling eller spesifikk rådgivning. Det er nødvendig å kjenne pasientens historie
forøvrig og vurdere flere kriterier (2,6,8).

-Alle studiene bortsett fra rapporten fra BCOHTA (6) støtter at bentetthets måling er en
metode for å diagnostisere osteoporose, og dermed implisitt fraktur risiko. BCOHTA
fraråder bentetthets måling til diagnostikk fordi det er en for usikker metode og
inneholder for stor andel av under/over diagnostikk. Det er ikke godt nok utredet hva en
diagnose, enten den er "normal" eller "osteoporotisk" vil ha å si for individets egen
opplevelse og reaksjoner.
-Flertallet av INAHTA-rapportene (CAHTA (10), SBU (2), INAHTA (13), AHCPR (8),
AHFMR (1)) og alle ekspert panelene (WHO (7), EU (4), NOF( 14)) anbefaler å teste
menopausale kvinner som har multiple risikofaktorer, først og fremst tidligere brudd.
-Kun NOF (14) (systematisk vurdering+ ekspertpanel) anbefaler generell screening av
asymptomatiske menopausale kvinner for å påvise lav bentetthet.
-Ingen anbefaler bentetthetsmåling som screening av hele befolkningen for å
identifisere personer med lav bentetthet.

Vi har valgt å gjengi de spesifikke konklusjonene fra SBUs faglige utredningsgruppe
som foretok en systematisk litteraturgjennomgang i 1995, og oppdaterte denne i 1999:

Bentetthetsmåling av kvinner er indisert før 70 år der fraktur og/eller flere av følgende
risikofaktorer foreligger. Over 70 år kan en av risikofaktorene være tilstrekkelig:



S MM 4 /1 999:  Diagnostikk, forebyggelse og behandling av osteoporose

13

1. Tidligere osteoporose fraktur etter ubetydelig traume, f.eks håndleddsbrudd. 
2. Høydereduksjon mer enn 3 cm før 70 års alder, eller mer enn 5 cm etter 70 år.

Bentetthetsmålingen bør kombineres med røntgen av rygg for å utelukke annen 
sykdom.

3. Kortisonbehandling > 3 måneder
4. Sykdommer og/eller medisiner som kan lede til sekundær osteoporose
5. Menopause før 45 år
6. Arvelighet (lårhalsfraktur hos mor dobbler risiko)
7. Lav vekt (BMI< 19-20)
8. Uttalt osteopeni/funn av hvirvel kompresjon ved skjelettrøntgen.
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Mange faktorer påvirker den balansen mellom tap og nydannelse av benvev som
normalt endres ved alder, og fortsatt er det manglende kunnskap om deler av denne
prosessen.

Følgende stoffer hemmer ben-nedbrytning:
Østrogen
Østrogen-analoger (tamoxifen, raloxifen)
Calcitonin
Bifosfanater
Kalsium
Vitamin D eller Vitamin D analoger

Følgende stoffer stimulerer ben-nydannelse:
Fluor
Parathormon

Bortfall av kvinnelige kjønnshormon er den viktigste enkeltfaktor i sammenheng med
primær redusert benmasse/osteoporose (2,8 ).
Røking, lav fysisk aktivitet og utilstrekkelig kalktilførsel minker benmassen og kan
lede til osteoporose. Misbruk av alkohol, høyt kaffe-inntak, spiseforstyrrelser er andre
risikofaktorer som angis i rapportene.

I denne oversikten har følgende rapporter forebyggelse av osteoporose som hovedtema:
BCOHTA-97 (6), GR-98 (15), EU-98 (4), NOF-98 (14) AHFMR-99 (19). Men også i
de øvrige er forebyggelse et viktig tema.
Tabell 3 angir noen av de anbefalinger rapportene gir på forebygging av osteoporose.

Adekvat inntak av kalsium og D-vitamin
Nivået av benmasse (peak bone mass) i ungdommen kan økes ved optimale
ernæringsforhold (1,15), hvilket betyr at forebygging av osteoporose bør starte tidlig -
"senile osteoporosis is a pediatric disease" (6). I en nylig utgitt rapport fra NCCHTA
som egentlig omhandler farmakologisk behandling av osteoporose, heter det at
forebygging bør starte med å maksimere benmasse-nivået i barndommen ved hjelp av
diett rik på kalsium og vitamin D (16). Det advares mot effekter av spisevegring (6).
Benmasse kan generelt økes ved optimal kalsium og vitamin D (15), men dette er
sannsynligvis ikke tilstrekkelig alene for å forhindre det markerte bentap som skjer etter
menopausen (1).

Røking 
Det er ingen evidens i form av randomiserte kliniske studier som tilsier at røkestopp
har signifikant positiv effekt på bentetthet (1,14). Men epidemiologiske data viser at
røkere har lavere benmasse, raskere ben nedbrytning, og større risiko for lårhalsbrudd
enn ikke-røkere. Indirekte kan røkere ha større risiko for frakturer spesielt på grunn av
dårligere helse og lavere vekt (14).

4. Forebyggelse av osteoporose
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Kaffeforbruk
Det er ingen evidens for at redusert kaffeinntak har signifikant positiv effekt på
bentetthet (1).

Mosjon, gjerne i form av "load bearing exercise" har i mange rapporter vært satt i
sammenheng med solid benoppbygging og høy bentetthet. "The bone mass achieved
by middle age depends on the amount of physical exercise done earlier in life" (6,15).
Samtidig understrekes det at aktiviteten må opprettholdes også etter menopausen, for å
ha effekt på fraktur risiko. Dette kan tyde på at mosjon har flere virkninger enn direkte
på benmasse, f.eks. på å forhindre fall via styrket muskulatur, bedre balanse osv. (Se
kapittel 6 om forebygging av frakturer (6)). 
Men mosjon er først og fremst evaluert i forhold til øket bentetthet, og i studier av
varierende kvalitet. Det savnes strukturerte kliniske studier som gir svar på effekten av
mosjon på brudd risiko (14). 

Alkohol-bruk
Både redusert bentetthet og øket fraktur risiko er påvist hos mannlige alkoholikere (4).
Mekanismene kan være flere, bl.a. ernæringssvikt, i tillegg til direkte effekt på deler av
det benoppbyggende apparat. 

Østrogen
Det er holdepunkter for at det er viktig å sikre en normal menstruasjonssyklus inntil
menopausen (6).

Fluor Teoretisk skulle tilførsel av fluor ha en positiv effekt på osteoporose ved at det
øker benoppbygningen og benmassen. Kliniske studier viser imidlertid ingen effekt
eller til og med en høyere forekomst av fraktur i fluorgruppen enn i kontrollgruppen,
noe som kan skyldes "dårligere" benkvalitet eller endret omsetning av ben i andre
områder (6). Det understøtter påstanden om at benmasse nivå alene ikke bør benyttes
som prediksjon for brudd (6,8).

Det er viktig å understreke at mange av konklusjonene om forebyggelse ikke er basert
på resultater fra klinisk kontrollerte studier, men bygger på kunnskap om mulige
underliggende risikofaktorer og biomedisinske mekanismer, i tillegg til
epidemiologiske data.
Det er foreløpig ingen ferdige Cochrane reviews som omhandler forebygging av
primær osteoporose, kun noen på medikament-indusert osteoporose. Det foreligger
imidlertid flere Cochrane-SR protokoller, kfr tabell 1.

Det er også viktig å påpeke at forutsetningen for en effektiv forebyggelse er
tilstrekkelig kunnskap om hele årsakssammenhengen for primær osteoporose, noe som
er langt fra klarlagt i dag.
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Målsetningen er å behandle påvist osteoporose for å redusere mulige kliniske
følgetilstander, først og fremst frakturer. 

Følgende rapporter har behandling av osteoporose som hoved tema:
INAHTA-96 (17), Cochrane SR-96 (18), AHCPR-97 (8), NCCHTA-98 (16), NOF-98
(14)
Tabell 4 viser en oversikt over de viktigste konklusjoner.

Generelle anbefalinger
Mye av de samme tiltak vil beskrives både som profylakse og terapi. De samme råd om
livsstil som er beskrevet under forebygging av osteoporose gis også under behandling:
Optimalt nivå av kalsium og D-vitamin i kosten
Mosjon
Ikke røke
Det er ikke dermed gitt at de har samme effekt.

Farmakologisk behandling
Det er flere medikamenter som virker ved å øke benmassen, vist ved randomiserte
kliniske studier. For noen foreligger det også data fra studier hvor fraktur forekomst er
endepunktet.  De fleste kliniske studier omfatter kvinner med etablert osteoporose
(tidligere brudd), det er atskillig færre som  påviser at medikamenter reduserer risiko
for brudd hos kvinner uten symptomer på etablert benskjørhet. (8). Felles for alle er at
behandlingstilbudene sannsynligvis vil måtte benyttes over lang tid. 

Østrogen
Det er godt dokumentert (17) at tilførsel av østrogen, Hormone Replacement Therapy,
(HRP), etter menopausen har positiv effekt på bentetthet.
Det er også flere kohort og case-control studier hvor fraktur er endepunktet som viser
redusert relativ risiko for brudd ved østrogen bruk (17). Det er imidlertid dårlig
dokumentert i form av randomiserte kliniske studier (6,15). 
Behandlingens varighet er viktig, 1-3 år kan bevare eller svakt øke benmassen, men
hvis behandlingen avsluttes, er benmasse-nivået etter en tid på samme nivå som uten
behandling, dvs. bruk av østrogen har ikke langvarig beskyttende evne. Effekt på den
eldre (eldste) befolkning hvor fraktur betyr mest, krever altså en god oppfølging blant
brukere av østrogen. Østrogen behandling starter ofte rundt menopausen, og går over 5-
10 år. Dette betyr 15-20 år mellom avsluttet bruk og størst risiko for fraktur (>75 år),
(17).
Effekter av østrogen på andre kliniske tilstander, som hjertekar sykdommer eller
brystkreft, er ikke diskutert her.
Den beskyttende effekt av østrogen behandling på benmasse er vist også for kvinner
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over 60 år (8,9,17). I følge INAHTA’s samlerapport (9), kan østrogen teoretisk brukes på
to måter for å beskytte mot osteoporose; enten å starte ved menopause og fortsette ut
livet, eller å starte opp sent. Men det tas flere forbehold for klinisk utkomme, også i
form av brudd for begge løsninger. 

Bifosfonater
Det foreligger mange kliniske forsøk med bruk av bifosfanater ved osteoporose, en
oppsummering av disse ble bl.a foretatt i 1998 av NCCHTA som benyttet fraktur som
endepunkt for inkluderte studier (16).
Alendronat (Fosamax) synes å være det viktigste medikament for risikopasienter (først
og fremst pasienter med tidligere fraktur) som ikke ønsker å bruke østrogen. Det antas at
kontinuerlig behandling er nødvendig for å forhindre bentap. Men det foreligger ikke
data over lang tids bruk. Det er også få data over behandling av lavrisiko pasienter, dvs
pasienter uten andre funn enn lav benmasse.
Etidronat (Didronel) er ikke så godt studert. Det finnes studier (RCT) som viser effekt på
bentetthet og forekomst av rygghvirvel brudd, men bare observasjonsstudier på øvrig
fraktur risiko.
I følge NCCHTAs oppsummering i 1998 hadde bifosfanatene få bivirkninger, bortsett
fra antydninger om dyspepsi.

Ny oppdatering (personlig meddelelse fra SLK, 1999) av forskrivningspraksis i Norge
fra SLK viser en økning på over 20 % i bruk av Alendronat (Fosamax) fra foregående til
siste år. Det er ikke tilsvarende økning i andre medikamenter mot osteoporose, bruk av
kombinasjonspreparat østrogen + progesteron øker samlet ca 4 % kfr. vedlegg 4.

Calcitonin 
Dette medikamentet hemmer benresorpsjon, og er særlig brukt i middelhavslandene for
å bevare benmasse etter menopausen. Der har man hatt en meget sterk økning i bruk av
medikamentet (17). 
Calcitonin er godt dokumentert å bevare benmasse, men det er ikke tilsvarende gode
data på fraktur forekomst(17)

Vitamin D og kalsium
Det er vanskelig å skille effekter fra kalsium og vitamin D fra hverandre fordi man i
mange studier gir begge samtidig.

Kalsium har vist positiv effekt på benmasse nivå hos eldre kvinner (14), men det er
svakere evidens for effekt på frakturer.

Vitamin D alene har ikke vist effekt på benmasse eller signifikant effekt på forekomst av
brudd (18).
Dersom vitamin D suppleres med kalsium, er det flere rapporter som viser reduksjon i
antall brudd.
Et SR fra Cochrane i 1996  konkluderer med at kombinasjonen av relativt høye doser
vitamin D (800 mg) og kalsium (1,2 g) daglig i noen tid (>3 år) reduserer
bruddforekomst hos risikopasienter (18).

SMM  4 /199 9:  Diagnostikk, forebyggelse og behandling av osteoporose
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Fluor
Som beskrevet under forebygging av osteoporose, har ikke fluor vist den positive
kliniske effekt en kunne forvente ut fra kunnskap om biologisk effekt. Fluor anses ikke
som dokumentert behandling ved osteoporose. Noen rapporter angir at fluor kan
benyttes som smertestillende hos svært alvorlige osteoporose pasienter (6,14 ).
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Målsetningen med enhver intervensjon ved osteoporose er å hindre frakturer, derfor blir
de forebyggende tiltak og behandling som er beskrevet for osteoporose generelt (se
kapittel 5 ovenfor) også en del av forebygging for osteoporotiske brudd: ernæring,
mosjon, ikke-røke, hormonell eller farmakologisk behandling.

Her skal i tillegg omtales forhold som kan ha betydning for å forebygge eller beskytte
mot fall, eller redusere effekten av fall og traumer.
Svært mange av disse er også felles faktorer relatert til både påvirkning av
benmetabolisme og risiko for fall og traume.

EUs "Action for prevention" (4) og NOFs retningslinjer (14), begge fra 1998, er de av
rapportene som mest utførlig omhandler dette tema. Begge er utført av ekspertpaneler
med litteratur som underlag. 
I tillegg er det to avsluttede SR fra Cochrane over hhv intervensjoner for å forhindre fall
(1997) (19), og bruk av hofteproteser for å forhindre frakturer ved fall (1999) (20); og en
studie fra HTA-senteret i York, UK (NHSCRD) over forebyggelse av fall (21).

De fleste lårhals- og underarmsbrudd skjer ved fall, som er vanlig hos eldre. Ifølge EU-
rapporten faller ca 30% av befolkningen over 65 år hvert år, hvilket betyr 17 millioner
europeere. Fallincidensen øker med alderen og er høyest hos eldre enslige kvinner.
Resultater av fallene kan være skader, brudd, hospitalisering, permanent uførhet, og død.

Årsaks- eller risikofaktorer:
Den viktigste faktor som kan forutsi fall, er tidligere fall. Anamnese (over fall) er derfor
viktig i en forebyggende intervensjon.

Dårlig balanse kan skyldes uregelmessigheter i vestibular funksjon, men bedre
balanse kan også oppøves med muskeltrening, mosjon mm. (21). Dans (4) og Tai Chi-
balanseøvelser (21) nevnes som effektivt.

Men mosjon blir først og fremst effektiv når den kombineres med andre intervensjoner:
Cochranes SR over "Intervention for preventing falls in the «elderly» (19), inkluderer 18
studier hvor endepunktet er fall. Det er ikke signifikant bevis for at en enkelt
intervensjon, f.eks gjennomføring av et mosjonsprogram forhindrer fall. Derimot finner
man at intervensjoner som rettes mot flere risikofaktorer; mosjon, medikament bruk,
interne eller eksterne miljøfaktorer, og som rettes spesielt mot hvert enkelt individ, har
signifikant forebyggende effekt. Det samme refereres i NHSCRDs Effective Health Care
Bulletin; registrering av mulige risikofaktorer i omgivelsene og personlig oppfølging er
viktig (21), selv om effekten av hvert enkelt tiltak ikke er spesifikt dokumentert.

God balanse krever godt syn. Eldre bør jevnlig få sjekket synet. Spaserstokk og
skikkelig sko er andre virkemidler.
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Medikament bruk må sjekkes for å forebygge fall. Medikament bruken øker med
økende alder, særlig hos kvinner. I pleie og sykehjem er bruk av medikamenter svært
vanlig. Mange av de medikamenter som brukes av eldre kan disponere for fall.
Beroligende medikamenter/sovemedisiner er vist å øke risikoen for fall (6,21). Det bør i
forebyggende sammenheng vurderes hvor nødvendig medisineringen er.

Alkohol øker risiko for å falle i alle aldre (6,4,14). Hos eldre er ikke alkoholbruk så
vanlig, men kombinasjonen med medikamenter er en reell fare. 

Hjemmet er åsted for mange fallulykker, men ingen spesifikke tilstander eller
risikofaktorer er dokumentert knyttet til hjemmene hos dem som har falt, i forhold til
kontrollgrupper.
EUs ekspertpanel anbefaler likevel å unngå løse tepper, glatte gulv, over møblering,
høye/lave senger, dørterskler, mørke rom. NHSCRD anbefaler hjemmebesøk for å
eliminere slike risikofaktorer (21).
Cochrane´s SR over intervensjoner understreker som beskrevet ovenfor, at man må
behandle  multiple faktorer i omgivelsene (19)

Ute miljø bør kontrolleres, bla med godt gatelys, tilstrekkelig strøing om vinteren,
jevne ut hull i fortau og gater, og innrette trafikklys slik at det er god nok tid til å krysse
gaten (4).

Hoftebeskyttere
EU rapporten (4) siterer fra en RCT (1993) utført i et pleiehjem, hvor hoftebeskyttere
ble vist å redusere lårhalsbrudd til halvparten av pasientene, men det etterlyses bedre
design og bedre indikasjoner for bruk.
Cochrane´s SR "Hip protectors for preventing hip fractures in the elderly" fra 1999 (20)
inkluderer fem randomiserte studier, alle med deltagere fra institusjoner. Hofte proteser
synes å redusere fraktur etter fall hos en risiko utsatt populasjon, men studiene er ikke
av god kvalitet (20,21). Det avventes resultater fra ytterligere seks pågående studier.
Beskytterne er upraktiske og ukomfortable i bruk, noe som er et problem for
deltagernes oppfølging i studiene.



En gjennomgang av relevante rapporter fra The International Network of Agencies for
Health Technology Assessment, noen få "systematic reviews" (SR) fra Cochrane
Collaboration og noen større internasjonale ekspertutredninger for perioden 1993-1999,
viser at det fortsatt er store kunnskapshull i vår viten om primær osteoporose.
Ettersom de siste års primærforskning ikke inkluderes i en slik litteraturvurdering, er det
mulig at det nå finnes enkeltstudier som gir flere svar.
Det er også noen større pågående INAHTA vurderinger (Canada, SBU), og flere
Cochrane SR som sannsynligvis vil bidra til å oppdatere kunnskapsnivået som er under
avslutning .

Primær osteoporose er en reduksjon i benets mineralinnhold som skjer med økende
alder, og i særlig grad hos kvinner etter menopausen. Dette øker risikoen for fraktur,
særlig i rygghvirvler, underarm og lårhals. Forekomst av brudd i den vestlige verden har
økt mye, først og fremst pga større andel av eldre i befolkningen, og representerer et
økende helseproblem. Behovet for å forebygge brudd som er relatert til osteoporose, er
derfor stort. 

7.1 Diagnostikk
Den foreliggende gjennomgang har vist at graden av målt bentetthet (lav bentetthet =
osteoporose) er assosiert med bruddforekomst på gruppenivå. Den prediktive evne øker
når bentetthet ses i sammenheng med andre erkjente risikofaktorer: alder, arvelig
disposisjon, tidligere frakturer, høydereduksjon mm. Det har følgelig liten eller ingen
hensikt å måle bentetthet uten at flere risikofaktorer er tilstede allerede. Det er flere
metoder til å måle bentetthet. Best dokumentert er dual røntgen stråling absorpsjon
(DXA), noe svakere dokumentert er ultralyd.

7.2 Forebygging av osteoporose og fraktur
Den grunnleggende forutsetning for å kunne tilby en effektiv forebygging av
osteoporose (og osteoporotiske brudd) er at man kjenner årsakene til økt osteoporose
tendens og frakturhyppighet.

Den foreliggende gjennomgang viser rimelig bra dokumentasjon på at adekvat inntak av
kalsium og vitamin D, allerede fra ungdommen er generelt viktig for å optimalisere et
individs bennivå. Kombinasjonen av kalsium og vitamin D gitt over lang tid er
dokumentert å redusere brudd hos risikopasienter.
Mosjon er rimelig bra dokumentert å ha positiv effekt på oppbygging og bevaring av
benmasse, men er dårlig dokumentert som enkelt faktor i forhold til frakturer.
Når det gjelder forebygging av fallulykker er det dokumentert at intervensjoner for å
forebygge fall hos risikopasienter må rettes mot multiple årsaksfaktorer: syn,
medisinering, mosjon, interne og eksterne miljøfaktorer mm, og i form av individuell
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oppfølging.
Bruk av hoftebeskyttere for å forebygge frakturer ved fall, er foreløpig svakt
dokumentert.

7.3 Behandling
Det er bra dokumentasjon på at inntak av østrogen (HRT) etter menopausen forhindrer
det "naturlige" tap av benmasse, men lite dokumentasjon på at dette er relatert til
reduksjon i risiko for brudd.
Bifosfanater, først og fremst alendronat, er bra dokumentert med hensyn til
opprettholdelse av benmasse og redusert fraktur hos individer med tidligere brudd.
Det finnes få langtidsstudier.
Det er god dokumentasjon på at calcitonin bedrer nivå av benmasse, men dårlig
dokumentasjon på effekt på fraktur.

7.4 Denne gjennomgang har avdekket flere behov for ytterligere 
forskning:

-Epidemologisk forskning på årsaken til (økt) primær osteoporose
-Gode kontrollerte studier over etablerte forebyggings- og behandlings
regimer med fraktur som endepunkt: HRT, kalsium og Vitamin D, mosjon og andre
livsstilsfaktorer

-Gode langtidstudier over nyere medikamenter med fraktur som endepunkt
-Effekter av kort versus lang behandlings- og oppfølgingstid
-Forholdet mellom måletidspunkt for bentetthet, hastigheten av bentapet og risiko for 
fraktur

-Sosiale og psykologiske bivirkninger ved bentettthet måling, effekten av å bli 
"diagnostisert".

-Bedre data på menn 
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Vedlegg 2

Tabell 6.2 Relativ risk för fraktur vid 1 SD lägre bentäthet.

Typ av fraktur

Mätställe Underarm Höft Ländrygg Alla

Proximala radius 1.8 (1.5-2.1) 2.1 (1.6-2.7) 2.2 (1.7-2.6) 1.5 (1.3-1.6)

Distala radius 1.7 (1.4-2.0) 1.8 (1.4-2.2) 1.7 (1.4-2.1) 1.4 (1.3-1.6)

Höft 1.4 (1.4-1.6) 2.6 (2.0-3.5) 1,8 (1.1-2.7) 1.6 (1.4-1.8)

Ländrygg 1.5 (1.3-1.8) 1.6 (1.2-2.2) 2.3 (1.9-2.8) 1.5 (1.4-1.7)

Hälben 1.6 (1.4-1,8) 2.0 (1.5-2.7) 2.4 (1.8-3.2) 1.5 (1.3-1.8)

Alla 1.6 (1.5-1.7)* 2.0 (1.7-2.4)* 2.1 (1.9-2.3)* 1.5 (1.4-1.6)*

Hälben, mätt med 2.2 (1.8-2.7) 1.8 (1.5-2.2) 1.5 (1.4-1.7)
ultraljud

Värdena för relativ risk i denna tabell baseras på beräkningar enligt «fixed effects model»
*Konfidensintervallet är lika med det minsta individuella konfidensintervallet för varje mätställe.
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Salget av ulike legemidler med indikasjon osteoporose*

Legemider Refusjon Salg siste Salg siste Behandlings Antall pas Antall pas
Bisfosfonater 12 mnd 12-24 mnd pris per døgn 12 mnd 12-24 mnd
Fosamax Ja 45 860 235 37 461 291 10.66 11 788 9 612
Didronate Ja 14 037 462 14 462 143 3.41 11 394 11785

Sum 59 897 697 51 923 434 23 182 21 397

Progestogener og østrogener i kombinasjon

Kliogest Nei 57 799 291 53 705 545 2.52 62 777 58 217
Estracomb Nei 5 525 006 5 555 125 6.06 2 498 2 512
Trisikvens Nei 41 280 248 41 110 599 2.41 46 845 46 501
Cyclabil Nei 2 287 394 2 433 148 1.54 4 078 4 337

Sum 106 891 939 102 804 417 116 198       111 568

Østrogener

Evorel Nei 4 188 769 4 131 450 3.63 3 161 3 087
Estradem Nei 7 407 729 8 128 645 3.68 5 520 6 049
Progynova Nei 8 488 379 8 154 797 1.39 16 671 16 031
Menorest Nei 1.282 152 1 140 658 3.31 1 061 933

Sum 21 367 029 21 555 550 26 413 26 100

Sum østrogenpreparater 142 610       137 668

*Personlig meddelelse fra Nils Otto Skribeland Statens Legemiddelkontroll (SLK) 1999



Table 1: Levels of scientific evidence

Level Strength Type of Conditions of
Highest (1) to of study design scientific rigour*
Lowest (IX) evidence

I Meta-analysis of randomised Analysis of patient individual
controlled trials data

Good Meta-regression
Different techniques of
analysis
Absence of heterogeneity
Quality of the studies

II Large sample randomised Assessment of statistical
controlled trials power

Multicentre
Quality of the study

III Small sample randomised Assessment of statistical
controlled trials power

Good Quality of the study

IV to Non-randomised controlled Concurrent controls
prospective trials Multicentre

Fair Quality of the study

V Non-randomised controlled Historical controls
retrospective trials Quality of the study

VI Fair Cohort studies Concurrent controls
Multicentre
Quality of the study

VII Case-control studies Multicentre studies
Quality of the study

VIII Non-controlled clinical series Multicentre
Descriptive studies:
surveillance of disease,
surveys, registers, data bases,

Poor prevalence studies

Expert committees, consensus
conferences

IX Anecdotes or case reports

*Quality of the study assessed by specific protocols and conditions of scientific rigour.
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Primær osteoporose er en reduksjon i benets mineralinnhold som særlig
rammer kvinner etter menopausen. Osteoporose er tilsynelatende uten
symptomer før de første frakturer inntrer. Disse forekommer først og fremst i
ryggvirvlene, underarm og lårhals, og kan medføre store plager og redusert
livskvalitet for pasientene. Forekomsten av slike brudd har økt mye i den vestlige
del av verden og representerer et betydelig helseproblem.

Rapporten fra SMM oppsummerer internasjonale systematiske vurderinger over
effekten av ulike metoder for diagnostikk, forebyggelse,og behandling av
osteoporose. Det er stor interesse for osteoporose internasjonalt og en del
resultater er godt dokumentert. Rapporten konkluderer likevel med at det fortsatt
er store kunnskapshull i vår viten om primær osteoporose, og behov for mer
forskning innenfor dette feltet.

Senter for medisinsk metodevurdering
SINTEF Unimed
Postboks 124 Blindern
0314 Oslo

Telefon: 22 06 73 00
Telefaks: 22 06 79 79
E-post:smm@unimed.sintef.no
Internett: www.sintef.no/smm  


