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Bergen 24.10.2015 

Til Audun Lysbakken 
Helse og omsorgskomiteen 
 
Ny alvorlig sykdom – eller? 
 
Tenk om det oppdages en ny sykdom. Den rammer nesten 1 av 5 personer over 50 år. Lidelsen 
oppstår akutt og er smertefull. For å bli frisk må man opereres. Det er begrenset kapasitet, så nesten 
20 % må vente i over 2 døgn før de blir behandlet. Ett år etter vil 1 av 4 være døde. Blant dem som 
overlever, må 10 % reopereres og svært mange får varig funksjonstap. Opptil 15% rammes på nytt 
innen 10 år. Lidelsen kan forebygges, men selv blant dem som er rammet, får bare 16 % medisin for å 
forebygge en ny hendelse.  
 
Forferdelig, tenker du - ? Dette må aldri skje. Vårt helsevesen må da kunne takle en slik alvorlig 
sykdom bedre enn dette! 
 
Men sykdommen er her allerede - og omfanget vil øke.  Hver time på døgnet rammes en nordmann 
av et hoftebrudd, den mest alvorlige konsekvensen av osteoporose (benskjørhet).  
 
Behandlingen av hoftebrudd foregår på over 50 ulike sykehus i Norge. Det finnes ingen nasjonal 
handlingsplan, ingen oppdaterte retningslinjer for forebygging og ingen ensartede rutiner for 
behandling. Det finnes ikke noe kompetansesenter. Det finnes ingen medisinsk spesialitet for dem 
som har osteoporose eller hoftebrudd, ansvaret for denne pasientgruppen er spredt på 4-5 ulike 
spesialiteter. Hoftebrudd er en av de mest ressurskrevende enkeltdiagnoser på norske sykehus. 
Etter samhandlingsreformen synes det som oppfølging og rehabilitering er blitt dårligere. Tilbudet er 
helt ulikt fra kommune til kommune. Beregninger publisert i 2014 på oppdrag fra Helsedirektoratet 
viser at hoftebrudd i Norge koster ca. 4.5 milliarder det første året etter bruddet. Basert på tall fra 
Danmark, er omkostningene for alle osteoporotiske brudd blant personer over 50 år i Norge nær 10 
milliarder kr per år. Belastningen på helsevesenet er beregnet å øke med nesten 20 % fra 2010 til 
2020 pga økende antall eldre. 
 
For å oppdage om man har høy risiko for hoftebrudd, må bentettheten måles med en spesiell maskin 
(DXA). Norge ligger nesten på bunnen i Europa når det gjelder antall slike apparater per innbygger. 
 
De siste årene har andelen eldre som bruker medisin mot benskjørhet gått ned. Dette synes også å 
gjelde på sykehjem. Bare noen få pasienter får tilgang til den mest effektive medisinen. Den er for 
dyr for myndighetene. 
 
Hva vil helse- og omsorgskomiteen gjøre for å forhindre at tusenvis av mennesker rammes og 
avslutter livet på en så uverdig måte? 
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Noen forslag til tiltak: 
 

• Opprett et nasjonalt kompetansesenter med eget sekretariat som kan koordinere nasjonal 
og regional forskning, behandling og rehabilitering innen området osteoporose og 
osteoporotiske brudd. 

• Oppdater «Retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske 
brudd», inkludert standarder for akuttbehandling, oppfølging og rehabilitering.  

• Innfør en systematisk oppfølging av brudd-pasienter, en såkalt «Fracture Liaison Service 
(FLS)». Dette reduserer funksjonstap og risiko for nye brudd, og er gjennomført i flere land, 
blant annet i Sverige. Dette ligner på de «pakkeforløpene» som nå innføres for ulike 
kreftdiagnoser i Norge. Slike tiltak bør kobles til følgeforskning/evaluering. 

• Lag en nasjonal plan for distribusjon av apparater som kan måle bentetthet. Andelen som får 
adekvat behandling for osteoporose øker dess nærmere man bor en slik maskin.  

• Anbefal å styrke forskning innen området osteoporose og brudd ved å prioritere/øremerke 
midler til Norges forskningsråd.  

 
 
Vi står gjerne til disposisjon dersom medlemmer av helse og omsorgskomiteen ønsker ytterligere 
informasjon. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Professor dr philos Grethe S Tell  
 
På vegne av styringsgruppen i det nasjonale forskningsnettverket NOREPOS (Norske Epidemiologiske 
Osteoporosestudier) www.norepos.no  
 
 
 
 
Medlemmer av styringsgruppen for NOREPOS: 
 
Professor, PhD Nina Emaus 
UiT Norges arktiske universitet 
 
Lege, førsteamanuensis PhD Guri Grimnes 
Universitetssykehuset Nord Norge, og  
UiT Norges arktiske universitet 
 
Professor, overlege dr med Berit Schei 
St Olavs hospital og Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet 
 
Professor, dr med Siri Forsmo 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
 
 

Overlege, dr med Clara B Gram Gjesdal 
Haukeland universitetssykehus og 
Universitetet i Bergen 
 
Professor, dr philos Grethe S Tell, 
Universitetet i Bergen 
 
Professor, overlege dr med Haakon M Meyer 
Universitetet i Oslo 
 
Tidligere professor, dr philos Anne Johanne 
Søgaard 
Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske 
universitet 

http://www.norepos.no/

