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De flesta verkar överens om att man bör försöka hitta 
de i befolkningen som har begynnande osteoporos och 
att ett bra sätt att göra det är att screena frakturpatienter 
avseende osteoporos. Men hur bra är det?

På ortopedkliniken i Lund har vi screenat våra 
frakturpatienter sedan 2002. Vi har valt att koncentrera 
oss på att försöka identifiera de som är i tidigt skede 
av osteoporos och kontaktar därför de mellan 50 och 
75 år som söker med en handleds-, axel-, kot- och/
eller höftfraktur. Vi skiljer screeningrutinen från 
själva frakturbehandlingstillfället; istället kontaktas 
frakturpatienterna av vår osteoporossjuksköterska, får 
fylla i ett riskfaktorformulär och erbjuds en DEXA 
undersökning som mäter bentätheten. Diagnos av 
osteoporosgrad ställs och patienterna får brev med 
resultat, information och remiss till ordinarie läkare 
som de tillråds söka om de har sänkt bentäthet. De 
patienter som ligger riktigt lågt i bentäthet remitteras 
till endokrinologläkare för utredning och de patienter 
som rapporterar nedsatt balans hanteras i samråd med 
balanslaboratoriet på Öronkliniken i Lund.

Tidigare uppföljningsstudier har visat att våra patien-
ter är duktiga på att ta ansvar för sin skeletthälsa. 90 
% av patienterna med osteoporos gick till sin ordinarie 
läkare och av dessa fick 2/3 aktiv benresorptionshäm-
mande behandling. Vi har nyligen publicerat en sex-
årsuppföljning av vår osteoporosscreening, där vi kon-
taktade de patienter som ingick i första årets screening 
samt en kontrollgrupp av frakturpatienter i samma 
åldersgrupp som besökte ortopedkliniken i Lund året 
innan vi startade vår osteoporosscreening. 239 av 306 
icke-screenade och 219 av 286 screenade patienter be-
svarade enkäten. I icke screenad grupp hade 69 patien-
ter drabbats av nya frakturer, i screenad grupp 39; det 
var 42 % färre frakturer i den screenade gruppen. Vi 
kunde också notera en lägre dödlighet i den screenade 
gruppen, 12 % mot 17 %.

Det bör noteras att många patienter i icke-screenad 
grupp ”fastnade” i vår osteoporosscreening i samband 
med efterföljande fraktur och sålunda fick behandling 
som de sannolikt inte fått annars, så möjligen kan den 
sanna skillnaden ha varit ännu större. Vi tror det är 
möjligt att reducera antalet efterföljande frakturer med 
hälften med en enkel och okomplicerad screeningrutin 
som denna.  

Det finns även andra vinster med att använda ett frak-
turtillfälle som markör för möjlig ohälsa. Av de pa-
tienter som remitterats till endokrinolog för utredning 
diagnosticeras många behandlingsbara endokrina till-
stånd som annars sannolikt hade hunnit bli mer ut-
talade innan diagnos. Uppföljande studier pågår av 
denna grupp av våra screenade patienter.

En fraktur föregås nästan alltid av ett fall och det finns 
hållpunkter för att fall ofta är kopplat till balanssin-
nets funktion. Nedsatt balans kan i många fall tränas 
upp och i samarbete med våra öronläkarkollegor på 
balanslaboratoriet i Lund studerar vi hur sådan träning 
kan se ut, vad den har för effekter och hur vi kan an-
vända sådan träning för att minska falltendensen hos 
våra frakturpatienter så de slipper bli frakturpatienter 
igen!  
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