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Sekundär frakturprevention i Värmland - koordinator-
baserad osteoporosfrakturkedja 

Gäller för: Landstinget i Värmland 

 

BAKGRUND 

Osteoporosrelaterade frakturer utgör ett globalt växande problem med ett omätbart 

patientlidande och stora samhällskostnader (1). Varannan kvinna och var fjärde man 

i Sverige drabbas av minst en typisk osteoporosfraktur under sin livstid. Cirka 70 000 

osteoporosrelaterade frakturer inträffar årligen i Sverige varav cirka 17 000 är höft-

frakturer. Detta innebär att Sverige har en av världens högsta incidenser för höftfrak-

tur, vilken är den allvarligaste typen av osteoporosfraktur och som är associerad med 

ökad mortalitet och permanent minskad självständighet.  

Trots Sveriges höga förekomst av osteoporosrelaterade frakturer ligger vi hittills då-

ligt till i internationella jämförelser när det gäller andelen patienter som efter sin 

fraktur utreds och behandlas för förhöjd frakturrisk och osteoporos. Ungefär 500 

värmlänningar drabbas varje år av en höftfraktur, en betydande andel av dessa går 

sannolikt att förebygga genom en optimalt organiserad sekundär frakturprevention. 

Sekundär frakturprevention är, rätt utförd, effektiv avseende incidensreduktion för 

typiska osteoporosfrakturtyper och vetenskapligt stöd finns för att koordinatorbase-

rade osteoporosfrakturkedjor är den mest effektiva sjukvårdsorganisationsmodellen 

för att minska incidensen av höftfraktur (2). 

SYFTE 

Syftet med denna vårdrutin är att patienter som haft en eller flera typiska osteoporos-

frakturer identifieras och får rätt utredning, behandling och uppföljning avseende 

fallrisk, frakturrisk och osteoporos. Målet är att minska incidensen av typiska osteo-

porosfrakturer, i synnerhet höftfraktur och kotkompression. 

RUTIN 

Målgrupp 

Målgruppen för sekundär frakturprevention i Värmland är samtliga patienter 50 år el-

ler äldre som vårdats i någon av Landstinget i Värmlands (LiV) verksamheter för en 

eller flera typiska osteoporosfrakturer. Typ av trauma som föranlett aktuell fraktur 

beaktas initialt ej, samtliga patienter identifieras och kontaktas. Hög ålder och kvinn-

ligt kön är de starkaste riskfaktorerna för typisk osteoporosfraktur, därför är det sär-

skilt angeläget att den äldsta patientgruppen (80 år eller äldre) i högre grad utreds 

och behandlas. 
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Typiska osteoporosfrakturer 

Till de typiska osteoporosfrakturerna räknas  

 distal radiusfraktur 

 proximal humerusfraktur (collum chirurgicum-, tuberculum majus- eller fler-

fragmentsfraktur) 

 fraktur i blygdbenet (ramus inferior/superior ossis pubis)  

 kotkompression 

 höftfraktur (cervikal, trokantär eller subtrokantär femurfraktur) 

 

Osteoporosfrakturkedjan 

Sekundär frakturprevention i Värmland är från och med 2016-01-01 organiserad en-

ligt den evidensbaserade modellen koordinatorbaserad osteoporosfrakturkedja, figur 

1. Osteoporosfrakturkedjan är ett specialitets- och organisationsöverskridande sam-

arbete mellan i första hand Ortopediska kliniken på Centralsjukhuset i Karlstad 

(CSK), Endokrin- och diabetescentrum (EDC) på CSK, Allmänmedicin i Värmland, 

fysioterapeuter i LiV, kommuner och privata vårdgivare. Osteoporosfrakturkedjan är 

en del av det övergripande vårdprogrammet för osteoporos och frakturprevention i 

vilket man även finner rekommendationer avseende primär frakturprevention. 

Osteoporosfrakturkoordinatorn 

Första länken i osteoporosfrakturkedjan är osteoporosfrakturkoordinatorn, sedan 

2016-01-11 en funktion med halvtidstjänst (50 %). Osteoporosfrakturkoordinatorn är 

sjuksköterska med anställning vid Ortopediska kliniken på CSK. Funktionen utökas 

till två halvtidstjänster (2 x 50 %) senast 2017-01-01 för att göra uppdraget mindre 

individberoende. 

Identifiering av patienter – osteoporosfrakturkoordinatorn 

Osteoporosfrakturkoordinatorn identifierar med hjälp av sökning i landstingets data-

lager de patienter som i någon av landstingets verksamheter behandlats för en typisk 

osteoporosfraktur. Vid sökning görs filtrering på frakturspecifika ICD-koder, pati-

entålder, vårdgivare och tidsperiod. Sökning görs cirka 4 veckor bakåt i tiden för att 

samtliga diktat med ICD-koder skall ha hunnit skrivas ut av vårdadministratör och 

ICD-kod registreras i datalagret och i journalsystem för den aktuella sökperioden.  

Patientkontakt - osteoporosfrakturkoordinatorn 

Osteoporosfrakturkoordinatorn kontaktar patienten per telefon, cirka 4 veckor efter 

frakturdiagnos, för basal utredning i samband med att frakturen och patienten identi-

fieras. Patienter som vårdas inneliggande på ortopediska kliniken CSK, där osteopo-

rosfrakturkoordinatorn är placerad, kan identifieras och kontaktas redan under slu-

tenvårdstillfället. För de patienter som bedöms oförmögna att lämna säkra uppgifter 

kontaktas istället närstående eller nära sjukvårdspersonal såsom kommunens di-

striktsköterska. 

Koordinatorspecifik journalanteckning 

Utredningsdata samlas i journalsystemet i en osteoporosfrakturkoordinator-

anteckning som är standardiserad med specifika sökord. Sökorden motsvarar de vari-

abler som man i normalfallet behöver för att kunna göra en bedömning avseende in-
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dikation för frakturförebyggande benspecifik läkemedelsbehandling och fallpreven-

tiva åtgärder. Osteoporosfrakturkedjans alla berörda parter har tillgång till denna 

journalanteckning, via länk i elektronisk remiss eller som papperskopia i de fall re-

missmottagaren ej har tillgång till journalsystemet. 

De sökord och variabler som ingår i osteoporosfrakturkoordinatorns utredning är: ak-

tuell frakturtyp, frakturdiagnoskod, datum för frakturdiagnos, tobaksvanor, alkohol-

vanor, drogvanor, motionsvanor, ärftlighet för kotkompression och höftfraktur, gång-

förmåga, hjälpmedel, sväljförmåga, kroppslängdminskning, längd, vikt, BMI, social 

situation, komorbiditet, graviditet, menopausålder, förekomst av demens, munhåle- 

och tandstatus, synfunktion, tidigare benspecifik läkemedelsbehandling, tidigare ty-

pisk osteoporosfraktur, nyligen genomgången konstraströntgenundersökning, fallrisk 

mätt med Downton fall risk index, frakturrisk mätt med fracture risk assessment tool 

(FRAX), bedömning, åtgärd och uppföljning.  

Bedömning av frakturrisk - osteoporosfrakturkoordinatorn 

Osteoporosfrakturkoordinatorn bedömer patientens frakturrisk med FRAX 

www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=se.  

Patienter med förhöjd frakturrisk enligt FRAX delas in i två grupper – hög fraktur-

risk (15-29 % tioårssannolikhet för ny osteoporosfraktur mätt med FRAX) och myck-

et hög frakturrisk (≥30 %). 

Den sammantagna bedömningen av frakturrisk ligger i allmänhet till grund för ben-

specifik läkemedelsbehandling. En av de variabler som kan vägas in i denna bedöm-

ning är bentätheten mätt med dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). Bentäthets-

mätning är dock ej nödvändigt för att värdera frakturrisken och bedöma huruvida in-

dikation för benspecifik läkemedelsbehandling föreligger. Indikation för benspecifik 

läkemedelsbehandling kan föreligga även om patienten ej kvalificerar sig för diagno-

sen osteoporos (t-score mätt med DXA ≤ -2,5).  

Patienter ≥50 år med höftfraktur eller kotkompression bedöms ha mycket hög frak-

turrisk oavsett resultat av FRAX eller DXA-mätning. Patienter med höftfraktur eller 

kotkompression 50-79 år skall som regel ändå genomgå bentäthetsmätning för att er-

hålla ett utgångsvärde så att effekt av läkemedelsbehandling kan följas upp 

Patienter ≥80 år med typisk osteoporosfraktur har, oavsett frakturtyp, oftast hög eller 

mycket hög frakturrisk och relativt kort förväntad ytterligare levnadstid. De kan där-

för bedömas och behandlas utan föregående frakturriskvärdering med FRAX eller 

DXA. Ålder ≥80 år i kombination med typisk osteoporosfraktur är i allmänhet till-

räcklig indikation för benspecifik läkemedelsbehandling. Dessa patienter remitteras 

därför som regel direkt från osteoporosfrakturkoordinatorn till allmänläkare enligt 

nedanstående. 

När det gäller patienter med typiska osteoporosfrakturer till följd av skelettumör (me-

tastas eller primärtumör) - så kallade patologiska frakturer - tar osteoporosfrakturko-

ordinatorn kontakt med i första hand patientansvarig läkare på aktuell ortopedisk kli-

nik för bedömning huruvida patienten är aktuell för benspecifik läkemedelsbehand-

ling. Om tveksamheter råder kontaktas ansvarig cancerbehandlande läkare för vidare 

bedömning.  

file:///C:/Users/makl03/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B0ZAH553/www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx%3flang=se
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Remiss från osteoporosfrakturkoordinatorn till nästa länk i osteoporosfrakturkedjan 

Om osteoporosfrakturkoordinatorn bedömer att förhöjd frakturrisk föreligger remitte-

ras patienten vidare till EDC eller allmänläkare.  

Är patienten 50-79 år, har haft en typisk osteoporosfraktur och bedömts ha en för-

höjd frakturrisk, skickas som regel remiss till EDC för utredning med bentäthetsmät-

ning i höft och ländrygg och utformande av individuell behandlingsrekommendation.  

Är patienten ≥80 år och har haft en typisk osteoporosfraktur, skickas som regel stan-

dardremiss direkt till allmänläkare för uteslutande av sekundär osteoporos och ställ-

ningstagande till insättning av lämpligt benspecifikt läkemedel. Standardremissen in-

nehåller länkar till läkemedelskommitténs generella läkemedelsrekommendationer 

och till osteoporosfrakturkoordinatoranteckning med utredningsdata enligt ovan.  

Patienter som har en pågående benspecifik läkemedelsbehandling och som trots det 

råkar ut för en ny typisk osteoporosfraktur identifieras och utreds på samma vis som 

övriga patienter och remitteras som regel till EDC för bedömning. Dessa patienter 

rekommenderas ofta byte av benspecifikt läkemedel vilket anges i den remiss som 

skickas av endokrinolog till allmänläkare. 

Är patienten 50-79 år, har haft en fraktur i distala radius, proximala humerus eller 

blygdbenet och FRAX <15 %, det vill säga ej förhöjd frakturrisk, avslutas utredning-

en.  

Om osteoporosfrakturkoordinatorn bedömer att förhöjd fallrisk föreligger, remitteras 

patienten, oavsett utfall i frakturriskbedömningen, till fysioterapeut inom landsting, 

kommun eller privat vårdgivare för fortsatt fallriskbedömning och vid behov fallpre-

ventiva åtgärder.  

Bentäthetsmätning och behandlingsrekommendation - Endokrin- och Diabetescentrum 

De patienter som av osteoporosfrakturkoordinatorn remitteras till EDC genomgår 

bentäthetsmätning i höft och ländrygg samt blodprovsutredning. Endokrinolog be-

dömer patienten med hjälp av osteoporosfrakturkoordinatorns utredningsdata, resul-

tat av DXA-mätning och blodprover och utformar sedan en individuell behandlings-

rekommendation vilken skickas som remiss till allmänläkare. Remissvar från endo-

krinolog skickas för kännedom till osteoporosfrakturkoordinatorn. Endokrinolog 

skickar efter bedömning även ett brev till patienten i vilket det framgår om denne be-

döms ha behov av benspecifik läkemedelsbehandling och/eller ytterligare utredning 

och hur vidare handläggning i ärendet planeras. 

Det är i första hand patienter 50-79 år med typisk osteoporosfraktur som remitteras 

av osteoporosfrakturkoordinatorn till EDC. För patienter med höftfraktur eller kot-

kompression, som på grund av frakturtypen har mycket hög frakturrisk och därmed 

indikation för benspecifik läkemedelsbehandling, görs bentäthetsmätning för att er-

hålla ett utgångsvärde så att effekt av läkemedelsbehandling kan följas upp. För pati-

enter med övriga typiska osteoporosfrakturer görs bentäthetsmätning för att säkrare 

kunna bedöma om indikation för behandling med benspecifikt läkemedel föreligger. 

Patienter som efter bedömning av endokrinolog konstaterats ha en sekundär osteopo-

ros kan i vissa fall komma att remitteras vidare till annan verksamhet som normalt ej 

http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Lakemedel/Lakemedel/Terapirekommendationer-och-terapigrupper/Osteoporos/
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ingår i osteoporosfrakturkedjan, exempelvis endokrinkirurg vid primär hyperparaty-

reoidism. 

Benspecifik läkemedelsbehandling - allmänmedicin 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar (1) bör pa-

tienter som efter en typisk osteoporosfraktur konstateras ha förhöjd frakturrisk be-

handlas med frakturförebyggande läkemedel. Frakturförebyggande läkemedelsbe-

handling innebär en kombination av benspecifikt läkemedel och tillskott av kalcium 

och vitamin D. Insättning och uppföljning av benspecifik läkemedelsbehandling görs 

som regel av allmänläkare. 

Då patienten remitteras av osteoporosfrakturkoordinatorn direkt till allmänläkare 

återstår i utredningen i typfallet endast uteslutande av sekundär osteoporos. Lämpliga 

blodprover för uteslutande av sekundär osteoporos ligger samlade i ett ”osteoporos-

paket” i journalsystemet. 

Då patienten remitteras av endokrinolog med individuell behandlings-

rekommendation till allmänläkare är patienten i princip färdigutredd.  

För val av lämplig benspecifik läkemedelsbehandling hänvisas till Läkemedelskom-

mitténs terapirekommendation för LiV - Osteoporos.  

Fallprevention 

De allra flesta typiska osteoporosfrakturer uppkommer som en följd av fall. Hög ål-

der är en av de starkaste riskfaktorerna för typisk osteoporosfraktur vilket till stor del 

kan förklaras med att risken för fall ökar med stigande ålder. Generellt gäller att ju 

äldre och skörare patient, desto viktigare blir fallprevention som del i den totala se-

kundära frakturpreventionen. Hälso- och sjukvården, både landstingets, den kommu-

nala och privata vårdgivare, kan förbättra vården av patienter med förhöjd frakturrisk 

och osteoporos genom att vidta fallpreventiva åtgärder för att minska antalet fall och 

frakturer (3).  

Initial fallriskbedömning görs för inneliggande patienter med typiska osteoporosfrak-

turer av avdelningspersonal på ortopediska klinikerna i Karlstad, Arvika eller 

Torsby, och för polikliniska patienter av osteoporosfrakturkoordinatorn med hjälp av 

bland annat Downton fall risk index. Om osteoporosfrakturkoordinatorn bedömer att 

förhöjd fallrisk föreligger, och om patienten så önskar, skickas remiss till fysiotera-

peut för fallriskbedömning med fysiskt test, se vårdrutin Fallriskbedömning med fy-

siska test. Utifrån patientens behov och önskemål ges behandlingsförslag innefat-

tande träning av balans och muskelstyrka, val av lämplig vardagsmotion och föränd-

ring av hemmiljön.  

Fysisk träning med fokus på att förbättra balans och muskelstyrka har starkt veten-

skapligt stöd för både minskad fall- och frakturrisk. Att förändra hemmiljön med 

hjälp av arbetsterapeut har effekt för personer med nedsatt förmåga att röra sig. Vid 

ishalka minskar broddar under skor fallrisken. Minskning eller utsättning av fallrisk-

ökande läkemedel via regelbundna läkemedelsavstämningar hos allmänläkare är om 

möjligt en viktig fallpreventiv åtgärd. Rökfrihet samt minimering av alkoholkon-

sumtionen kan förutom positiva effekter på övriga organsystem även förbättra 

http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Lakemedel/Lakemedel/Terapirekommendationer-och-terapigrupper/Osteoporos/
http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Lakemedel/Lakemedel/Terapirekommendationer-och-terapigrupper/Osteoporos/
http://www.liv.se/Global/Jobb,%20utbildning%20och%20forskning/Forskning/FoU-enheter/Division%20HHR/Utv%c3%a4rderingsinstrument/2014-10-16%20V%c3%a5rdrutin%20fallriskbed%c3%b6mning%20med%20fysiska%20test.pdf
http://www.liv.se/Global/Jobb,%20utbildning%20och%20forskning/Forskning/FoU-enheter/Division%20HHR/Utv%c3%a4rderingsinstrument/2014-10-16%20V%c3%a5rdrutin%20fallriskbed%c3%b6mning%20med%20fysiska%20test.pdf


 

 

 
Titel  Version Giltig t.o.m. 

Sekundär frakturprevention i Värmland - koordinatorbaserad osteo-

porosfrakturkedja 

 1 2019-04-29 

 6 (7) 

bentätheten och minska fallrisken. Regelbundna synkontroller och vid behov optime-

ring av synhjälpmedel såsom glasögon kan minska fallrisken signifikant. 

Insatserna som beskrivs ovan i syfte att uppnå en så bra individualiserad fallprevent-

ion som möjligt är alltså i de flesta fall multiprofessionella och kräver således att yr-

kesgrupper inkluderande fysioterapeut, allmänläkare, arbetsterapeut och sjukskö-

terska samverkar.  

Patientutbildning i sekundär frakturprevention 

Samtliga patienter som i osteoporosfrakturkedjan blir föremål för vidare utredning 

och behandling erhåller initialt ett skriftligt patientutbildningsmaterial. Utbildnings-

materialet beskriver bakgrunden till osteoporos och osteoporosfrakturer och fokuse-

rar på fem konkreta huvudstrategier som patienten kan använda sig av för att mini-

mera risken för ytterligare fall och frakturer; regelbunden motion, hälsosamma och 

skelettstärkande matvanor, undvika ohälsosamma levnadsvanor, bli medveten om 

sina riskfaktorer och diskutera med och följa sin läkares och fysioterapeuts rekom-

mendationer.  

De patienter som i osteoporosfrakturkedjan vidare utreds och bedöms via EDC erhål-

ler där ytterligare muntlig och skriftlig information avseende frakturprevention.  

Övrig individanpassad utbildning och information sker via fysioterapeut och allmän-

läkare. Fördjupad patientutbildning vad gäller osteoporos, så kallad osteoporosskola, 

erbjuds i nuläget inom öppenvården på Fysioterapimottagningen Gripen.  

UPPFÖLJNING 

Allmänläkare följer upp insatt benspecifik läkemedelsbehandling. Då patientföljsam-

heten av erfarenhet är låg när det gäller alendronat är det viktigt att erbjuda i första 

hand denosumab eller zolendronsyra som alternativ om patienten ej tolererar peroral 

bisfosfonatbehandling eller om bristande följsamhet konstateras. 

Osteoporosfrakturkoordinatorn följer framgent upp osteoporosfrakturkedjans effek-

ter. Ett av kvalitetsmåtten är pågående benspecifik läkemedelsbehandling.  

Utvärdering av fallpreventiva insatser görs av behandlande fysioterapeut genom upp-

repning av tidigare valda bedömningsinstrument, se fallriskbedömning med fysiska 

test.  

http://www.liv.se/Global/Jobb,%20utbildning%20och%20forskning/Forskning/FoU-enheter/Division%20HHR/Utv%c3%a4rderingsinstrument/2014-10-16%20V%c3%a5rdrutin%20fallriskbed%c3%b6mning%20med%20fysiska%20test.pdf
http://www.liv.se/Global/Jobb,%20utbildning%20och%20forskning/Forskning/FoU-enheter/Division%20HHR/Utv%c3%a4rderingsinstrument/2014-10-16%20V%c3%a5rdrutin%20fallriskbed%c3%b6mning%20med%20fysiska%20test.pdf
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Figur 1. Översikt av den koordinatorbaserade osteoporosfrakturkedjan i Värmland 

som syftar till att de som är ≥50 år och drabbats av en typisk osteoporosfraktur inte 

skall drabbas av fler frakturer (sekundär frakturprevention). 

 

Utarbetad av: Andreas Otto, Bengt Hanson, Jan Samudovsky, Karin Svantesson, Er-

ica Lind 
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Osteoporosfrakturkedjan	

Osteoporosfrakturkoordinator,	Ortopediska	kliniken	CSK	
Iden fierar,	kontaktar	och	basutreder	alla	värmländska	pa enter	≥50	år	med	typisk	osteoporosfraktur	

Endokrinolog	EDC	–	bentäthetsmätning	
Bentäthetsmätning	i	hö 	och	ländrygg	(DXA).	Endokrinolog	u ärdar	behandlingsrekommenda on	

Fysioterapeut	–	fallpreven on	
vårdcentral,	kommun	eller	privat	

Allmänläkare		
benspecifik	läkemedelsbehandling	

Standardremiss	Standardremiss	

Remiss	

Remiss	
individuell	behandlingsrekommenda on	

• Pa enter	≥80	år	
• Pa enter	<80	år	som	ej	vill	

eller	kan	genomgå	ben-
täthetsmätning	i	hö 	och	

ländrygg	

• Pa enter	<80	år	med	fraktur	i	distala	radius/proximala	humerus/blygdbenet	+	FRAX	≥	15	%	
• Alla		pa enter	med	hö fraktur	eller	kotkompression	<80	år	oavse 	FRAX	

• Ny	typisk	osteoporosfraktur	under	pågående	benspecifik	läkemedelsbehandling	

• Pa enter	med	
förhöjd	fallrisk	

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2012-5-1-uppdatering.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-3
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19527/2014-10-3.pdf

