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Terapianbefaling

5-6 november 2003 arrangerte Läkemedelsverket i Sverige i 
samarbeid med Statens legemiddelverk et terapiverksted med 
den hensikt å komme frem til en terapianbefaling for behandling 
av osteoporose for å forebygge brudd. Denne terapianbefalingen 
bygger på en svensk SBU-rapport (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering) som ble publisert i oktober 2003 og nytilkommet 
dokumentasjon. Norge deltok med tre eksperter.

Definisjoner
Osteoporose, lav benmasse, er en risikofaktor for brudd og 
defineres som en systemisk skjelettsykdom, karakterisert ved 
redusert knokkelstyrke på grunn av redusert benvev og/eller 
endret benkvalitet. Den kliniske manifestasjonen av osteoporose er 
“lavenergibrudd” (for eksempel brudd ved fall fra stående stiling).

De vanligste formene er virvelbrudd, lårhalsbrudd og under-
armsbrudd. En arbeidsgruppe nedsatt av Verdens helse-
organisasjon (WHO) i 1994 har gitt følgende operasjonelle 
definisjoner basert på benmassemålinger hos hvite kvinner:
• Normal benmasse: Benmasse (BMD/BMC) større eller lik 
 1 standardavvik under gjennomsnittet til friske, unge, voksne  
 kvinner (T-score >-1).
• Lav benmasse (osteopeni): Benmasse (BMD/BMC) i området  
 mellom 1 og 2,5 standardavvik under gjennomsnittet til  
 friske, unge, voksne kvinner (-1> T-score >-2,5).
• Osteoporose: Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller  
 mer under gjennomsnittet til friske, unge, voksne kvinner 
 (T-score <-2,5).
• Etablert osteoporose: (ofte kalt uttalt eller klinisk manifest  
 osteoporose) Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller  
 mer under gjennomsnittet til friske, unge, voksne kvinner og et  
 eller flere lavenergibrudd (osteoporosebrudd + T-score <-2,5).

Faktarute

 Ordforklaringer

 BMC:  Bone mineral content (i gram)

 BMD:  Bone mineral density (i gram/cm2), BMC-korrigert for   

  knokkelstørrelsen

 DXA:  Dual X-ray absorptiometry

 SXA:  Single X-ray absorptiometry

 BMI:  Body mass index = vekt/høyde2

Definisjonen gjelder måling med DXA i lårhals og rygg, og 
måling med SXA i håndledd. Det finnes ingen tilsvarende 
operasjonell definisjon for osteoporose hos menn. Osteoporose 
betraktes i henhold til denne definisjonen som en risikofaktor 

for brudd og ikke som en sykdom i seg selv.
Forekomsten av osteoporose er vist i Tabell I. Diagnostikk 
av korsrygg i gruppen 80-89 år påvirkes sannsynligvis av 
degenerative forandringer med reaktive benpåleiringer og dette 
gir redusert prevalens av osteoporose. 

Tabell I 

Andelen av kvinner i Sverige med diagnosen osteoporose 

(etter WHO’s definisjon). Kilde: SBU-rapport 127

Aldersgruppe

50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år

Måling i 

lårhals
7 % 22 % 31 % 36 %

Måling i 

korsrygg
13 % 36 % 43 % 33 %

Bruddepidemiologi
Forekomsten av brudd har økt dramatisk i løpet av de siste 50 
år i den vestlige verden, og dette gjelder de fleste bruddtyper. 
Økningen skyldes delvis at det er flere eldre i befolkningen, men 
det har også vært en økning uavhengig av alder (flere benbrudd 
hos dagens 80-åringer enn blant 80-åringer på 1950-tallet) og 
da særlig blant de eldste. Insidensen av de fleste typer av brudd 
øker bratt med alderen hos både menn og kvinner. Innenfor 
hver aldersgruppe er insidensen av lårhalsbrudd cirka dob-
belt så høy blant kvinner som blant menn. Skandinavia er det 
området i verden med høyest bruddforekomst. Årsakene til 
dette er ikke tilfredsstillende klarlagt. I Tabell II angis det årlige 
estimerte antallet lårhalsbrudd og underarmsbrudd i Norge og 
Sverige.

Tabell II 

Estimert årlig antall lårhals- og underarmsbrudd i Norge og Sverige

Lårhalsbrudd Underarmsbrudd

Norge 9 000 13 500

Sverige 18 000 25 000
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Etiologi
Etiologien til benbrudd kan grovt deles inn i fire hovedgrupper, 
alle relatert til alder:

1. Faktorer som øker sannsynligheten for et traume/fall:  
 Svimmelhet, bruk av sedativa, dårlig balanse, snublefeller i  
 miljøet og glatte veier.
2. Selve traumet: Energiavhengig mekanisme, et traume mot  
 lårhalsen fra siden medfører for eksempel høyere risiko for  
 lårhalsbrudd enn et fall fremover. 
3. Skjelettets evne til at motstå et traume: Denne avhenger av  
 skjelettets masse, kvalitet, geometri og størrelse, og alle disse  
 er for en stor del bestemt av genetiske faktorer. 
4. Beskyttelse: Energiabsorpsjon gjennom for eksempel  
 bløtdelsvev og polstring som beskytter skjelettet, eller  
 bremsing av fallet på grunn av et godt muskelforsvar. 

Patofysiologi
Etter at skjelettet er ferdig utvokst gjennomgår benvevet en 
kontinuerlig remodellering som medvirker til å opprettholde 
den biomekaniske styrken. Den maksimale benmassen oppnås 
ved 20-30-årsalderen hos både kvinner og menn. Deretter 
minker benmassen kontinuerlig på grunn av en ubalanse i 
remodelleringsprosessen ved at benresorpsjonen er større enn 
bennydannelsen.

Ved primær osteoporose hos kvinner er den negative 
remodelleringsbalansen forsterket gjennom en økt omsetting 
av skjelettet som umiddelbart postmenopausalt er relatert til 
østrogenbortfall. Det foreligger da en økt resorpsjonsdybde 
og en økt utbredelse av resorptive overflater samtidig som det 
foreligger en relativ ubalanse i nydannelsen. De osteoporotiske 
forandringene er mest uttalt i det trabekulære benet som er 
det metabolsk mest aktive vevet. Irreversibelt bentap oppstår 
ved perforasjon av trabeklene. Trabekulært ben forekommer i 
virvler og i endene av de lange rørknoklene, og disse er dermed 
vanlige steder for osteoporoserelaterte brudd. Det er identifisert 
mange risikofaktorer for osteoporose. 
     Bentap i både trabekulært og kortikalt ben etter 65-
årsalderen skjer i samme utstrekning hos begge kjønn. I denne 
aldersgruppen kan mangelfull vitamin D-syntese og –aktivering, 
samt forandringer i andre hormonsystemer være av betydning.
     Sekundær osteoporose er osteoporose forårsaket av under-
liggende sykdommer (for eksempel cøliaki eller hypertyreose) 
eller av legemiddelsbehandling med for eksempel 
glukokortikoider.

Diagnostikk
Målsetting

Hensikten med utredningen hos den enkelte er 
1. Å kvantifisere risikoen for brudd i framtiden 
2. Å påvise årsakene til en eventuell osteoporose 
3. Å identifisere personer med osteoporose i henhold til WHO’s  
 definisjon 

Metoder

Klinisk vurdering
Denne inkluderer:
• Informasjon om klinisk relevante risikofaktorer og tidligere  
 brudd 
•  Klinisk undersøkelse (inklusive høyde og vekt), samt relevant  
 laboratoriediagnostikk for å utelukke andre sykdommer 
•  Vurdering av ryggens anatomi og funksjon (kyfose/skoliose),  
 samt andre resttilstander etter tidligere brudd 
•  Vurdering av pasientens smerter og funksjon 

Røntgenundersøkelse av thoracolumbal columna

Utføres hos pasienter med mistanke om virvelbrudd for 
eksempel ved høydereduksjon mer enn tre cm før 70-års alder, 
eller over fem cm etter 70-årsalder og/eller markerte smerter i 
ryggen.

Røntgenundersøkelse er også av verdi når man skal 
bedømme resultatene av benmassemåling i korsryggen, ettersom 
bentettheten der ofte kan være vanskelig å vurdere på grunn av 
virvelbrudd, spondylartrose og deformiteter hos eldre.

Måling av benmasse
Kliniske målinger skjer oftest i korsrygg og lårhals, ettersom det 
er av verdi for risikovurdering av virvelbrudd respektive perifere 
brudd. Resultater fra bentetthetsmålinger bør alltid settes inn i 
sin kliniske sammenheng.

Det finnes mange ulike metoder for å måle benmasse. Av de 
metoder som predikerer bruddrisiko er det i kontrollerte studier 
bare DXA lårhals og rygg som brukes for å selektere pasienter, 
og for å vurdere effekt av legemidler.

Noen av metodene for ultralydsmåling av hælben 
oppfyller de fleste kvalitetskravene. Imidlertid mangler ennå 
legemiddelstudier med brudd som effektmål, og informasjon om 
muligheten til å monitorere behandlingen.

Oppfølging med bentetthetsmåling
Oppfølgende målinger kan være indisert for å verifisere 
behandlingseffekt. Fortsatt reduksjon av benmasse kan tale for 
bakenforliggende sykdom. Det er sjelden indisert å gjøre ny 
måling før det er gått to år. Det kreves en måleforskjell på 4-5 % 
mellom to målinger for at forskjellen skal være signifikant. Den 
oppfølgende målingen kan bare sammenlignes med tidligere 
målinger utført med samme metode. 
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Laboratoriediagnostikkk for å påvise bruddrisiko

Det finnes ingen laboratorietester for blod eller urin 
(benmarkører) som er egnet for diagnostikk av osteoporose, 
eller som entydig kan plassere en enkelt pasient i en 
høyrisikogruppe. Benmarkører har vært benyttet for å skille 
grupper med ulik risiko for brudd, og for oppfølging av 
behandling, men på grunn av stor biologisk og analytisk 
variasjon kan de per i dag ikke benyttes for å angi risiko hos 
enkeltindivider. Genetisk diagnostikk på individnivå med 
henblikk på variasjon i enkelte gener er ikke mulig per i dag. 

Forslag til videre diagnostikk ved påvist osteoporose

Laboratoriediagnostikk ved sekundær osteoporose
•  Det er viktig å vurdere muligheten av sekundær osteoporose/ 
 annen bakenforliggende sykdom. Dersom en samlet klinisk  
 vurdering gir mistanke om sekundær osteoporose bør det  
 foretas en biokjemisk utredning slik at differensialdiagnosen  
 kan bekreftes eller avkreftes. Benbiopsi med histomorfometri  
 kan være nyttig i utredning av spesielle pasienter, for  
 eksempel ved mistanke om osteomalaci. 

Hvem bør ta bentetthetsmåling?
Ut fra helseøkonomiske betraktninger, har man i europeiske 
land ikke funnet grunnlag for å anbefale generell screening 
med måling av benmasse hos alle kvinner etter menopause. Det 
er imidlertid indisert å utføre undersøkelser for å identifisere 
personer med økt bruddrisiko, og for å kunne sette i gang 
med bruddforebyggende tiltak. Diagnostikk av osteoporose 
bør derfor fortrinnsvis skje i de tilfeller pasienter fremviser 
andre risikofaktorer for brudd. Måling av benmassen bør bare 
utføres dersom man kan forvente at personen vil medvirke 
i behandlingen og dersom resultatet vil påvirke valg av 
behandling.

Risikofaktorer 
(foruten alder og kjønn)

Sterke risikofaktorer som gjelder for både menn og kvinner:
•  Lavenergibrudd (først og fremst lårhals-, virvel-, distale  
 radius-, proksimale humerus-, ribbens- og bekkenbrudd) etter  
 50 års alder
•  Glukokortikoidbehandling peroralt med planlagt   
 behandlingstid i minst tre måneder
Man kan dog avstå fra bentetthetsmåling hos de eldste med 
klare indikasjoner for behandling, for eksempel hvis det 
foreligger multiple virvelkompresjoner.

Svakere risikofaktorer:
Dersom ingen sterke risikofaktor forekommer, kan undersøkelse 
være indisert utfra svakere risikofaktorer. Disse risikofaktorer 
gjelder for kvinner (for menn, se avsnitt om menn med 
osteoporose). Forekomst av minst en av følgende faktorer 
hos en kvinne over 65 år eller minst to faktorer hos en kvinne 
mellom 55 og 65 år kan være indikasjon for undersøkelse 
(individuell vurdering for kvinner under 55 år). Ved utredning 
av de aller eldste, eller de med høy biologisk alder, bør man 
vurdere utredningens omfang.
•  Lav BMI (BMI <22 / vekt <55kg) og/eller vekttap
•  Mor med lårhalsbrudd 
•  Tidlig menopause, før 45 år 
•  Andre tilstander som kan påvirke risikoen (sykdom eller  
 legemiddel)
• Økt falltendens

Fall er også en uavhengig risikofaktor for brudd og krever 
andre typer tiltak.

Bruddrisikoen, og dermed indikasjonen for utredning og 
behandling, øker med økende antall risikofaktorer og med 
alderen. Man kan i dag ikke angi en entydig risikoscore 
på grunnlag av de nevnte risikofaktorer, men de kan gi en 
antydning om pasientens bruddrisiko. Ved sykdom eller 
legemiddelbehandling, som ytterligere øker risikoen, styrkes 
indikasjonene med hensyn til behov for videre utredning og 
eventuell behandling (se avsnitt om sekundær osteoporose og 
gluko-kortikoidbehandling). 

Ikke-farmakologisk behandling
Fysisk inaktivitet, lav vekt, tobakksrøyking, høyt alkoholinntak, 
falltendens, nedsatt syn og vitamin D-mangel er viktige 
påvirkbare risikofaktorer for osteoporoserelaterte brudd. 
Ved behandling av pasienter med osteoporose er det viktig å 
identifisere og påvirke forekomst av disse risikofaktorene. Fall 
er en av de aller viktigste risikofaktorer for brudd. Følgende 
tiltak har vist seg at ha betydning for å redusere antall fall hos 
eldre: trening av muskelstyrke og balanse, samt tiltak rettet 
mot risiko for fall inklusive nedtrapping av spesielt sederende 
medisiner. Bruk av lårhalsbeskyttere ser ut til at redusere 
risikoen for lårhalsbrudd hos eldre (evidensgrad 1a), men 
compliance er et problem. 

Indikasjoner for legemiddelbehandling 
Det finnes data på at benmassen kan beholdes eller økes 
med ulike behandlingsalternativ til kvinner med normal eller 
noe redusert benmasse. Selv om det umiddelbart kan virke 
sannsynlig at en slik profylaktisk legemiddelbehandling skulle 
kunne redusere risikoen for framtidige brudd finnes det enda 
ingen dokumentasjon som viser at en langvarig behandling, 10 
til 30 år, faktisk reduserer bruddrisikoen. Bivirkningsprofilen 
ved langvarig behandling er heller ikke kjent. 

Medikamentell profylakse mot utvikling av kun lav ben-
masse hos individer med normal benmasse kan derfor ikke 
anbefales. 

Behovet for medikamentell behandling bør baseres på 
en total absolutt risikovurdering og ikke utelukkende på 
bentetthetsmålinger. Jo flere risikofaktorer som foreligger, 
desto sterkere er indikasjonen for behandling. Risikofaktorer 
som fører til måling av benmassen (se ovenfor) samt 
resultatet av bentetthetsmålingen utgjør oftest grunnlaget for 
indikasjonsvurderingen. 

Det er ikke helseøkonomisk forsvarlig å behandle kun lav 
bentetthet hos en pasient som for øvrig ikke har risikofaktorer 
for brudd. Farmakologisk behandling av osteoporose 
hos pasienter som har stor risiko for brudd er imidlertid 
kostnadseffektivt. Dette resonnement trer tydeligst frem 
når man betrakter kvinner tidlig etter menopause. Hos 
disse pasientene er det ofte ikke nødvendig å intervenere 
farmakologisk kun på grunnlag av en lav bentetthetsverdi. 
Når kvinnene blir eldre vil risikoen for brudd på grunn av den 
lave bentettheten gradvis øke, og ved en viss absolutt risiko for 
brudd blir det kostnadseffektivt å behandle med legemidler.
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I anbefalte doser har kalsium og vitamin D ingen alvorlige 
bivirkninger, men serum-kalsium bør kontrolleres før 
behandlingsstart. Man bør også være forsiktig ved behandling 
av eldre med nedsatt nyrefunksjon.

Bisfosfonater

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger som ikke 
metaboliseres. De retineres i benvev i svært lang tid. 
Bisfosfonater hemmer osteoklastenes evne til å resorbere ben. 
Pasienter som får bisfosfonater bør også få tilskudd av kalsium 
og vitamin D.
Absorpsjonen etter peroralt inntak er svært lav, og reduseres 
sterkt av samtidig inntak av mat, drikke (unntatt vann), og 
andre medisiner. Det er viktig at bisfosfonater tas i henhold til 
bruksanvisningen.

Etidronat var det første bisfosfonatet som ble godkjent for 
osteoporosebehandling i Norge og Sverige. Etidronatbehandling 
reduserer risikoen for virvelbrudd hos postmenopausale kvinner 
med osteoporose. Det finnes metodologiske problemer med 
visse studier, og resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet 
(evidensgrad 2b). Det finnes ikke data på reduksjon av perifere 
brudd.
 
Alendronat er et aminobisfosfonat og tilhører andre generasjon 
bisfosfonater. Den bruddforebyggende effekten er tydelig vist 
når det gjelder virvelbrudd, og den sammenlagte forekomsten 
av perifere brudd hos kvinner med postmenopausal 
osteoporose (evidensgrad 1a). Studieresultatene tyder også på 
at behandlingen forebygger lårhalsbrudd, men data er ikke 
like lette å tolke fordi antall lårhalsbrudd i studiene var lav 
(evidensgrad 1b). Den bruddforebyggende effekten ser ut til 
å være størst hos pasienter med tidligere brudd eller svært lav 
benmasse (T-score <-2,5) (evidensgrad 1a). Bruddreduksjon 
er dokumentert for daglig dosering med 10 mg alendronat. 
Nå er også en uketablett på 70 mg godkjent på grunnlag av 
ekvipotens med daglig behandling når det gjelder økning av 
bentetthet. 

Risedronat tilhører tredje generasjon bisfosfonater. Også for 
risedronat er den bruddforebyggende effekten på virvelbrudd 
og den sammenlagte forekomsten av perifere brudd hos 
kvinner med postmenopausal osteoporose tydelig vist 
(evidensgrad 1a). Når det gjelder lårhalsbrudd finnes det en 
randomisert kontrollert studie som viser bruddreduksjon ved 
behandling av eldre med uttalt lav bentetthet (evidensgrad 1b). 
Bruddreduksjon er dokumentert for daglig dosering med 5 mg. 
Også for risedronat er det nå godkjent en uketablett på 35 mg. 
Som for alendronat er uketabletten godkjent på grunnlag av 
ekvipotens med daglig behandling når det gjelder økning av 
bentetthet.

Hvor lenge kan behandlingen foregå
For bisfosfonater finnes sikkerhet og effekt dokumentert i 
syv til ti år i kliniske studier. Den spontane bivirkningsrapp
orteringen til legemiddelmyndighetene indikerer ingen nye 
langtidsbivirkninger. Effekten avtar etter avsluttet behandling. 
Før man ytterligere forlenger behandlingen skal fordeler og 
ulemper igjen diskuteres med pasienten.

Den absolutte tiårsrisikoen for lavenergibrudd eller for 
lårhalsbrudd burde være indikasjonen for å starte behandling. 
En slik beregning vil være tilgjengelig innen to år. Kvinner 
under 60 år og uten brudd, har vanligvis en lav grad av absolutt 
tiårsrisiko.

I dag foreligger ikke data som gjør en absolutt risikovurdering 
mulig, og derfor må man inntil videre basere seg på følgende 
generelle gruppering av høyrisikoindivider (anbefalingsgrad B):
•  Diagnosen osteoporose (WHO’s definisjon): Benmasse 2,5  
 standardavvik eller mer under gjennomsnittet for friske, 
 unge voksne 
•  Tidligere lavenergibrudd samt benmasse 2,0 standardavvik  
 eller mer under gjennomsnittet for friske, unge voksne 
•  Planlagt kortikosteroidbehandling i mer enn tre   
 måneder samt benmasse 1,0 standardavvik eller mer under  
 gjennomsnittet for friske, unge voksne.
Hos eldre kvinner med multiple virvelkompresjoner kan 
behandling med spesifikk antiresorptiv terapi eventuelt innledes 
uten forutgående bentetthetsmåling. 

Det anbefales å lage en behandlingsplan, og 
behandlingstiden bør spesifiseres når behandlingen starter. En 
kontakt med pasienten et par måneder etter behandlingsstart 
kan være effektivt for å sikre at legemiddelet tas på riktig måte 
og ikke gir plagsomme bivirkninger.

Legemiddelvalg
For at legemidler skal kunne brukes ved behandling av 
osteoporose skal de ha vist en forebyggende effekt mot brudd. 
Legemidler som oppfyller dette kriteriet er kalsium og vitamin 
D, som skal ses som substitusjonsbehandling, legemidler som 
hemmer benresorpsjonen, som bisfosfonater, østrogen og 
SERM, samt anabol behandling med intermittente injeksjoner 
av parathormon. 

Kalsium og vitamin D

Dersom dagsbehovet for kalsium og vitamin D ikke anses 
å være dekket, anbefales et basistilskudd for å forhindre 
mangeltilstand. Dessuten gis kalsium og vitamin D i tilegg til 
spesifikk osteoporosebehandling (anbefalingsgrad A):
•  Kalsium 500-1000 mg/dag og
•  Vitamin D: 400-800 IE/dag (tilsvarer 10-20 mikrogram). 
Dersom det basale kalsiumbehovet ikke er dekket vil det kunne 
føre til sekundær hyperparathyroidisme som er en vanlig 
medvirkende årsak til osteoporose. Lave nivåer av vitamin D 
gir redusert kalsiumabsorpsjon fra tarm og osteomalaci. 
Kalsiumabsorpsjonen og følsomhet for vitamin D avtar med 
økende alder. Det foreligger også nedsatt absorpsjon av kalsium 
i forbindelse med glukokortikoidbehandling. 

En metaanalyse har vist at tilskudd av kalsium og vitamin D 
reduserte forekomsten av ikke-vertebrale brudd både hos eldre 
som bodde hjemme og hos kvinner som bodde i aldershjem 
(evidensgrad 1a). I en av studiene fant man en signifikant 
reduksjon av lårhalsbruddinsidensen (evidensgrad 1b). Hos 
eldre er det påvist sterkt varierende nivåer av vitamin D, 
og mangeltilstand forekommer ofte. Det er imidlertid ikke 
vist at kalsium eller vitamin D gitt hver for seg reduserer 
bruddrisikoen hos eldre kvinner eller menn. Videre finnes 
ikke data som tydelig viser bruddreduserende effekt av ekstra 
tilskudd av kalsium og vitamin D rett etter menopause. 
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Bivirkninger og langtidseffekter av bisfosfonater
Gastrointestinale bivirkninger forekommer ved behandling 
med alle bisfosfonater. Selv alvorlige øsofagusbivirkninger 
er rapportert for alendronat i daglig dosering, og man må 
derfor legge stor vekt på bruksanvisningen for tablettinntak og 
oppfølging. 

Siden langtidseffektene av bisfosfonater er lite kjent, bør det 
utøves spesiell forsiktighet når disse medikamentene overveies 
brukt hos yngre personer. Ettersom bisfosfonater retineres i 
benvev i lang tid finnes det en teoretisk risiko for at man etter 
et antall år kan få et skjelett som er blitt sprøere på grunn av 
økt forekomst av mikrobrudd. Det må vektlegges at denne 
bivirkning ikke er blitt observert i kliniske studier, og at 
sikkerhetsdata for ulike bisfosfonater nå nærmer seg ti år. 

Det er vanskelig å tolke den kontinuerlige oppgangen i 
bentetthet som sees ved bisfosfonatbehandling som pågår i 
mange år. Det kan enten dreie seg om en økt mengde benvev 
eller en sekundær mineralisering av benvev. Betydningen 
av dette er ukjent. Nye sikkerhetsdata vedrørende brudd 
må være den parameter som kommer til å avgjøre hvorvidt 
langtidsbehanding utover den tid som er dokumentert i studiene 
kan anbefales. 

Østrogen
Østrogenets virkningsmekanisme på benmasse er hovedsakelig 
antiresorptiv. Ved østrogensubstitusjon etter menopausen 
normaliseres den økte benomsetningen, og dette medfører 
redusert bentap og en økning av benmineraltettheten uten at 
benvevets histologiske karakter forandres. 

De fleste østrogenpreparat (konjugerte ekvine østrogener 
og østradiol) har tidligere hatt indikasjonen: ’Forebygging 
av osteoporose hos kvinner med økt risiko for fremtidige 
benskjørhetsbrudd’. 

Ettersom østrogenbehandling har vist seg å gi effekter 
også på flere andre organsystem, har nytte-risikobalansen 
for østrogen ved forebygging av brudd nylig blitt revurdert 
og funnet negativ. Dette har ført til at bruddforebygging nå 
betraktes som en andrehåndsindikasjon. 

Bruddreduserende effekt
Behandling med middels potente østrogenpreparater, med eller 
uten gestagentillegg, kan redusere risikoen for lårhals-, virvel- 
og andre osteoporotiske brudd. Fra randomiserte studier kan 
den relativ risiko (RR) for brudd ved pågående østrogenbruk 
tallfestes til cirka 0,6 - 0,7 sammenlignet med kontroller 
(evidensgrad 1a).

 Både observasjonsstudier og eksperimentelle studier viser 
resultater i samme retning, og resultatene støttes av data fra 
studier med bare bentetthetsmåling. Resultater foreligger for 
primærprevensjon, mens studier med brudd som primært 
effektmål hos kvinner med høy risiko for brudd mangler. Det 
er imidlertid rimelig å anta at den bruddreduserende effekten 
finnes også hos kvinner med økt risiko for osteoporoserelaterte 
brudd. 

Data fra observasjonsstudier tyder på at østrogenets 
beskyttende effekt på bruddrisiko forsvinner innen kort tid etter 
at behandlingen er seponert (evidensgrad 2b). 

Risiko ved østrogenbehandling
Kreftrisiko
Behandling med middelpotente østrogenpreparater medfører 
en lett økt risiko for brystkreft (evidensgrad 1b). Risikoen 
øker med behandlingstidens lengde, og synes å gå tilbake til 
utgangsrisikoen innen noen (høyst fem) år etter seponering. 
Risikoøkningen har vist seg å være større ved kombinert 
østrogen-gestagenbehandling enn med østrogen alene, uansett 
om gestagenet er tilført sekvensielt eller kontinuerlig, og uansett 
type av gestagen (evidensgrad 2b). Det foreligger også data som 
kan tale for økt mortalitet av brystkreft ved østrogenbehandling 
(evidensgrad 2b). 

Østrogenbehandling av kvinner med gjenværende uterus 
innebærer en påtagelig og varighetsavhengig risikoøkning 
for endometriehyperplasi og endometriekreft (evidensgrad 
3a). Risikoøkningen reduseres eller forsvinner helt dersom 
østrogenbehandlingen kombineres med gestagen. Den 
beskyttende effekten ser ut til å bli større jo flere dager 
gestagenet gis per 28-dagerssyklus. 

Resultater fra epidemiologiske studier og fra en randomisert 
kontrollert studie taler for at langvarig østrogensubstitusjon kan 
gi en noe økt risiko for ovarialkreft. Effekter av gestagentilegg, 
type av østrogen eller østrogen-gestagenkombinasjon og 
administrasjonsmåte er uklare, og dette gjelder også effekt på 
mortaliteten. 

Det finnes støtte for at østrogensubstitusjon reduserer 
risikoen for kreft i tykktarm og endetarm.

Hjerteinfarkt, hjerneslag og venøs tromboembolisme (VTE)
Det er ikke vist at kombinasjonsbehandling med østrogen og 
gestagen kan gi noen risikoreduksjon med hensyn til hjerte- 
og karsykdom (evidensgrad 1b). En viss risikoøkning for 
hjerteinfarkt og hjerneslag i løpet av det første behandlingsåret 
kan ikke utelukkes. Preliminær informasjon fra WHI-studien 
taler for at behandling med kun østrogen kan innebære en 
uendret risiko for hjertehendelser, men en økt risiko for 
hjerneslag, av samme størrelsesorden som for kombinert 
østrogen-gestagenbehandling.

Oralt østrogen og østrogen-gestagen i kombinasjon 
innebærer en nesten tre ganger økning av risikoen for venøs 
tromboembolisme (evidensgrad 1b). Risikoen for VTE ved 
transdermal tilførsel av østrogen er ufullstendig kjent.

Den europeiske legemiddelnemden har nylig vurdert av 
nytten og risikoen med østrogenbehandling, og har bestemt at 
indikasjonen for østrogenpreparater skal lyde slik: 
’Forebygging av osteoporose hos postmenopausale kvinner 
med høy risiko for framtidig brudd, dersom hun ikke tåler, eller 
har kontraindikasjoner, mot andre legemiddel godkjent for å 
forebygge osteoporose’.

Raloxifen
Raloxifen virker via østrogenreseptorer og har agonist/
antagonistegenskaper avhengig av målorganet. Informasjon 
angående bruddreduserende effekt og andre klinisk relevante 
endepunkt kommer foreløpig bare fra en stor multisenterstudie. 
Pågående behandling med raloxifen reduserer risikoen for 
virvelbrudd hos kvinner med osteoporose. Den relative risikoen 
for virvelbrudd sammenlignet med placebo varierer mellom 
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0,5 og 0,7, avhengig av dose og forekomst av tidligere brudd. 
Derimot er det ikke vist noen beskyttende effekt på øvrige 
brudd (evidensgrad 1b).

Raloxifen har østrogeneffekt på benvev, men ikke på 
brystvev eller endometrium. Hos kvinner med osteoporose 
finnes data som tyder på at behandling med raloxifen gir 
redusert risiko for østrogenreseptor-positiv brystkreft. For 
endometriekreft er det ikke påvist endret risiko. Det er 
vist at risikoen for VTE øker i tilsvarende grad som ved 
østrogenbehandling, mens risikoen for hjerte- og karsykdom 
enda er uklar. Muligens foreligger det  en risikoreduksjon i en 
populasjon med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Raloxifen 
kan forsterke vasomotorisike postmenopausale symptomer.

Tibolon
Tibolon har østrogenlignende effekter på benvev og lindrer 
typiske klimakteriesymtomer. Pågående behandling med tibolon 
øker bentettheten, sannsynligvis i tilsvarende grad som ved 
østrogenbehandling (evidensgrad 1a). Det finnes ikke data 
på tibolon når det gjelder effekt på bruddrisiko. Informasjon 
vedrørende øvrige effekter av tibolon er begrenset, men en 
observasjonsstudie har vist økt risiko for brystkreft, som 
dog var lavere enn ved behandling med østrogen-gestagen i 
kombinasjon.

Anbefalinger
På bakgrunn av de nye resultatene, som fremfor alt viser 
risikoøkning for flere alvorlige tilstander, må man gjøre 
en grundig risiko-nyttevurdering før start av en eventuell 
forebyggende behandling. Den lave forekomsten av 
brudd hos kvinner i aldre som fremfor alt er aktuelle for 
østrogensubstitusjon må tas med i vurderingen, likeså det 
faktum at det bare er under pågående behandling en har den 
bruddbeskyttende effekten. 

Det finnes ikke støtte for bruddforebyggende behandling 
med østrogen til friske postmenopausale kvinner uten økt risiko 
for brudd og uten klimakteriesymtomer (anbefalingsgrad A).

Til yngre kvinner med langvarig amenorré kan vanlige 
kombinerte lavdose p-piller eller legemidler som brukes ved 
østrogensubstitusjon i klimakteriet benyttes. Disse legemidlene 
kommer sannsynligvis til å beskytte mot bentap, men 
dokumentasjonen er sparsom (anbefalingsgrad D).

Kvinner med for tidlig menopause bør tilbys substitusjon 
med østrogen eller østrogen-gestagenkombinasjon til normal 
menopausealder (anbefalingsgrad D). 

Tabell III

Terapivalg ved behandling av pasienter med høy risiko for brudd

Pasientkategori Førstehåndsvalg Andrehåndsvalg Kommentar

Kvinner med høy bruddrisiko Bisfosfonat 

Ca + vit D

SERM

Østrogen

Ca + vit D

Ved uttalt risiko kan PTH overveies. 

Til de biologisk eldste kan kalsium og vit D 

være tilstrekkelig.

Menn med høy bruddrisiko Bisfosfonat 

Ca +vit D 

Til de biologisk eldste kan kalsium + vit D være 

tilstrekkelig. 

Hos menn <65 år bør sekundær osteoporose 

mistenkes.

Til postmenopausale kvinner med klimakterielle symptomer 
og hvor det også er grunn til å gi et legemiddel for å forebygge 
brudd (se ovenfor), kan behandling med østrogen eller østrogen-
gestagenkombinasjon gis i cirka tre til fem år. I disse tifellene 
behøver man ikke gi annen  samtidig legemiddelbehandling for 
å forebygge brudd (anbefalingsgrad A). 

Til postmenopausale kvinner uten klimakterielle symptomer, 
men med høy bruddrisiko er risiko-nyttebalansen for 
østrogen sannsynligvis negativ, og anbefales ikke som 
førstehåndsbehandling (anbefalingsgrad A).
For terapivalg til denne gruppen, se Tabell III.

Paratyreoideahormon
Teriparatid er et bioteknologisk fremstilt fragment av naturlig 
forekommende paratyreoideahormon (PTH). Legemiddelet 
administreres som daglige subkutane injeksjoner. Til 
forskjell fra bisfosfonater og østrogener er legemiddelet ikke 
antiresorptivt, men virker ved å stimulere osteoblaster til 
økt bendannelse, dvs. anabol behandling. En randomisert, 
kontrollert studie hos kvinner med manifest postmenopausal 
osteoporose har vist gode effekter når det gjelder økt bentetthet 
i rygg og lårhals, samt bruddreduksjon når det gjelder virvel-
brudd og sammenlagte perifere brudd (evidensgrad 1b). PTH 
ble i juni 2003 godkjent i EU for behandling av manifest 
osteoporose hos postmenopausale kvinner. Kalsium og vitamin 
D skal gis som basisbehandling liksom ved annen benspesifikk 
behandling. Anbefalt behandlingstid for teriparatid bør ikke 
overstige 18 måneder. Etter behandlingen får individuelle 
vurderinger avgjøre om pasienten bør fortsette behandling med 
antiresorptive legemidler.

Det må fremheves at det per i dag foreligger svært lite 
erfaring med legemiddelet. Videre har det vist seg å kunne 
forårsake osteosarkom hos rotte, et funn som trolig ikke 
er relevant for mennesker. Funnet innebærer imidlertid at 
introduksjonen av dette legemiddelet må skje under kontrollerte 
former. Innledningsvis bør bruken være svært individualisert, 
og legemiddelet bare gis ved uttalt manifest osteoporose. 
Legemiddelet bør være forbeholdt spesialister med mye 
erfaring innen osteoporosebehandling. Det er ønskelig med en 
systematisk oppfølging av bruken, for eksempel i form av et 
kvalitetsregister. 
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Øvrige legemidler
Utover de ovenfor nevnte legemidler forekommer 
dokumentasjon av varierende kvalitet for flere andre legemidler 
som for eksempel kalsitonin og fluorider. 

Smertebehandling
Det finnes ingen holdepunkter for at lav bentetthet, osteoporose 
i seg selv, forårsaker kroniske smerter. Symptomene kommer 
etter akutte brudd eller på grunn av feilbelastning etter 
tidligere brudd. Flere studier har vist at jo flere radiologisk 
påviste virvelkompresjoner som foreligger desto større 
sannsynlighet er det at pasienten har, eller har hatt ryggsmerter. 
Virvelkompresjoner er en uvanlig årsak til ryggsmerter 
hos yngre friske pasienter. Blant eldre kvinner og pasienter 
behandlet med glukokortikoider er ryggsmerter derimot ofte 
forårsaket av virvelkompresjoner (evidensgrad 2b).
     Kalsitonin har en smertelindrende effekt som er bedre enn 
den som oppnås av placebo og lettere analgetiske legemidler, 
for eksempel paracetamol (evidensgrad 2b). Det finnes dog ikke 
noe vitenskapelig grunnlag for at kalsitonin gir mer effektiv 
smertelindring ved akutte virvelkompresjoner enn andre 
smertelindrende legemidler. Videre finnes det ikke vitenskapelig 
grunnlag for å bruke bisfosfonater som smertestillende 
behandling ved osteoporosebrudd (evidensgrad 3b).
     På bakgrunn av dette finnes det ingen grunn til å avvike 
fra vanlige prinsipper for smertelindrende behandling ved 
osteoporosebrudd. Når det gjelder ikke-farmakologisk 
behandling av smerte finnes studier som taler for nyttige 
effekter av trening ved ryggsmerter hos kvinner med 
osteoporoserelaterte virvelbrudd (evidensgrad 2b). Det finnes 
ikke nok data for å avgjøre hvorvidt korsetter eller lignende kan 
benyttes for å lindre smerte.

Menn med osteoporose
Også menn rammes av osteoporose og brudd. Livstidsrisikoen 
for brudd hos middelaldrende menn er cirka 25 %. 
Risikofaktorer for osteoporose og brudd er hovedsakelig den 
samme for menn og kvinner, men studier taler for at sekundære 
former for osteoporose er vanligere hos menn. Spesielt vanlige 
og viktige årsaker til sekundær osteoporose hos menn er 
hypogonadisme, alkoholisme og glukokortikoidbehandling, 
men også allmenn skrøpelighet og dårlig ernæringstilstand som 
følge av kroniske sykdommer og høy alder.
     Forholdet mellom bentetthet og bruddrisiko ser ut til å 
være den samme hos både menn og kvinner. Det råder ikke 
konsensus angående definisjonen av osteoporose hos menn, 
men i klinisk praksis benyttes inntil videre samme definisjon 
som for kvinner. Ved T-score ≤-2,5 SD og forekomst av 
lavenergiutløste brudd stilles diagnosen etablert osteoporose. 
Som referansepopulasjon benyttes da unge, friske menns 
bentetthetsverdier. 
Osteoporoseutredning for menn og kvinner skiller seg ikke 
fra hverandre. Menn bør dog særskilt utredes med tanke 
på sekundære former for osteoporose. Utredningen gjøres 
hovedsakelig ut fra anamnese og status. Pasienter med kliniske 
tegn på hypogonadisme eller annen komplisert sykdom bør 
henvises til spesialist for utredning.

Behandling

Tilskudd med 0,5-1,0 g kalsium og 400-800 IE vitamin D gis til 
alle menn med osteoporose (anbefalingsgrad A). Hos de eldste 

Tabell III

Terapivalg ved behandling av pasienter med høy risiko for brudd

Pasientkategori Førstehåndsvalg Andrehåndsvalg Kommentar

Kvinner med høy bruddrisiko Bisfosfonat 

Ca + vit D

SERM

Østrogen

Ca + vit D

Ved uttalt risiko kan PTH overveies. 

Til de biologisk eldste kan kalsium og vit D 

være tilstrekkelig.

Menn med høy bruddrisiko Bisfosfonat 

Ca +vit D 

Til de biologisk eldste kan kalsium + vit D være 

tilstrekkelig. 

Hos menn <65 år bør sekundær osteoporose 

mistenkes.

kan dette utgjøre hele behandlingen. Antiresorptiv behandling 
med bisfosfonat kan være indisert hos menn med gjennomgått 
lavenergibrudd og bentetthetsverdi T-score ≤-2,5 SD. Det finnes 
en randomisert, placebokontrollert studie der alendronat 10 mg 
per dag i to år økte bentettheten, samt resulterte i signifikant 
færre virvelbrudd (evidensgrad 1b). I denne studien hadde 30 
% av mennene tegn på hypogonadisme, men dette påvirket ikke 
behandlingseffekten.  

Sekundær osteoporose
Sykdommer som fører til økt risiko for osteoporose og brudd er 
for eksempel inflammatorisk reumatisk sykdom, inflammatorisk 
tarmsykdom (Mb Crohn), malabsorpsjon (cøliaki), primær 
hyperparatyreoidisme, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 
og hypogonadisme. Det viktigste tiltaket er å diagnostisere og 
behandle grunnsykdommen. Dette kan i visse tilfeller som ved 
cøliaki og primær hyperparatyreoidisme være tilstrekkelig for at 
bentettheten skal normaliseres etter to til tre år. For behandling 
av bakenforliggende sykdom bør pasienten henvises til relevant 
spesialist. 
     Legemidler som medfører økt risiko for osteoporose 
er for eksempel glukokortikoider, visse antiepileptika, 
langtidsbehandling med heparin samt immunsupprimerende 
legemidler. For å motvirke denne type av osteoporose bør man, 
om mulig, overveie annen behandling eller lavere dose. 
     Dersom den best mulige behandling av grunnsykdommen 
ikke er tilstrekkelig for å motvirke osteoporose, bør behandling 
med legemiddel mot osteoporose overveies. Man må da ta 
hensyn til kontraindikasjoner mot disse legemidlene. Data med 
hensyn til behandlingseffekter på risiko for brudd ved sekundær 
osteoporose er enda utilstrekkelige.

Glukokortikoidindusert osteoporose

Den vanligste årsaken til sekundær osteoporose er peroral 
glukokortikoidbehandling. Mekanismene bak dette er flere, 
blant annet hemmende effekt på bendannelsen, lett økning av 
benresorpsjonen, redusert absorpsjon av kalsium i tarmen, 
samt økt risiko for hypogonadisme. Tap av bentetthet er 
størst de første tre til seks månedene av behandlingsfasen, 
men følsomheten er individuell og det finnes ingen ”sikker 
laveste dose”. Både den daglige dosen og den kumulative er av 
betydning. Behandling annenhver dag reduserer ikke risikoen 
for osteoporose. 
     Tilskudd av kalsium og vitamin D motvirker tap av 
benmasse (evidensgrad 1a), men bruddata mangler. Om 
mulig bør det utføres bentetthetsmåling, og man bør 
overveie antiresorptiv behandling parallelt med oppstart 
av glukokortikoider, spesielt til pasienter med andre 
risikofaktorer, som kvinnelig kjønn, høy alder og lav vekt. Ved 
glukokortikoidbehandling finnes risiko for brudd ved høyere 
bentetthetsverdier enn ved andre former for osteoporose.
     Behandling med bisfosfonat bør gis til alle pasienter som 
allerede har hatt et lavenergibrudd (anbefalingsgrad A). Til 
pasienter uten tidligere brudd anbefales bentetthetsmåling og 
oppstart med bisfosfonat ved T-score ≤-1,0 SD. Dersom man 
ikke har mulighet for bentetthetsmåling kan behandling likevel 
sterkt overveies avhengig av øvrige risikofaktorer.

Behandlingen bør fortsette så lenge pasienten medisineres 
med glukokortikoider. 

Glukokortikoider i inhalasjonsform, i anbefalte doser, 
medfører trolig ingen økt risiko for osteoporose (evidensgrad 2b).
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Kvalitetsgradering av evidens 

(etter NHS Research and Developement, 1999; http://cebm.jr2.ox.ac.uk/

docs/levels.html)

1a Systematisk analyse av randomiserte kontrollerte studier med   

 homogenitet.

1b Minst én stor randomisert kontrollert studie.

1c «Alt eller intet»-kriteriet oppfylles når alle pasienter døde før   

 behandlingen ble tilgjengelig, men noen overlever med behandlingen,  

 eller – noen overlevde uten behandling, men med behandling overlevde alle.

2a Systematisk analyse av kohortstudier med homogenitet.

2b Individuelle kohortstudier inklusive randomiserte kontrollerte studier  

 med lav bevisverdi (lav kvalitet, vide konfidensintervall, lav inklusjon av  

 visse subgrupper i en studie).

2c «Utfallsstudier» (”Outcomes Research”).

3a Systematisk analyse av kasuskontrollstudier med homogenitet.

3b Individuelle kasuskontrollstudier.

4 Kasus-serier, i tillegg til kasuskontrollstudier og kohortstudier med lav  

 kvalitet.

5 Ekspertsynpunkter uten kritiske analyser eller basert på fysiologi.

 

Gradering av anbefalinger

A Baseres på evidensgrad 1a, b og c

B Baseres på evidensgrad 2a, b og c samt 3a og b

C Baseres på evidensgrad 4

D Baseres på evidensgrad 5

Faglig redaktør: Sofie Hexeberg, overlege dr.med.
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