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Baggrund 

Omtrent 3,4 % af den danske befolkning er diagnosticeret med osteoporose, sva-

rende til omtrent 167.000 mennesker
i
. Imidlertid skønnes det, at antallet af menne-

sker, der lever med udiagnosticeret osteoporose, er 2-3 gange højere end dette tal
ii
. 

Osteoporose har betydelige sundhedsmæssige og sundhedsøkonomiske konsekven-

ser, såsom knoglebrud, indlæggelser, dødsfald, sygedage, merbesøg hos egen læge 

og fysioterapeut mv. 
iii
 

 

Partierne bag satspuljen på sundhedsområdet har i 2018 afsat midler til en afdæk-

ning af den samlede indsats mod osteoporose. Det specificeres, at afdækningen 

skal inkludere forebyggende indsatser, tidlig opsporing, behandling, rehabilitering, 

fx udvikling af tværfaglige- og sektorielle forløb for mennesker med knogleskørhed, 

samt data og monitorering på området. Der ønskes en vurdering af mulige initiati-

ver på sundhedsområdet, der kan øge kvaliteten af den samlede indsats mod oste-

oporose. 

 

Formål 

Sundhedsstyrelsen igangsætter således en afdækning af den samlede indsats mod 

osteoporose. Formålet med denne afdækning er at udarbejde en rapport, der beskri-

ver de væsentligste udfordringer i de eksisterende forebyggelses- og behandling-

programmer på osteoporoseområdet og anviser mulige indsatsområder. 

 

Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning 

Til udarbejdelse af rapporten nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræ-

sentanter fra forskellige faggrupper og sektorer (se nedenfor). Arbejdsgruppen har 

til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen i arbejdet med afdækningen. Det forventes 

således, at medlemmer af arbejdsgruppen besidder en bred faglig viden om indsat-

sen mod osteoporose.  

 

Arbejdsgruppens opgaver omfatter: 

- Identificering af områder, der bør indbefattes i afdækningen 

- Identificering af udfordringer og muligheder inden for indsatsen mod 

osteoporose 

- Aktiv deltagelse i to workshops i 2018 

- Rådgivning om behov for litteratursøgning, indhentning af data mv. 

- Skriftlige bidrag og fagligt input til, samt kritisk gennemlæsning af rap-

porten 
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Det tilstræbes, at arbejdsgruppens medlemmer repræsenterer såvel patientforenin-

ger som fagpersoner fra relevante sektorer. Sundhedsstyrelsen varetager formand-

skab og sekretariatsfunktion og kan supplere arbejdsgruppen efter behov. 

 

Sundhedsstyrelsen inviterer nedenstående aktører til at udpege medlemmer til ar-

bejdsgruppen: 

 Dansk Selskab for Almen Medicin (1 repræsentant) 

 Dansk Endokrinologisk Selskab (1 repræsentant) 

 Dansk Knoglemedicinsk Selskab (1 repræsentant) 

 Dansk Selskab for Geriatri (1 repræsentant) 

 Dansk Reumatologisk Selskab (1 repræsentant) 

 Osteoporoseforeningen (1 repræsentant) 

 Danske Regioner (1 repræsentant) 

 Regionerne (2-3 repræsentanter udpeget af Danske Regioner) 

 KL (1 repræsentant) 

 Kommunerne (1-2 repræsentanter udpeget af KL) 

 Dansk Kiropraktor Forening (1 repræsentant) 

 Dansk Ortopædisk Selskab (1 repræsentant) 

 Dansk Sygepleje Selskab (1 repræsentant) 

 Dansk Selskab for Fysioterapi (kendskab til forebyggelse, mobilisering, 

rehabilitering) (1 repræsentant) 

 Dansk Radiologisk Selskab (kendskab til tidlig opsporing af sammen-

fald) (1 repræsentant) 

 Foreningen af Kliniske Diætister (1 repræsentant) 

 Social- og sundhedsassistenter (kendskab til tidlig opsporing i hjemmet) 

(1 repræsentant udpeget af FOA) 

 

Forud for den første workshop bedes de udpegede medlemmer udfylde og indsende 

en præ-høring, der har til formål at kvalificere diskussionen ved de to workshops 

og det videre arbejde med rapporten. Præ-høringen søger at identificere de væsent-

ligste udfordringer og muligheder inden for indsatsen mod osteoporose, som bør 

afdækkes nærmere.   

 

Habilitet 

Det er en forudsætning for at deltage i arbejdsgruppen, at medlemmet lever op til 

Sundhedsstyrelsens krav om habilitet. Således skal alle medlemmer forud for første 

workshop udfylde en habilitetserklæring. Habilitetserklæringer offentliggøres på 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsens 

politik om habilitet, samt habilitetserklæring findes her: https://www.sst.dk/da/om-

os/maal-og-opgaver/habilitet. 

 

Høring 

Rapporten sendes afslutningsvist i en høringsrunde i arbejdsgruppen. Høringen va-

rer minimum fire uger. Herefter færdiggør Sundhedsstyrelsen rapporten. 
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Tidsplan 

Datoer for de to workshops i arbejdsgruppen er: 

 6. april 2018, kl. 10.00-15.00 

 23. maj 2018, kl. 10.00-15.00 

 

Den endelige rapport forventes at foreligge i efteråret 2018. 
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