
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2019-2023   
Region Syddanmark har sendt Sundhedsaftalen 2019-2023 i høring, og 
Osteoporoseforeningen og vores lokalafdelinger i Region Syddanmark 
sender hermed et fælles høringssvar.  
 
Vi er overordnet positive over for sundhedsaftalens visioner og 
målsætninger. Vi håber, at en fortsat styrkelse af det tværsektorielle 
samarbejde, ikke mindst hvad angår tidlig opsporing og forebyggelse af 
knoglebrud, kan modgå indlæggelser og forøget plejebehov. 
 
Vedrørende Samarbejde om forebyggelse vil vi gerne gøre opmærksom 
på den succes med at styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner 
og praktiserende læger, som Region Nordjylland har haft med en 
samarbejdsaftale1 omkring osteoporose. Det vurderes, at man over en 
toårig periode har reduceret antallet af hoftebrud med 100, svarende til 
ca. 20 mio.kr. (100 hoftebrud á kr. 200.000,-).  
    En undersøgelse blandt osteoporoseramte har vist, at en række 
faggrupper kun i lav eller meget lav grad har viden om osteoporose. Dette 
må forventeligt have en negativ effekt på både opsporing, behandling og 
rehabilitering.   

                                                           
1 Sundhedsaftale om osteoporose (2015).  
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Vi kunne derfor ønske et større fokus på osteoporose. Dette kunne bl.a. 
gøres via øget viden om risikofaktorer blandt borgere og sundheds-
professionelle. Konkret kunne dette ske ved, at lægepraksis og 
sundhedscentre gjorde brug af foreningens oplysningsmateriale og stillede 
dette til rådighed for borgerne. Der kunne også opstartes konkrete  
forebyggelsesprojekter i regionen målrettet osteoporose ligesom regionen 
har for andre mindre sygdomsområder.2 Foreningen stiller sig til rådighed 
for samarbejde. Vi gør også opmærksom på muligheden for at 
opkvalificere fagpersonale med hjælp fra foreningen, bl.a. via 
fagmateriale, kurser og oplæg.   
    I forhold til et røgfrit Danmark ser vi dette som et yderst vigtig 
pejlemærke, da rygere også har en øget risiko for Osteoporose.  

For sømløse overgange glæder vi os over fokus på den ældre medicinske 
patient og mennesker med kronisk sygdom. Det skal bemærkes, at 
sekundær osteoporose ofte overses og at opsporing af osteoporose vil 
kunne styrkes via Fracture Liaison Services (FLS), hvilket er er anbefalet i 
Sundhedsstyrelsen seneste afdækning af osteoporoseområdet.3    
    I forhold til rehabilitering kunne man ønske osteoporoserehabilitering i 
samtlige eller flere af regionens kommuner, som det er tilfældet i andre 
regioner. Dette ville også støtte op om målsætningen om 
rehabilitering ”tæt på borgernes hverdag og med særlig fokus på mestring 
af egen sygdom”. Der er pt. kun målrettet osteoporoserehabilitering i fire 
af regionens 22 kommuner, hvilket naturligvis efterlader et stort antal 
borgere uden reelle tilbud om rehabilitering.     

Vil glæder os over fokus på sikring af sammenhæng til 
uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. I den forbindelse kunne man 
ønske et styrket fokus på opsporing af borgere med osteoporose, da 

                                                           
2 Eksempelvis har vurderes det, at 260.750 danskere har diabetes og omkring 
550.000 har osteoporose (tal fra Sundhedsstyrelsen og WHO).  
3 Se www.sst.dk/da/udgivelser/2018/osteoporose 
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alvorlige og invaliderende konsekvenser af osteoporose, som 
rygsammenfald og hoftebrud, naturligvis hæmmer tilknytningen til 
arbejdsmarkedet. I den forbindelse bør det bemærkes, at 
Sundhedsstyrelsen vurderer, at antallet af borgere med osteoporose er 2-
3 gange højere end antallet af opsporede personer i behandling.4 De 
begrænsede rehabiliteringstilbud for osteoporose i regionen (anført 
ovenfor) spiller naturligvis også en rolle for tilknytning til arbejdsmarkedet.   

Vedrørende Tænk nyt –nye samarbejdsformer glæder foreningen sig over 
osteoporoseappen udviklet på OUH (målrettet kvinder i alderen 50-65 år). 
Appen har styrket oplysning til osteoporosepatienter og derved også 
aflastet de privatpraktiserende læger.  

Med venlig hilsen 

 
Ulla Knappe  
Landsformand  

                                                           
4 Ibid  


