
 

 

 

 

 

 

 
Høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftalen 2019   
Region Nordjylland har sendt udkast til sundhedsaftalen 2019 i høring, og 
Osteoporoseforeningen og vores lokalafdelinger i Region Nordjylland 
sender hermed et fælles høringssvar.  
 

Vi er overordnet meget positive overfor sundhedsaftalens visioner og 
osteoporoseindsatsen i Region Nordjylland –ikke mindst i kraft af 
regionens Sundhedsaftale om osteoporose, der over en toårig periode 
vurderes at have reduceret antallet af hoftebrud med 100, svarende til ca. 
20 mio.kr. (100 hoftebrud á kr. 200.000,-). I den forbindelse kunne en 
konkret evaluering af aftalens effekt styrke det fremadrettede arbejde, 
hvilket også vil ligge i tråd med det ønske om dataunderstøttet udvikling 
som beskrives i Sundhedsaftalen.  

Vedrørende Sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen (side 5 og 
pejlemærke 1) er vi enige i aftalens præcisering af Nordjyllands tradition 
for samarbejde, bl.a. konkretiseret i oversigten over samarbejdsaftaler. Vi 
ærgrer os dog over, at ikke alle 11 kommuner har tilsluttet sig 
Sundhedsaftalen om osteoporose 2015. Vi gør i den forbindelse 
opmærksom på, at osteoporose i særlig grad rammer den ældre 
medicinske patient og borgere med kroniske sygdomme. Vi er desuden 
meget positive over, at Brønderslev kommune nu også kommer med et 
rehabiliteringstilbud til deres borgere. 

For Udvikling af kompetencer bør der være opmærksomhed på, at løfte 
de forskellige faggruppers viden om osteoporose, som til trods for at den 
er blandt de mest udbredte sygdomme (jf. tal fra regionens sundhedsprofil 
fra Nordjylland1) er forholdsvis overset i flere faggrupper.   

 

                                                           
1 Udgivet marts 2018 af: Region Nordjylland. 
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Helt konkret viser en forespørgsel blandt osteoporoseramte, 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.   

 

I forhold til IT-baserede løsninger, så vil vi gerne gøre opmærksom på 
osteoporoseappen udviklet på OUH (målrettet kvinder i alderen 50-65 år), 
som potentielt vil kunne udbredes til hele Danmark. Appen har styrket 
oplysning til osteoporosepatienter og derved også aflastet de 
privatpraktiserende læger.  

I forhold til at leve op til nationale anbefalinger vil vi gøre opmærksom 
på, at Sundhedsstyrelsen for nyligt frigivne Osteoporose - en afdækning af 
den samlede indsats mod osteoporose2, som havde til formål at give 
området et tiltrængt eftersyn. Rapporten indeholder en række konkrete 
forslag til forbedringer på området.   

For bedre forløb og resultater med borgerne som aktive 
samarbejdspartnere ser vi et potentiale for styrkelse af de veletablerede 
rehabiliteringsforløb for osteoporose i regionens kommuner. Foreningen 
                                                           
2 www.sst.dk/da/udgivelser/2018/osteoporose  
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vil gerne i den forbindelse stille sig til rådighed, hvis der ønskes 
patientinddragelse i udarbejdelse af skriftligt materiale til patientgruppen.   

Vedrørende Større lighed i sundhed vil vi gøre opmærksom på, at 
osteoporose i høj grad er en skjult sygdom, som først manifesters ved 
(ofte alvorlige og invaliderende brud). Dette kan modgås af en 
forebyggende indsats i alle instanser med fokus på viden om 
risikofaktorer, som desværre for osteoporose ofte overses. Derudover er 
et vigtigt indsatsområde opsporing i praksis, hos plejepersonale samt ikke 
mindst ”vedligeholdende” træning i sundhedsskoler og sundhedscentre.   

Vi støtter op om pejlemærket Et røgfrit Nordjylland og vil gerne have 
tilføjet, at rygere også har større risiko for Osteoporose.  

Med venlig hilsen 

 

Ulla Knappe  
Landsformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Osteoporoseforeningen arbejder for at forebygge brud som følge af knogleskørhed, således at flest mulige bevarer trivsel og førlighed livet igennem. Dette gøres bl.a. ved at: 
udbrede kendskabet til knogleskørhed med motion og sund levevis i hverdagen; udbrede kendskabet til forebyggelse og behandling af sygdommen; yde støtte og vejledning til 
personer med knogleskørhed; yde støtte til forskning i knogleskørhed. 


