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Sammendrag 
Tema: Osteoporose er en vanlig komorbiditet ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 

Dette delvis på grunn av den inflammatoriske komponenten ved sykdommen og delvis på 

grunn av behandling med kortikosteroider. Etter samtaler og mailkorrespondanse med både 

spesialister i lungemedisin og fastleger er det klart at for få pasienter med KOLS utredes for 

osteoporose og vurderes for behandling. På tross av retningslinjer er ansvarsnivået for 

utredning uklart i praksis. Vi ønsker å innføre et tiltak på lungeavdelingen ved OUS, Ullevål 

som sikrer at pasienter med KOLS vurderes for utredning og behandling for osteoporose av 

sin fastlege. 

Kunnskapsgrunnlag: Nasjonale faglige retningslinjer for behandling av pasienter med 

KOLS har en ”sterk anbefaling” om at disse bør utredes, og eventuelt behandles, for 

osteoporose. Med et systematisk søk i PubMed og McMaster PLUS med søkeordene 

”COPD”, ”osteoporosis” og ”bisphosphonates” fant vi en oppsummert oversiktsartikkel og 

30 systematiske oversikter, oversiktsartikler og metaanalyser som støtter anbefalingen i de 

nasjonale faglige retningslinjer. 

Tiltak og kvalitetsindikator: Vårt tiltak er å innføre en standard frase i epikrisen til alle 

pasienter med diagnosen KOLS som utskrives fra lungeavdelingen ved OUS, Ullevål. Denne 

skal være en påminnelse til fastlegen om å utrede pasienter med KOLS for osteoporose. 

Innenfor rammene av vårt mikrosystem er vår prosessindikator hvor mange av legene som 

bruker frasen i epikrisen og vår resultatindikator hvor stor andel av epikrisene til pasienter 

med KOLS som inneholder frasen.  

Organisering: Det bør opprettes en gruppe i mikrosystemet som består av en fagansvarlig 

overlege, en assistentlege og en medisinstudent. Med disse aktører vil en legge forholdene til 

rette for kommunikasjon fra ledelse til leger som skriver epikriser. Vi ser for oss 

implementering fra februar 2016 med tiltenkt tid over to år. Kvalitetsindikatorene registreres 

månedlig det første året og deretter hvert kvartal. Tiltaket og prosessen evalueres kontinuerlig 

i gruppen som presenterer progresjon og tar imot tilbakemeldinger fra avdelingen. 

Konklusjon: Etter samtale med både spesialister i lungemedisin og fastleger er det intet 

system for utredning av osteoporose som komorbiditet i dag. Undersøkelsene vi har gjort 

tyder på at fastleger er veldig mottagelige for en slik frase i epikrisen. Tiltaket er i seg selv 

billig, men vil kunne medføre noe økte utgifter i forbindelse med bentetthetsmåling og 

medikamenter på blå resept. Vi anslår likevel at dette vil oppveies av redusert morbiditet som 

følge av brudd i pasientgruppen og mener derfor at tiltaket bør innføres. 
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1 Bakgrunn 
1.1 KOLS og osteoporose 
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en livsstilsrelatert kronisk lungesykdom 

assosiert med signifikant morbiditet og mortalitet. Det er rundt 300.000 voksne i Norge med 

KOLS. Dette er en økning på 50-75 % de siste 10 årene, grunnet flere eldre, bedre 

diagnostikk og overlevelse (1). Osteoporose er en hyppig forekommende komorbiditet hos 

disse pasientene, blant annet grunnet langvarig bruk av glukokortikoider, fysisk inaktivitet og 

røyking. Likevel har KOLS i seg selv en negativ effekt på beintettheten, sannsynligvis via 

inflammasjonsmediatorer fra lungene. Både osteoporose og osteopeni øker risikoen for 

lavenergibrudd hos KOLS-pasienter. Økt bentap og bruddrisiko øker alvorlighetsgrad av 

sykdommen (2). Det er imidlertid betydelig underdiagnostikk (kun 30 % detekteres) av brudd 

i ryggvirvler ved osteoporose (3). Selv om høydetap og kyfoseutvikling kan tyde på slike 

brudd, bør pasienter med alvorlig KOLS vurderes for røntgen av columna for å danne 

grunnlag for baseline og tidlig diagnostikk og iverksetting av tiltak. 

 

For å forebygge osteoporotiske benbrudd, er det mest effektive tiltaket å identifisere pasienter 

i risikosonen, og sette inn tiltak tidlig for å reversere utviklingen av osteoporose. Det finnes 

både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak. Både økt inntak av kalsium og vitamin 

D, fysisk aktivitet og samt unngå livsstilsfaktorer som røyking er viktig. Bisfosfonater er 

foreløpig den medikamentgruppe som har størst effekt ved kortikosteroidindusert osteoporose 

(4). I Norge gis det refusjon for medikamentell behandling ved klinisk osteoporose, definert 

som T-skår < -2,5 og gjennomgått lavenergi-brudd, verifisert med røntgen (4).  

 

1.2 Variasjon mellom kunnskap og praksis 
I følge nasjonale retningslinjer for KOLS er osteoporotiske brudd betydelig 

underdiagnostisert i Norge (4). Dette kommer også frem ved samtale med lungeleger ute i 

feltet. Ved samtale med allmennleger (Dr. Østrem og Langhammer) og overlege Berger ved 

lungemedisinsk avdeling ved OUS, Ullevål kommer det frem at det ikke finnes et system for 

utredning for osteoporose hos KOLS-pasienter per dags dato. Berger viser til at praksis 

varierer like mye som det er leger ved sykehusavdelinger i Norge. Hun mener hovedansvaret 

for utredning ligger hos pasientens fastlege. Selv henviser hun ofte til utredning for 

osteoporose ved OUS, Aker hvis pasienten har stått på langvarig kortisonbehandling, har 
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svært redusert høyde (som tegn på columnafraktur) eller har hatt minst ett lavenergibrudd. 

Likevel er overlegen tydelig på at selv hun som KOLS-spesialist ikke har noe fast system. 

Utredning av osteoporose er noe som ofte glemmes. Noen av lungelegene henviser til 

fastlege, mens andre ber pasientene selv om å ta opp temaet med fastlegen. Uten et system 

faller mange av pasientene utenfor, og sykdommen oppdages for seint i forløpet. I dag er det 

en større utfordring med kroniske ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, KOLS, kreft 

og hjerte-karsykdommer. Her har pasientene ofte flere diagnoser som skal følges over tid, 

samtidig som ko- eller multimorbiditet skal følges. Dette fører til at fastlegen ikke følger 

pasientene med strukturerte kontroller, noe som kan føre til at de mister oversikt.  

 

1.3 Nasjonale retningslinjer 
Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer fra 2012 anbefaler sterkt at KOLS-pasienter bør 

screenes for osteoporose (4). Dette kan bedre livskvaliteten ved at diagnostikk og eventuell 

behandling iverksettes på et tidligere stadium og dermed redusere de negative 

konsekvensene, som lavenergibrudd. 

 

”Ved tidligere lavenergibrudd eller annen risiko for osteoporose bør pasienten henvises til 

beinmassemåling. Bisfosfonater bør tilbys ved påvist klinisk osteoporose, og ved bruk av 

orale kortikosteroider bør dette tilbys allerede ved T-skår mindre enn -1.5. (Sterk 

anbefaling) ” 

 

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å øke oppmerksomheten rundt KOLS og osteoporose. Vi 

ønsker at flere KOLS-pasienter skal utredes av fastlegene, og dermed sette inn 

antiosteoporotiske tiltak tidligere. Utredning og behandling av osteoporose har direkte effekt 

på pasientens lungefunksjon. Aktiv primær-/sekundærprofylakse hos en utsatt gruppe er også 

økonomisk gunstig. I samarbeid med Dr. Berger har vi som mål å implementere nye tiltak 

ved lungemedisinsk avdeling ved OUS, Ullevål for å sikre screening av pasienter i 

risikosonen for osteoporose. Det er manglende rutiner for utredning og eventuell oppstart av 

behandling av osteoporose hos KOLS-pasienter, og ledelsen har et ønske om forbedring og 

økt oppmerksomhet rundt denne utfordringen. De fleste KOLS-pasienter er innom sykehus i 

sykdomsforløpet. OUS, Ullevål er et sykehus med et stort nedslagsfelt som samarbeider med 

et stort antall fastleger i Oslo og omegn. Ved å ha OUS, Ullevål som mikrosystem når vi flere 
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fastleger direkte fra spesialister på feltet, og tiltaket vårt stimulerer fastleger til oppdatert 

kunnskap. 
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Figur 1: GOLD kriterier: spirometrisk klassifikasjon av 
luftveisobstruksjon hos KOLS pasienter basert på post-
bronkodilatatir FEV1  

2 Kunnskapsgrunnlaget 
2.1 Materiale og metode 
Til grunn for kunnskapsgrunnlaget ligger et systematisk søk i PubMed, Google Scholar og 

McMaster PLUS med bruk av kunnskapspyramiden  (31). Søkeordene som ble brukt var 

”COPD”, ”osteoporosis” og ”bisphosphonates” i ulike kombinasjoner. I Mc Master Plus ble 

det under oppsummerte oversikter funnet et treff i effekt-databasen DARE (Database of 

Abstracts of Reviews of Effects): ”Current Status of Research on osteoporosis in COPD: a 

systematic review” fra 2009 av Graat-Verboom et al (5). Vi valgte i tillegg ut 30 systematiske 

oversikter, oversiktsartikler, randomiserte kontrollerte studier og metaanalyser i PubMed. 

Inklusjonskriteriene var patofysiologisk og klinisk sammenheng mellom KOLS og 

osteoporose hos både kvinner og menn med etablert KOLS, prevalens og patofysiologi ved 

KOLS og osteoporose alene, samt diagnostikk og behandling. Det ble via systematiske 

oversikter også funnet to randomiserte kontrollerte studier som så på behandling med 

bisfosfonater hos astma- og KOLS-pasienter (6, 7). Noen av oversiktene omhandlet 

kortikosteroidindusert osteoporose generelt og ikke spesifikt i sammenheng med KOLS, men 

ble beholdt på grunn av nyttig informasjon om emnet. I tillegg ble også to nasjonale faglige 

retningslinjer for henholdsvis KOLS og osteoporose inkludert: "KOLS. Nasjonal faglig 

retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølgning" utgitt av 

Helsedirektoratet i 2012 (4) og ”Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av 

osteoporose og osteoporotiske brudd” utgitt av tidligere Sosial- og Helsedirektoratet i 2005 

(8). Tiltaket vårt er utarbeidet i tråd med anbefalinger i disse retningslinjene. 

 

2.2 Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 
KOLS er en livsstilsrelatert kronisk 

inflammatorisk lungesykdom med økende 

prevalens de siste 10 år som estimeres til å være 

tredje ledende dødsårsak i 2020 globalt (9, 10). I 

2014 var det ca. 300 000 voksne pasienter i 

Norge med diagnosen KOLS. Hvert år dør ca. 

2000 (1). KOLS defineres som en progressiv og ikke fullt reversibel tilstand hvor sykdom i 

små luftveier (obstruktiv bronkiolitt) og parenkymal destruksjon (emfysem) til sammen gir en 

karakteristisk kronisk redusert respirasjonsfunksjon. KOLS deles inn i 4 stadier (Global 



	   9	  

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD-kriterier), se fig. 1) basert på 

respirasjonsbegrensning målt ved spirometri. KOLS er assosiert med økt inflammatorisk 

respons på allergener, patogener eller gasser i luftveiene. Eksaserbasjoner og komorbide 

tilstander bidrar til alvorlighetsgraden hos hver enkelt pasient (9, 10). Lav benmasse og 

utvikling av osteoporose er en signifikant komorbiditet ved KOLS, andre assosierte tilstander 

er kardiovaskulær sykdom, muskel-skjelett dysfunksjon, anemi og metabolsk syndrom (9). 
 

2.3 Osteoporose 
Osteoporose er en systemisk 

skjelettsykdom karakterisert ved redusert 

benmasse og endringer i benvevets 

mikroarkitektur med økt skjørhet i benvevet og økt risiko for benbrudd (5, 11-15). Det 

prekliniske stadiet av osteoporose kalles osteopeni (13). Osteoporose sees ofte hos 

postmenopausale kvinner og eldre mennesker (primær osteoporose) eller som ledd i 

underliggende og kroniske sykdommer eller medisinsk behandling (sekundær osteoporose) 

(8, 13). Hos en pasient med osteoporose som får et brudd, kalles tilstanden etablert eller 

klinisk manifest osteoporose (8). Prevalensen av osteoporose er betydelig høyere hos kvinner 

enn hos menn og øker med alder. Insidensen av lavenergibrudd er høyere i Skandinavia enn i 

andre europeiske land. Norge er blant landene med aller høyest forekomst av både 

underarms-, ryggvirvel og lårhalsbrudd (16). En regner med at 96 000-255 000 kvinner i 

Norge har osteoporose, avhengig av hvor i skjelettet målingen er foretatt (8). Selv om 

osteoporose primært er genetisk betinget, vil høyere levealder og livsstilsfaktorer som 

røyking, alkoholisme, redusert fysisk aktivitet og lavt inntak av kalsium og vitamin D kunne 

medvirke til økende forekomst (16).  

 

Gullstandard for diagnostisering av osteoporose er måling av benmineraltetthet (BMD – 

Bone Mineral Density – g/cm2) av proksimale femur eller rygg med DXA (dual-energy x-ray 

absorptiometry - røntgenabsoprsjonsmetri) BMD angis som standardavvik (SD) og kalles T-

score (3, 4, 8). Benmasseverdiene sammenlignes med gjennomsnittsverdier hos unge, friske 

premenopausale kvinner i alderen 20-29 år. Normal BMD defineres som T-score større/lik -1 

sammenlignet med referansegruppen. WHO definerer osteoporose som BMD lik eller lavere 

enn 2,5 SD under referansegruppen. Osteopeni defineres som T-score 1-2,5 SD under 

referansegruppen (17)(figur 2). Definisjonen gjelder imidlertid kun for kvinner av europeisk 

Figur 2: WHO’s definisjon av osteoporose 
og osteopeni 
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(kaukasisk) opprinnelse. Risikoen for benbrudd øker med avtagende BMD. En reduksjon på 

ett SD vil bety en fordobling av risikoen for benbrudd (8). 

 

2.4 KOLS og osteoporose  
KOLS-pasienter gjennomgår et progressivt tap av benvev og andelen med utviklet 

osteoporose øker ettersom KOLS progredierer (18, 19), men tilstanden er ofte 

underdiagnostisert og dermed underbehandlet (20-22). Studier har vist at BMD reduseres 

med rundt 0,02 g/cm2 ved 1 L reduksjon av FEV1, med 2,4 ganger økt risiko for osteoporose 

(23).  Frakturer er altså hyppigst ved avansert KOLS, men tidlig deteksjon av redusert 

benmasse muliggjør forebyggende behandling. Benmassen hos KOLS-pasienter målt i ulike 

studier har vist en osteopeni hos 25-76 % av pasientene og manifest osteoporose hos 36-69 % 

(9, 18, 22, 24-26). Under halvparten av sistnevnte fikk benbevarende behandling (20). 

  

Patofysiologien for osteoporose hos KOLS-pasienter er multifaktoriell og ikke fullt ut 

kartlagt (13, 20, 24). KOLS i seg selv er en uavhengig prediktor for tap av benmasse (22). 

Generelle risikofaktorer som er med på å forklare den økte prevalensen av osteoporose hos 

KOLS-pasienter er økende alder, røyking, inaktivitet, systemisk inflammasjon, 

underernæring, kakeksi, lav BMI, hypogonadisme, falltendens, lave vitamin D nivåer og 

hyppig bruk av kortikosteroider (9, 12, 13, 23). En studie viste en nesten 3 ganger økt risiko 

for osteoporose hos pasienter mellom 55-65 år sammenliknet med pasienter < 55 år, økt til en 

OR på 4.5 hos pasienter over 65 år (20). KOLS-spesifikke risikofaktorer er uttalt 

luftveisobstruksjon, eksaserbasjoner og oksygenterapi (21).  

 

De viktigste prognostiske faktorene for lav benmasse hos KOLS-pasienter er faktorer er lav 

BMI, GOLD-stadium og kortikosteroidbehandling. En studie viste at pasienter med GOLD 

stadium III og IV hadde lavere benmasse enn stadium I og II. Studier har også vist sterk 

korrelasjon mellom vitamin D-nivåer og GOLD-stadier, hvor prevalensen av vitamin D-

mangel var høyest i GOLD stadium IV. En metaanalyse av 16 RCT-studier viste at KOLS-

pasienter som ble behandlet med kortikosteroider hadde en risikoøkning for frakturer på over 

20 % (9). Kortikosteroider gir ofte et spesielt hurtig tap av benmasse de første månedene av 

behandlingen (22).  

 



	   11	  

Frakturer kan ha stor betydning for pasientens livskvalitet og helse. Studier viser f.eks. at 

hver kompresjonsfraktur i columna reduserer vitalkapasiteten med 9 % grunnet ryggsmerter 

og økt kyfose som reduserer lungevolumet gjennom ventilasjonsrestriksjon. Costafrakturer 

resulterer i en smerte-indusert hypoventilasjon og redusert hosteevne, som igjen øker 

sykelighet og infeksjonsrisiko i pasientgruppen. Generelt gir frakturer redusert mobilitet og 

således økt risiko for dyp venetrombose og lungeemboli, og økt mortalitet (9).  

 

Kliniske retningslinjer for en spesifikk sykdom inkluderer vanligvis ikke komorbiditet, men 

de nasjonale retningslinjene for KOLS-pasienter inkluderer håndtering av osteoporose (24, 

25). Forebygging av osteoporose hos KOLS-pasienter avhenger av behandlende leges 

erkjennelse av omfanget, økt oppmerksomhet rundt temaet og kunnskap om 

kunnskapsbaserte, forebyggende tiltak (18). En utfordring er manglende indikasjon for å 

igangsette screening og forebyggende behandling da pasientene gjerne er asymptomatiske 

inntil første fraktur. Deteksjon av lav benmasse og oppstart av behandling er derfor essensielt 

for å forebygge frakturer, og forebyggende strategier/retningslinjer bør derfor inkludere 

monitorering eller screening av benmasse (12, 18, 27). FRAX (Fracture Risk Assessment 

Tool) er en risikokalkulator utviklet av WHO for å bedømme pasienters risiko for brudd, 

inkludert blant annet alder, kjønn, røykestatus, tidligere lavenergibrudd og systemisk 

kortikosteroidbruk. Resultatet gir en 10 års absolutt risiko for brudd og kan brukes i 

primærhelsetjenesten for å definere intervensjonsgrenser hos pasienter som behandles med 

kortikosteroider, inkludert KOLS-pasienter (11).  

 

Det er etter hvert bred enighet om at det ideelle ville være å måle benmasse for eksempel før 

oppstart av KOLS-behandling, deretter hver 12-14 måned hos KOLS-pasienter generelt og 

hver 6-12 måned hos pasienter som behandles med glukokortikoider. Slik kan man igangsette 

optimal forebyggende behandling og senke insidensen av frakturer (18).   

 

2.5 Behandling av osteoporose ved KOLS 
Bisfosfonater som Alendronat og Risedronat er gjennom studier ansett som førstevalget for 

behandling av kortikosteroid-indusert osteoporose (28). Bisfosfonater har høy affinitet for 

benmineraler, reduserer benresorpsjon ved å blokkere nøkkelenzymer i osteoklaster og 

reduserer dessuten osteoblast- og osteocyttapoptose. På denne måten beskyttes 

osteocyttnettverket (11, 13, 29). Bisfosfonater anbefales hos pasienter som har stått over 3 
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måneder på systemiske glukokortikoider og med DXA-diagnostisert osteopeni og 

osteoporose (8). Få studier har sett på bruddforebyggende behandling hos KOLS-pasienter 

alene. Smith et al (7) viste imidlertid at daglig inntak av Alendronat hos astma- og KOLS-

pasienter førte til signifikant økning av BMD i columna, men ikke i hofte. Lau et al (6) fant 

også økning i BMD i alendronatgruppen og reduksjon i placebogruppen. Disse studiene kan 

altså indikere at Alendronat øker BMD hos KOLS-pasienter.  

 

Effekten av bisfosfonater forsterkes av vitamin D og kalsiumtilskudd  (22). Disse øker 

bentettheten, motvirker benremodellering og reduserer bruddrisikoen hos eldre. D-vitamin 

har utover beskyttende beneffekt også vist doseavhengig sammenheng med lungefunksjonen, 

ved å påvirke inflammasjonsprosessen i lungene (8, 11).  

 

Anabole medikamenter som Teriparatid (PTH-analog) stimulerer bendannelse med mer 

direkte effekt på osteoblaster og osteocytter sammenlignet med bisfosfonater, og har derfor 

vist seg å være mer effektive. Grunnet behov for daglige injeksjoner og høy kostnad er PTH-

analoger imidlertid forbeholdt høyrisikopasienter (22).  

 

2.6 Beste praksis i dag 
I den nasjonale KOLS-retningslinjen finnes flere anbefalinger for osteoporoseutredning og -

behandling (28): 

 

-  ”Pasienter med regelmessig bruk av orale kortikosteroider eller mer enn 2-3 

prednisolonkurer per år, bør få forebyggende behandling mot osteoporose (Sterk 

anbefaling)	  ”	  

 - ”Ved tidligere lavenergibrudd eller annen risiko for osteoporose bør pasienten 

henvises til beinmassemåling. Bisfosfonater bør tilbys ved påvist klinisk osteoporose, 

og ved bruk av orale kortikosteroider bør dette tilbys allerede ved T-skår mindre enn 

-1.5 (Sterk anbefaling) ” 

 

2.7 Hvorfor et godt tiltak? 
Tiltaket vårt, som beskrives nærmere i punkt 3.3, er å sette inn en frase i lungeavdelingens 

epikriser med anbefaling om at fastlegen igangsetter screening og eventuelt behandling av 
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osteoporose hos pasienter med KOLS. Det foreligger ingen litteratur for effekt av et slikt 

tiltak. Det finnes imidlertid bred evidens for at screening av lav benmasse hos KOLS-

pasienter er en viktig del av diagnostikk og god behandling. Vi ønsker med tiltaket å sikre at 

en slik screening gjennomføres. Tiltaket er basert på anbefalinger fra spesialister på feltet 

med god kjennskap til pasientgruppen og problemstillingen, som støtter at tiltaket kan bidra 

til å redusere morbiditet og øke livskvaliteten hos KOLS-pasienter. Fastleger kan ha 

utfordringer med å holde seg oppdatert på nye retningslinjer innenfor alle fagfelt, og det er 

derfor spesialistenes ansvar å komme med anbefalinger på sitt område. Ettersom epikrisen i 

dag brukes til å kommunisere med primærhelsetjenesten, er denne et naturlig medium for å 

bidra til oppdatert kunnskap. Dermed benytter vi oss av metoder som allerede er etablert, noe 

som gjør tiltaket kostnadseffektivt, enkelt å iverksette og som kan implementeres på flere 

sykehus og således nå ut til mange pasienter. 
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3 Dagens praksis, tiltak og indikator 
3.1 Beskrivelse av dagens praksis 
For å kartlegge dagens praksis har vi gjennomført semistrukturerte intervjuer pr. e-post og 

personlig kontakt med overleger ved lungeavdelingene på Rikshospitalet, Ullevål og Glittre-

klinikken, samt flere fastleger med interesse for lungesykdommer. 

 

Personer med KOLS følges opp både i primær- og i spesialisthelsetjenesten. Pasienter med 

mild og moderat KOLS følges gjerne opp av fastlegen, og har ikke nødvendigvis kontakt med 

spesialist i lungemedisin. Pasienter med alvorlig KOLS og/eller hyppige eksaserbasjoner 

følges ofte opp av poliklinikker i spesialisthelsetjenesten, og kan ha hyppige innleggelser. 

 

Innleggelser kan skyldes infeksiøse eller ikke-infeksiøse KOLS-forverringer, pneumonier, 

hjertesvikt, etc. Pasienter innlagt med arbeidsdiagnosen KOLS-forverring ved OUS, Ullevål 

kan, avhengig av belegg, havne på ulike avdelinger som generell indremedisin, infeksjon og 

lunge. Bare om lag halvpartene legges inn ved lungeavdelingen.  

 

I de nasjonale retningslinjene for KOLS fremgår det ikke spesifikt hvilket omsorgsnivå som 

har hovedansvar for håndtering av osteoporose som komorbiditet hos disse pasientene. Det 

kan argumenteres for at fastlegene har "det helhetlige” ansvaret for sine pasienter, og at 

hovedansvaret dermed faller på dem. Det kan også argumenteres for at en fagavdeling i 

sykehus bør ta spesielt ansvar for denne pasientgruppen. Både lungelegene og fastlegene vi 

har vært i kontakt med, plasserer hovedansvaret hos fastlegene, men understreker at også 

spesialisthelsetjenesten må være disse pasientenes risiko for osteoporose bevisst. Det synes 

samtidig også å være enighet om at osteoporoserisikoen ofte overses av behandlere i begge 

omsorgsnivåer. 

 

I vårt mikrosystem – lungeavdelingen ved OUS, Ullevål – finnes det pr. i dag ingen 

formaliserte systemer for å fange opp hvorvidt KOLS-pasienter i avdelingen er utredet for 

osteoporose. Praksis vil kunne variere mellom de pasientbehandlende legene. Avdelingen 

henviser ikke rutinemessig pasienter til DXA-undersøkelse. Man har heller ikke rutiner for å 

sikre at fastlegen følger opp osteoporoserisikoen hos den enkelte pasient. 
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Lungeavdelingen har i dag en ”sjekkliste ved utskrivning av pasienter med KOLS” (Vedlegg 

1). Listen inneholder flere punkter postens leger og sykepleiere har ansvar for, og er slått opp 

ved alle arbeidsstasjonene. Listen inneholder pr. i dag ikke noe eget punkt om KOLS og 

osteoporose. 

 

3.2 Vurdering av dagens praksis 
I en travel fastlegehverdag kan det være lett å glemme utredning av subklinisk komorbiditet. 

Det er ikke realistisk at en lungeavdeling skal ta på seg ansvaret for utredning, igangsetting 

av eventuell behandling og oppfølging av osteoporose hos disse pasientene. Som fagavdeling 

bør en imidlertid sørge for at problemstillingen er ivaretatt. 

 

3.3 Tiltak 
Vi foreslår å innføre et system for å sikre at fastlegene til KOLS-pasienter som har vært 

innlagt ved lungeavdelingen, vurderer om pasienten bør henvises til beintetthetsmåling etter 

utskrivelse, og om det eventuelt skal igangsettes profylakse. 

 

Avdelingen lager en standard frase i DIPS med teksten ”KOLS og osteoporose: Pasienter 

med KOLS har økt risisko for å utvikle osteoporose. For pasienter med KOLS anbefaler vi at 

fastlegen utreder og vurderer oppstart av antiosteoporotisk behandling. I utredning inngår 

bentetthetsmåling med DXA-scan hvert annet år. Anbefalt behandling er bisfosfonater, 

kalsium og vitamin D, for eksempel Calcigran Forte tyggetabletter 1000 mg/800 IE x 1/døgn, 

samt Alendronat/Fosamax tabletter 10 mg x 1/døgn ELLER 70 mg/uke. Se også ”Nasjonal 

faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer 

med KOLS” (http://kortlink.no/jb5).      

 

Teksten er utarbeidet i samarbeid med avdelingen. Vi har i prosessen også konsultert fire 

allmennleger. Vi har diskutert hvorvidt teksten skal gjøres mer omfattende, blant annet ved å 

omtale grenseverdier for bentetthet for oppstart av medikamenter. Fra allmennlegene har vi 

fått ulike tilbakemeldinger – både i retning av at man gjerne vil ha en mer utdypende 

veiledning, og i retning av at sykehuset ikke bør trå for langt inn på fastlegenes 

arbeidsområde. Etter flere runder med reformuleringer, har vi endt opp med en tekst både 

avdelingen og de fastlegene vi har brukt som referansegruppe, mener er både nyttig og 

brukbar. 
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Teksten settes inn under ”oppfølging”-avsnittet i epikrisen til alle pasienter med KOLS som 

hoved- eller bidiagnose dersom det ikke er åpenbart unødvendig (pasienten står på 

bisfosfonater eller osteoporose er allerede omtalt som eget tema). Frasen settes inn med 

hurtigtastkombinasjonen F8 + ost. 

 

Denne rutinen føyes til i ”Sjekkliste ved utskrivning av pasienter med KOLS” (Vedlegg 1). 

 

Opprinnelig ønsket vi en automatisk løsning i DIPS der frasen dukker opp automatisk i 

epikrisen til pasienter med KOLS blant diagnosene, og at epikriseskrivende lege eventuelt 

kunne slette frasen. I kontakt med systemleverandøren Sykehuspartner viste dette seg ikke 

praktisk gjennomførbart. 

 

3.4 Tiltakets relevans og gjennomførbarhet 
Tiltaket vil minne epikriseskrivende leger om risikoen for osteoporose hos KOLS-pasienter, 

et forhold som legen kanskje ikke viet oppmerksomhet ved det aktuelle sykehusoppholdet. 

Det vil sørge for at spesialisthelsetjenesten i større grad tar ansvar for oppfølging av 

komorbide tilstander hos KOLS-pasientene – ved å minne fastlegene på sitt ansvar.  

Det vil også minne fastlegene på KOLS-pasientenes økte risiko for utvikling av osteoporose 

– og deres ansvar for å følge opp dette hos den enkelte pasient. 

Tiltaket er billig. Det krever ingen investeringer i utstyr. Det kreves minimalt med opplæring 

av personell. Det vil kreve noe personellressurser å monitorere etterlevelsen av tiltaket. 

 

3.5 Kvalitetsindikatorer 
I et strukturert kvalitetsforbedringsarbeid står kvalitetsindikatorer sentralt. En 

kvalitetsindikator er et indirekte mål på kvaliteten på et område. Helsedirektoratet har 

utarbeidet nasjonale kvalitetsindikatorer som rapporteres fra de enkelte institusjoner og 

presenteres på helsedirektoratets nettsider (32). Disse målene kan brukes til å identifisere 

potensielle områder for kvalitetsforbedring eller for å følge effekt av kvalitetsforbedrende 

tiltak. Det finnes ulike typer kvalitetsindikatorer og vi har i denne oppgaven valgt å dele inn 

våre indikatorer etter strukturindikatorer, prosessindikatorer og resultatindikatorer. 
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3.6 Indikatorvalg 
En god kvalitetsindikator bør være enkel å måle samtidig som den er sensitiv og gir utslag for 

den endringen vi ønsker å skape med vårt tiltak. I vårt kvalitetsforbedringsarbeid skal tiltaket 

innføres i spesialisthelsetjenesten, lungeavdelingens sengepost ved OUS, Ullevål. Dette er 

vårt mikrosystem. Derfor er vi først og fremst interessert i å se effekten av vårt tiltak innenfor 

dette mikrosystemet. Vår resultatindikator blir derfor i hvilken grad frasen blir brukt i 

epikrisene. Som prosessindikator har vi valgt å undersøke hvor mange av legene som skriver 

epikriser som bruker frasen. En viktig strukturindikator i dette kvalitetsforbedringsarbeidet 

vil være at frasen foreligger som en mulighet i journalsystemet. Ser vi utover vårt 

mikrosystem vil det også foreligge en resultatindikator som kan måles som insidens av 

osteoporotiske brudd hos pasienter med KOLS etter implementering av tiltaket. Å måle 

denne resultatindikatoren vil gå utenfor rammene av vårt mikrosystem og oppgave. Likevel 

foreslår vi at denne på lengre sikt bør vurderes innført som en nasjonal kvalitetsindikator for 

behandling av lungesyke og deres komorbiditet. 

 

3.7 Aktuelle kvalitetsindikatorer 
3.7.1 Resultatindikator 
Som nevnt er resultatet vi er interessert i å oppnå i vårt mikrosystem at alle pasienter med 

diagnosen KOLS skal få frasen i sin epikrise. Resultatindikatoren vår kan dermed måles på 

følgende måte: 

 
  

Resultatindikatoren måler en direkte effekt av tiltaket og en økning i antall epikriser med 

frasen vil gi direkte utslag i resultatindikatoren. Andelen epikriser vil være et forholdstall 

som enkelt kan regnes om til et prosentvis tall ved å multiplisere med hundre. Dette er ofte en 

enklere verdi for avdelingen å forholde seg til når man ønsker å se endring mellom to eller 

flere tidspunkter. Vi mener det er naturlig at denne resultatindikatoren beregnes hver måned 

det første året og presenteres både muntlig som ledd i internundervisning og grafisk på en 

plansje som henges opp slik at avdelingen kan følge sin egen progresjon og slik motiveres til 

å bruke frasen mer. En feilkilde ved måling av denne resultatindikatoren vil være om en lege 
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har anbefalt fastlegen å utrede pasienten for osteoporose, eventuelt igangsette behandling, 

uten å ha brukt frasen. Det er da viktig at disse eventuelle epikrisene ikke telles med da de 

ikke nødvendigvis er et resultat av kvalitetsforbedringsarbeidet som vi ønsker å måle effekten 

av. 

 

3.7.2 Prosessindikator 
Som et ledd i prosessen er det viktig å undersøke hvor mange av legene som bruker frasen 

aktivt. Dette fordi avdelingen kan komme i en situasjon der noen engasjerte drar lasset og 

bruker frasen, mens andre bruker den sjelden eller ikke i det hele tatt. For å undersøke for 

dette har vi utarbeidet en prosessindikator som beregnes fra et spørreskjema med likert-

bokser som leveres ut på morgenmøter. Spørsmålet lyder; ”Hvor ofte bruker du frasen i 

epikrisen til KOLS-pasienter?” Svaret angis ved å krysse av i en av tre bokser; 1. Alltid; 2. 

Noen ganger; 3. Aldri. Det vil også være et åpent felt under for generelle tilbakemeldinger 

som et ledd i evalueringen av implementeringsprosessen som vi kommer tilbake til senere. 

Vi har valgt å gjøre spørreskjemaet anonymt for å hindre at leger føler seg uthengt. 

Spørreskjemaet deles ut månedlig og det føres statistikk i et enkelt søylediagram som også 

presenteres for avdelingen hvor stor andel som har svart i de ulike kategoriene. 

Tilbakemeldingene offentliggjøres ikke, men skal registreres hos den ansvarlige for 

opptelling og brukes i evalueringen av tiltaket. 

 

3.8 Bivirkninger av tiltaket 
Vi ser ingen fare for at implementering av dette tiltaket vil forskyve oppmerksomhet og 

ressurser fra andre områder. Ved å legge til frasen som et punkt under epikrise i en allerede 

eksisterende sjekkliste for utskrivelse av pasienter ved lungeavdelingens sengepost mener vi 

den bør gå inn som en del av rutinene i utskrivelsesarbeidet. Det vil imidlertid være noe 

arbeid tilknyttet selve implementeringen og kontroll og gjennomgang av epikrisene, men ved 

å fordele dette arbeidet som vi kommer tilbake til under vil også denne beskjedne økningen i 

aller høyeste grad være akseptabelt med hensyn til potensiell gevinst. 
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4 Prosess, ledelse og organisering 
4.1 Modell for kvalitetsforbedring 
Det finnes flere verktøy som kan brukes innen forbedringsarbeid. Det er viktig å være 

systematisk og i mange tilfeller kan det være nødvendig å gjennomgå de forskjellige fasene 

flere ganger- Vi har fulgt helsebibliotekets modell for kvalitetsforbedring (33). 

 

4.1.1 Del 1; Forberede 
En viktig forutsetning for at noe skal kunne forbedres er at alle partene i et mikrosystem 

erkjenner behov for forbedring. Vi har pratet med flere leger ved lungeavdelingen, både i vårt 

mikrosystem på OUS, Ullevål, men også på Rikshospitalet. Disse erkjente at det var et behov 

for forbedring i forhold til hvordan KOLS-pasienter ble fulgt opp med tanke på 

osteoporoseutvikling. Allmennpraktikere med spesialkompetanse innenfor lungemedisin 

bekreftet behovet for dette tiltaket, og var enig i plasseringen av ansvaret, nemlig hos 

fastlegene. Med deres uttalelser som begrunnelse, i tillegg til de nasjonale veilederne, mener 

vi å kunne vise at allmennleger ikke vil oppfatte vårt tiltak som urimelig eller som 

ansvarsfraskrivelse. Dette er viktig med tanke på hvordan sykehuslegene oppfatter det å være 

ansvarlig for en slik ”bestilling”, men også hvordan allmennlegene mottar ”bestillingen”. 

Ikke minst er det viktig at det er faglig enighet om hvor ansvaret ligger med tanke på å sikre 

at KOLS-pasientene får riktig oppfølging ved utskrivelse. 

 

Vi henvendte oss til avdelingsoverlegen ved lungeavdelingen, som satte oss i kontakt med 

overlegen som er fagansvarlig for KOLS. Hun har så fungert som vår kontakt inn mot 

avdelingen. Dette er også et viktig steg i kvalitetsforbedring, nemlig å forankre og organisere 

forbedringsarbeidet. Vi mener dette best gjøres av en som kjenner avdelingen og kreftene 

som rår der. Dette er nærmere beskrevet under del 3, punkt 1. 

 

I et akademisk miljø er det viktig å ha kunnskapsgrunnlaget på plass før man setter i gang. 

Dette må sikres gjennom innhenting av relevante studier, redegjort for tidligere i oppgaven. 

 

4.1.2 Del 2; Planlegge 
Etter å ha forberedt kvalitetsforbedringsprosjektet går man i gang med planleggingen. Vi 

kartla, som nevnt over, behovet gjennom å prate med leger ved lungeavdelingen og 
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allmennpraktikere. De var tydelige på at det fantes et behov for vårt tiltak og belyste samtidig 

dagens praksis. 

 

Vi satte oss som mål at alle pasienter som er innlagt på lungeavdelingen med diagnosen 

KOLS skal ha en tekst i epikrisen som minner fastlegene på at disse pasientene bør utredes 

med tanke på osteoporose hvis dette ikke allerede er gjort. Vi tenker å måle dette ved å telle 

antall epikriser som går ut fra lungeavdelingen med diagnosen KOLS, hvor pasientene ikke 

får osteoporosebehandling, som inneholder teksten vi har forfattet. 

 

4.1.3 Del 3; Utføre 
Plan for implementering: 

1. Ledelse: Første steg blir å forankre dette i ledelsen gjennom å rekruttere en ansvarlig lege. 

Fortrinnsvis en med interesse for dette. I vårt tilfelle sendte vi henne et forslag til hva som 

skulle stå i epikrisen, og hun formidlet dette videre til resten av overlegene ved avdelingen 

for å få innspill til innholdet. Overlegen vi kontaktet var fagansvarlig for KOLS på 

lungeavdelingen og det er naturlig at denne personen tar ansvar for ledelse av prosjektet. 

Videre bør det opprettes en gruppe på 3 personer, inkludert fagansvarlig overlege, som følger 

prosjektet over tid. Det er naturlig at en representant for assistentlegene er inkludert. Det kan 

for eksempel inngå i et doktorgradsarbeid innenfor temaet komorbiditet ved KOLS. Det siste 

medlemmet i gruppen kan være en medisinstudent, eventuelt en sykepleier eller en annen 

ansatt. Vi mener det er en viktig del av implementeringsarbeidet at alle leger har fått si sin 

mening forut for et nytt tiltak på avdelingen, slik at dette ikke oppleves som noe som blir 

påtvunget dem. 

 

2. Informasjon: Utsending av informasjonsskriv til leger og teknisk ansvarlig for DIPS, og 

innkalling til informasjonsmøtet. I informasjonsskrivet skal det stå informasjon om den nye 

endringen i epikrisemalen, bakgrunn, og hva dette vil medføre av arbeid for legene. 

 

3. Prosess: Informasjon på morgenmøtet (internundervisning) til leger og teknisk ansvarlig 

for DIPS. På møtet vil selve teksten blir drøftet, for å sikre at legene kan stille seg bak det 

som står skrevet. Eventuelle endringer vil bli vurdert. Møtet bør ledes av en lokal 

opinionsleder (assistentlegen som er med i gruppen), noe som er vist å være et tiltak som 

fører til økt etterlevelse (34). Det bør i presentasjonen inkluderes undervisning om 
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osteoporose som komorbiditet ved KOLS, og vektlegges at dette er en svært vanlig, men 

likevel underdiagnostisert, komorbiditet. 

 

4. Egen epikrisemal for KOLS-pasienter ved lungeavdelingen. I DIPS er det mulig å lage 

egne maler som kan inkluderes i en epikrise ved å taste F8 + selvvalgt forkortelse. Vi har 

valgt F8 + ost. Dette bør være klart allerede ved møtet slik at de som vil kan begynne å gjøre 

seg kjent med dette. Denne malen kan legges inn i DIPS av sekretærer ved avdelingen. 

Assistentlegen sørger sammen med sekretæren for at dette er gjort. Dette blir et skreddersydd 

tiltak, som også har vist å ha god effekt i Kunnskapssenterets rapport om implementering. 

(34). Tiltaket inkluderes i avdelingens sjekkliste ved utskrivelse. Det vil også henges opp 

klistremerker på avdelingens PC-er for å minne dem på å bruke hurtigtasten (F8+ost) ved 

utskriving av aktuelle pasienter. På implementeringdatoen bør det på morgenmøtet igjen 

informeres om at frasen implementeres fra og med denne dagen, og at bruken av frasen den 

første måneden vil bli dokumentert og fremlagt i løpet av påfølgende måned. 

 

5. Tidlig monitorering og tilbakemelding til legene i form av et oppfølgingsmøte. Dette har 

vist å ha god effekt, og kan fungere som en påminner (34). Både monitorering med 

tilbakemelding og påminnere er i den ovennevnte rapport vist å ha god effekt. Som påminner 

kan man også benytte seg av de daglige morgenmøtene. 

 

4.1.4 Del 4; Evaluere 
Vi har valgt en resultatindikator og en prosessindikator for å måle tiltaket. Den første går ut 

på at medisinstudenten går gjennom alle epikriser for en måned og teller alle epikrisene der 

KOLS er hoveddiagnose eller bidiagnose. Av disse telles så antall epikriser der frasen er 

brukt og tallene divideres. Man får da et tall som viser andelen epikriser der diagnosen KOLS 

inngår som har frasen i seg. Dette skal telles fra og med første måned, februar 2016, og hver 

måned i det første året etter implementering, til og med februar 2017. Etter februar 2017 

gjøres denne opptellingen av epikriser hvert kvartal, henholdsvis i mars, juni, september og 

desember. Altså ut 2017. Den registrerte bruken kan så gjøres til en graf der punktene kan 

sammenlignes måned etter måned og man får slik en indikator på bruken. Resultatene 

presenteres månedlig for avdelingen. 
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Den andre indikatoren er som beskrevet et anonymt spørreskjema som deles ut på et 

morgenmøte måneden etter at telling er utført der legene angir i hvilken grad de bruker frasen 

i epikrisene til KOLS-pasienter. Disse samles så inn etter morgenmøtet. Det vil også være et 

åpent felt for å kort begrunne hvorfor man eventuelt ikke benytter den. Å få tilbakemelding 

fra legene som bruker frasen er essensielt ved evaluering av tiltaket underveis. Dette gjøres 

som opptelling av epikriser, hver måned det første året etter implementering og deretter hvert 

kvartal som beskrevet over. 

 

4.1.5 Del 5; Følge opp 
Uansett resultat fra oppfølgingsmåling er det hensiktsmessig med en påminner. Denne kan 

også komme i form av ros på morgenmøte hvor man oppdaterer dem om andelen som nå får 

den nevnte teksten, men samtidig minner på at man alltid kan bli bedre. Dette kan gjentas 

inntil ny praksis fullt ut er implementert. For å sikre videreføring er det viktig å opplyse nye 

leger ved avdelingen om praksisen. Dette kan for eksempel gjøres ved å innføre dette som en 

del av informasjonen som går ut til nyansatte. En annen måte å gjøre det på er å minne om 

tiltaket en gang i måneden på et morgenmøte. Dette krever at den som leder morgenmøtet får 

dette inn i sine rutiner. Når implementeringen er et faktum er det viktig å dele erfaringene. 

Dette kan for eksempel gjøres via tidsskrift eller andre fagforum. 

 

Ved utilfredsstillende måloppnåelse er det hensiktsmessig å ta et steg tilbake og se på hva 

som har gått galt, hvordan man kan endre dette og sette seg nye mål. Dette bør gjøres av 

nevnte arbeidsgruppe. 

 

En del av oppfølgingen blir også å ha et evalueringsmøte som ledd i internundervisning på et 

morgenmøte. Dette bør skje månedlig det første året der resultatindikator og prosessindikator 

fra foregående måned presenteres. Ved å presentere målingene gir man rom for ros til ansatte 

som faktisk har fulgt dette opp, minne de ansatte på dette tiltaket og samtidig få nyttig 

informasjon og tilbakemeldinger. Tema man kan adressere da er om noen har forslag til 

endringer, da noen av legene kanskje kan ha støtt på tilfeller hvor det har vært nyttig. Hvis 

man da bestemmer seg for å endre frasen bør denne formuleres av arbeidsgruppen, og en 

sekretær får ansvaret for å gjøre endringen fysisk i DIPS. 
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4.2 Tidsperspektivet 
Vi ser for oss at tiltaket skal implementeres 1. februar 2016. Presentasjonen på morgenmøte 

bør derfor holdes i god tid, helst første uken i januar, slik at legene får forberedt seg. 

Klistremerkene som viser hurtigtastene til frasen bør være klistret på rammen av alle 

dataskjermer på avdelingen innen utgangen av første uken i januar. Sjekklistene som brukes 

ved utskriving av pasienter bør oppdateres innen en uke før første dag for implementering. 

Slik sikrer man at disse er oppdatert i god til implementeringsdagen. Dette kan utføres av 

assistentlegen eller medisinstudenten, eventuelt delegeres til en sykepleier. Det vil som nevnt 

bli målinger av bruk og påminnere underveis i prosjektperioden. Vi ser for oss at dette er et 

prosjekt som vil gå over 2 år. 

 

4.3 Ledelsesmessige aspekter ved endring 
Vi foreslår en endring som affiserer arbeidet med utforming av epikrise etter innleggelse på 

lungeavdelingen ved OUS, Ullevål. Endringen gjør at det blir tilnærmet automatikk i at 

pasientens fastlege blir påminnet at pasienter med KOLS bør utredes og eventuelt behandles 

for osteoporose. Endringen vil derfor påvirke arbeidet til to aktører: Utskrivende leger ved 

sykehuset og fastlegene. 

 

Endringen for fastlegene kan det argumenteres for ikke øker deres arbeidsbelastning, da en 

vurdering av om pasienten er i risikosonen for osteoporose er noe man må forvente at 

fastlegen allerede utfører, eller burde utføre. Endringen hjelper til å sikre at en slik vurdering 

faktisk blir gjort i tilfeller der screening er anbefalt. 

 

Endringen er utformet slik at den medfører minimalt merarbeid for utskrivende lege. Han 

eller hun skal påminnes problemstillingen i sjekklisten som brukes ved utskrivning av 

pasienter med KOLS. Datasystemet som brukes til utformingen av epikrisen skal automatisk 

kunne generere en tekst utskrivende lege kan bruke som den er, eller redigere.  

 

En vurdering av om en påminnelse til fastlegen om osteoporotisk utredning eller behandling 

bør stå i epikrisen må man forvente uansett utføres, eller burde utføres når epikrisen 

utformes. Merarbeidet endringen medfører er med andre ord marginal. På den annen side vil 

endringen lette utskrivende leges arbeide i de tilfellene der det er på sin plass med en 

eksplisitt påminnelse. Grunnen til det er at utskrivende lege slipper å tenke på utforming av 
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en passende tekst i det tilfellet. Eventuell motstand burde derfor være liten, særlig hvis det 

forklares hvorfor man innfører endringen. 

 

Den ledelsesmessige hovedutfordringen blir dermed å forklare hva endringen går ut på og 

hvilken potensiell gevinst det ligger i å implementere den. Informasjon om dette på et 

morgenmøte og til alle nye leger på avdelingen er antagelig tilstrekkelig. Hvis det viser seg at 

tiltaket ikke blir fulgt opp, er det naturlig at fagansvarlig gjentar budskapet på ytterligere 

morgenmøter. Et vesentlig element blir å belyse hvordan endringen potensielt kan spare 

pasienter for store plager og samfunnet for store ressurser ved at insidensen av osteoporotiske 

brudd kan reduseres. Det bør opplyses om at KOLS-pasienter har øket risiko for osteoporose, 

at retningslinjer nasjonalt og internasjonalt anbefaler screening av KOLS-pasienter, og at det 

hittil ikke har vært rutiner for å sikre at en slik screening faktisk blir utført. 

 

4.4 Innarbeidelse i daglig drift 
En implementering av endringen skjer ved at datasystemet som brukes for utarbeidelse av 

epikrise og sjekklisten for utskrivning av pasienter med KOLS endres. Dette medfører i 

utgangspunktet ikke prosess- eller organisasjonsmessige endringer. Endringen er heller ikke 

kostbar. Den har derfor potensial til å kunne bli gjennomført uten at det medfører vesentlig 

motstand eller andre problemer. 
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5 Diskusjon 
I vårt kvalitetsforbedringsprosjekt foreslår vi å innføre en fast frase i epikrisen til KOLS-

pasienter som utskrives fra lungeavdelingen ved OUS, Ullevål. Frasen skal bidra til å sikre at 

fastlegene screener sine KOLS-pasienter for osteoporose og eventuelt starter behandling. 

Målet er å redusere morbiditet, mortalitet og øke livskvalitet hos pasientgruppen. 

 

I en travel klinisk hverdag rettes oppmerksomheten ofte mot aktuell klinisk sykdom. Dette 

kan medføre at sykdom som risikofaktor for komorbiditet kommer i annen rekke. Det er for 

eksempel godt dokumentert at osteoporose er underdiagnostisert hos KOLS-pasienter (20-

22). Hensikten med vårt tiltak er at ekspertene på lungesykdom minner fastlegene - som har 

hovedansvaret for totalhelsen hos sine pasienter – på at KOLS er en risikofaktor for 

osteoporose, slik at utredning kommer i gang der det ikke alt er igangsatt. Det kan diskuteres 

hvorvidt lungeavdelingen ved bruk av en slik frase fraskriver seg ansvar. Vi mener vi har god 

støtte for, blant annet i nasjonale faglige retningslinjer, å hevde at ansvaret for utredning og 

videre oppfølging av denne pasientgruppen ligger hos fastlegene. 

 

I kunnskapsgrunnlaget kommer det frem at det er bred enighet om at screening for 

benmineraltetthet bør implementeres i behandling og håndtering av KOLS-pasienter (18). 

Slik screening gjennomføres ikke i Norge i dag, noe vi ønsker å belyse gjennom vårt tiltak. 

Tiltaket vi foreslår er billig, enkelt og lite ”invasivt”. Vi har ikke gjort noen kostnad-nytte-

analyse, men en kan tenke seg – dersom tiltaket virker – at det på relativt kort sikt vil kunne 

medføre økte utgifter for samfunnet i form av røntgenundersøkelser og medikamenter på 

blåresept. Samtidig vet en at osteoporotiske brudd medfører både utgifter og betydelig 

mortalitet hos pasientene. Tiltaket er ment å minne fastlegene på sammenhengen mellom 

KOLS og benskjørhet – men som tilleggseffekt vil tiltaket også hjelpe lungelegene med å 

være bevisste på dette. 

 

Den største begrensningen ved tiltaket er at det er vanskelig å måle effekt utover vårt 

mikrosystem. Vi har foreslått at antall osteoporotiske brudd hos pasienter med KOLS kan 

innføres som en nasjonal kvalitetsindikator for behandling av lungesyke og deres 

komorbiditet. Det vi være vanskelig å måle den eventuelle spesifikke effekten av et relativt 

begrenset tiltak som vårt. Vi mener imidlertid at den potensielle effekten – sett i lys av de 

minimale kostnadene – gjør at det likevel er verdt å implementere tiltaket. 
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6 Vedlegg 
6.1 Sjekkliste ved utskrivelse 
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6.2 Klistremerker til arbeidsstasjoner 
 

 
 

 


