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Forord
Internasjonale undersøkelser viser at mange
voksne og eldre personer med utviklingshemning har en stor risiko for nedsatt mengde av
kalk i skjelettet og kan utvikle osteoporose
(beinskjørhet). Medfødt syndrom, langvarig bruk
av medikamenter, ensidig kosthold, lav vekt og
inaktivitet er noen av mange risikofaktorer for å
utvikle osteoporose. Målinger viser at personer
med utviklingshemning ofte har et lavt nivå av
D-vitamin i blodet. Mange vil trenge D-vitamintilskudd for at muskulaturen skal fungere optimalt
og at opptak av kalsium og fosfat fra tarmen skal
sikre et sterkt skjelett og gode tenner.
Osteoporose er en sykdom som kan forebygges.
Det finnes medisiner som kan være med å forsinke sykdomsutviklingen. Osteoporose kan på
sikt medføre kroniske smerter og invalidisering,

og dermed nedsatt livskvalitet. Personer med
utviklingshemning vil derfor tjene mye på å forebygge sykdommen, allerede under oppveksten
mens beinmassen i knoklene bygges opp.
Informasjon i dette heftet er hentet via søk i
medisinske databaser og fra Norsk Osteoporoseforbund. En referanseliste finnes på siste side
sammen med adresser til aktuelle internettsider.
Takk til alle som har bidratt til heftet med
faglige og språklige innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Innholdet er
kvalitetssikret av nevrolog Astrid Edland, Drammen sykehus Vestre Viken HF. Fysioterapeut Arne
Øverland i Andebu kommune har bidratt med
innspill fra sin arbeidspraksis.

Tønsberg, januar 2013
Stine Skorpen
Spesialsykepleier og fagkonsulent
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Hva er osteoporose
Osteoporose er det medisinske navnet for beinskjørhet
eller lav beinmasse. Osteoporose skyldes tap av beinvev
på grunn av økende alder, livsstil, arvelige faktorer,
medisinbruk etc. Beinskjørhet kan både forebygges og
behandles. Med behandling menes å bremse sykdomsutviklingen.

Figur 1. Til venstre: Osteoporose – lav beinmasse
Til høyre: Normal beinmasse

Osteoporose er en systemisk (angriper samme type vev
overalt i kroppen) skjelettsykdom som kjennetegnes
ved lav beintetthet (BMD, bone mineral density) og
mikrostrukturelle svekkelser i beinvevet, hvilket gjør
det mindre sterkt og mer utsatt for brudd. Osteoporose
kan være primær, det vil si at den skyldes naturlig
aldring, overgangsalder og levevanefaktorer som lite
fysisk aktivitet, røyking og ensidig og dårlig kosthold.
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Er osteoporosen sekundær, skyldes den andre sykdommer og bruk av ulike medikamenter over tid.
Den sekundære osteoporosen kan debutere i tidlig
voksenliv.
Sekundær osteoporose er trolig mer utbredt blant
personer med utviklingshemning enn det tidligere
har vært fokusert på. Det skyldes blant annet at flere
bruker mer epilepsimedisiner og beroligende midler
enn befolkningen generelt, og at enkelte medfødte
syndromer disponerer for dårlig beinoppbygging under
oppveksten.

D-vitamin
D-vitamin dannes naturlig i huden når en blir eksponert for sollys. Evnen til å danne naturlig D-vitamin
avtar ved økende alder. En 70- åring lager 75 prosent
mindre D-vitamin enn en 20-åring. Solkrem med faktor 8 reduserer hudens evne til å produsere D-vitamin
med 95 %. Økes solfaktoren til 15, er reduksjonen
målt til 98 % (Kilpinen-Loisa, P.,2009). Personer med
mørk hudfarge og personer som går tilslørt i tøy som
ikke slipper sollys til huden, er også i risikosonen for å
utvikle D-vitaminmangel.
I Norge er det flere måneder i året hvor en ikke er
eksponert for sollys som er sterkt nok til å produsere
D-vitamin, så for oss er det avgjørende å innta Dvitamin i kosten eller som tran eller tabletter.

D-vitamin regnes i dag som et hormon.
Det forskes mye på D-vitaminet, og man har
funnet at vitaminet påvirker alt fra hjerteog karsykdommer, depresjon, regulering
av blodtrykk, til hjerneslag og diabetes.
D-vitamin er bra for å styrke immunforsvaret
og dermed motvirke utviklingen av kreft,
infeksjonssykdommer og autoimmunsykdommer som multippel sklerose og
leddgikt.

D-vitamin er viktig for normal og sterk dannelse
av skjelett og tenner ved at vitaminet er med å sikre
opptak av kalsium i tarmen. I tillegg regulerer det
kalsium og fosfat i blodet. Kalsiumkonsentrasjonen
i blodet er viktig for at muskulaturen skal fungere
optimalt. Blir nivået for lavt kan det oppstå muskelkramper. Langvarig mangel på D-vitamin kan vise seg
ved tretthet og muskelverk i armer og bein, og er ofte
ledsaget av depressive tanker og maktesløshet.
D-vitaminmangel kan hos barn føre til sykdommen
rakitt, også kalt engelsk syke. Hos voksne kalles det
osteomalasi, og sykdommen blir karakterisert ved
smertefull og svak muskulatur særlig i bekkenpartiet
(Norsk helseinformatikk.no).
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Forekomst og symptomer
Norge er på verdenstoppen i forekomst av brudd som
skyldes osteoporose. Hos oss lever cirka 300 000 personer med osteoporose i dag. Av de over 50 år vil en av
to kvinner og en av fire menn få osteoporose, viser tall
fra Norsk Osteoporoseforbund.

truasjonen, er de blitt gitt medikamenter som inneholder progesteron for å stoppe den. I en undersøkelse
avdekkes det at 57 prosent av de som fikk medikamentet hadde utviklet osteoporose, mot 2 % av kontrollgruppen som ikke tok progesteronmedikamenter
(Arvio, M.,2009). I Norge gis også Depo-Provera for å
Den primære osteoporosen som skyldes normal aldring forhindre menstruasjon. Dette preparatet bør kun gis
og som debuterer etter overgangsalderen (menopaushvis det i tillegg gis kalktilskudd og D-vitamin, og at
en), er den mest omtalte i media. Kvinner som røyker
vedkommende trener regelmessig med vektbærende
mye, er magre og inaktive er ekstra utsatte for osteopo- belastning.
rose. Nå vet en at sykdommen også kan inntreffe mye
tidligere i livet og at begge kjønn kan bli rammet.
Nye medisiner kan redusere hoftebrudd med 50 prosent
og ryggbrudd med 70 prosent (Devold, H., 2010).
En undersøkelse utført ved en stor institusjon for
Undersøkelsen viser også at nordmenn har et meget
voksne med utviklingshemning i Canada påviste at 78 lavt forbruk av medikamenter som kan forebygge tap
prosent hadde osteoporose (Leslie W. D., m. fl., 2009). av beinmasse og føre til osteoporose. Hvorfor forbruket
Vi kjenner ikke til lignende undersøkelser i Norge. I
er så lavt sier informasjonen ikke noe om.
Finland har de undersøkt barn med alvorlige fysiske
handikap (cerebral parese etc.) og eldre personer med Vi ønsker å sette fokus på beinhelse hos personer med
utviklingshemning, og funnet at begge gruppene er
utviklingshemning fordi mange er i risikosonen for
utsatt for å utvikle osteoporose i mye større grad en
å utvikle osteoporose. Det er nesten like mange menn
tidligere antatt (Kilpinen-Loisa, P.,m.fl., 2009).
som kvinner som blir rammet av sekundær osteoporose. Sykdommen er snikende og blir ofte ikke oppKvinner som har hatt flere år uten å menstruere
daget før det første bruddet forekommer, for eksem(amenorrhe) på grunn av medikamenter som f.eks.
pel et lårhalsbrudd som er vanlig hos eldre. Et lårDepo-Provera (p-sprøyte), kan være utsatt for lav bein- halsbrudd kan komme etter et fall, eller i omvendt
mineraltetthet tidligere enn forventet. Dette kan også
rekkefølge, lårhalsen brekker og derfor faller en.
forekomme hvis kroppen har hatt så lav fettprosent at Sykdommen oppdages også etter det første kompremenstruasjonen har uteblitt over år. Fra Finland
sjonsbruddet i ryggsøylen hvor ryggvirvlene blir
rapporteres det at kvinner som bor på institusjon og
trykket sammen. Da er allerede mye beinvev gått tapt
hvor det har vært problemer med å håndtere mensog det er vanskelig å oppdage kompresjonsbruddene.
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Noen rapporterer “at det skjedde noe” i ryggen og
smertene kom akutt. Flere av de som har hatt kompresjonsbrudd opplever gjentatte tilfeller og vil derfor
kjenne igjen symptomer og smertene fra tidligere.
Etter hvert er det mange som blir krokrygget i øvre del
av ryggen, og som en følge av dette kan de bli opp til
flere centimeter kortere.
Det er viktig å forebygge sykdommen og sette i gang
tiltak for de som er i risikosonen, og for de med
påvist lav beintetthet. Det er derfor viktig å formidle
kunnskap om sykdommen.

9

Diagnostisering
Beinmineraltetthetsmålinger er et hjelpemiddel for
å stille diagnosen. Den vanligste metoden kalles DXA
(Dual energy X-ray Absorptiometry). Med et DXA- apparat kan en måle beinmasse i de fleste av kroppens knokler. Det vanligste er å måle i lårhals og i rygg-virvler.
Undersøkelsen tar 15-20 minutter og er helt smertefri.
For personer som av fysiske eller andre grunner har
problemer med å ligge stille i et røntgenapparat og
ikke kan gjennomføre denne undersøkel-sen, finnes en
annen røntgen metode som kalles SXA. Her måler en
underarm eller hælbein mens armen eller foten holdes
under vann. Metoden er ikke like følsom som DXA, men
en får likevel en god indikasjon på om vedkommende
er beinskjør og om en bør starte behandling.
Forskning viser usikkerhet om DXA- målinger er det
optimale for personer med utviklingshemning, og konkluderer med at det er behov for mer forskning.

Figur 2. DXA måler beinmineraltettheten
Foto: Anne Beth Moslet
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Fastleger har retningslinjer for diagnostikk og behandling av osteoporose. Det er viktig at nærpersoner til
personer med utviklingshemning minner fastlegen på
at det er ønskelig å ta blodprøver (kalsium/fosfat og
D-vitamin) og eventuelt henviser til beintetthetsmåling
når det er mistanke om osteoporose.
For fastleger er det utviklet en sjekkliste for årlige
helsekontroller av voksne og eldre personer med
utviklingshemning. Se: www.aldringoghelse.no eller
www.helsesjekk.info.
I en artikkel fra USA foreslår dr. Louis R. Petrone
(2012) at alle voksne med utviklingshemning burde
screenes og behandles for osteoporose på grunn av
deres høye risiko. Unødige brudd fører til smerter,
nedsatt funksjonsnivå, plagsomme feilstillinger og
redsel for å falle. Nye brudd fører til nedsatt aktivitet
og immobilitet som kan føre til isolasjon og til sist
nedsatt livskvalitet.
Det finnes hverken internasjonal eller nasjonal enighet
om screening eller behandling av osteoporose hos
personer med utviklingshemning. De er ikke nevnt
som en risikogruppe i de nasjonale faglige retningslinjene for forebygging og behandling av osteoporose
og osteoporotiske brudd (Helsedirektoratet, 2006).
Imidlertid anbefales det i noen artikler at screening
bør starte ved 40 års alder, men også her trenges det
mer forskning.

Risikofaktorer
Det er mange risikofaktorer for å utvikle osteoporose, og her har vi gruppert risikofaktorene.
Medfødte syndromer
• Downs syndrom gir lav kjønnshormonproduksjon, vekstreduksjon og  dårlig oppsugning av
		 næringsstoffer fra tarmen, også kalt malabsorpsjon
• Rett syndrom medfører ofte inaktivitet, høyt forbruk av epilepsimedisiner og uregelmessig
		 menstruasjon
• Turner syndrom medfører lav østrogenproduksjon. Jenter med Turners syndrom har normal
		 mental utvikling, men kan ha spesifikke lærevansker
• Prader Willis syndrom medfører lav produksjon av veksthormon og kjønnshormon under
		 oppveksten. Redusert muskelstyrke/tonus (hypotonia) kan være en medvirkende faktor
Inaktivitet
• Fysiske funksjonshemninger som for eksempel cerebral parese som kan føre til inaktivitet,
		 eller fullstendig immobilitet ved multifunksjonshemning
• Inaktivitet med lite vektbærende belastning på knokler (som ved gåing, dansing etc)
		 hos personer som lever et stillesittende liv
Kosthold, vekt og D-vitamin
• Lav vekt og lav body mass index (BMI). Lav fettprosent kan føre til at
		 menstruasjonen uteblir
• Ensidig og mangelfullt kosthold med lite D-vitamin og lavt kalsiuminnhold i kosten
• Sondeernæring
• D-vitaminmangel blant annet på grunn av for lite eksponering av sollys
• Lavt innhold av K-vitamin
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Medikamenter
• Epilepsimedikamenter. Både ved enzyminduserte og ikke- enzyminduserte medikamenter,
		 og spesielt ved bruk av flere epilepsimedisiner samtidig
• Antipsykotiske medikamenter kan føre til nedsatt østrogen- og testosteronproduksjon.
		 Medikamentene kan også gi sløvhet, som kan føre til økt falltendens
• Langvarig bruk av steroider, mer en 3 måneder og minst 5-7,5 mg Prednisolon per dag
• Prevensjonssprøyter som brukes for å stoppe menstruasjon (Depo-Provera)
Lav produksjon av kjønnsceller (hypogonadisme)
• Lav produksjon av testosteron hos menn og østrogener hos kvinner ved ulike syndromer
• Tidlig overgangsalder hos kvinner med opphør av menstruasjon
Økt falltendens
• På grunn av fysiske funksjonshemninger, epilepsi, lav muskeltonus og bruk av medikamenter
		 som kan føre til svimmelhet
Generelle
•
•
•
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alders- og livsstilfaktorer
Arvelig disposisjon. Hoftebrudd hos mor fordobler risiko for hoftebrudd hos datter
Høy alder
Røyking og høyt alkoholinntak

Forebygging og behandling av osteoporose
• Regelmessig fysisk aktivitet med
vektbærende belastning på rygg og bein,
for eksempel å gå turer, jogge, danse osv
• Styrketrening

•
•
•
•

I mange kommuner arrangerer fysioterapeuter fallforebyggende kurs og trening for eldre. For personer
som er bevegelseshemmet hele livet eller i perioder,
må spesielle tiltak iverksettes. Vektbærende belastning
i form av stå- og gåtrening er viktige forebyggende
tiltak. For de som har omfattende funksjonshemninger
finnes det hjelpemidler som vippeseng, ståbenk, ståstol
og andre former for ganghjelpemidler. Et annet forslag
kan være elektrisk muskelstimulering, men det er kun
for personer som har tilnærmet normal sensibilitet og
kan samarbeide og gi tilbakemelding på strømstyrke.
Det er uansett viktig med fysioterapi og individuelt
tilpasset treningsprogram som settes opp sammen med
lege og fysioterapeut.

plager. Behandlingen er også forebyggende, det vil si
at den kan være med på å redusere beintap og å bygge
opp beinvev som er tapt.

Medisiner
De følgende medikamentelle anbefalingene gjelder for
alle. Kunnskapen er ikke god nok om personer med
utviklingshemning skal benytte andre medikamenter
eller doser. Uansett vil disse reseptfrie medikamentene
kunne brukes av alle uten farlige bivirkninger. Vær
spesielt oppmerksom i forhold til personer med nyre-

Bevegelighetstrening og balansetrening
Opprettholde et optimalt D-vitaminnivå
Røykeslutt og mindre alkohol
Opprettholde normal vekt

Kalsium (kalk)
Det totale kalsiumtilskuddet bør være på 1-1,5 gram
per døgn. Ettersom flere matvarer inneholder kalsium
(melk, ost, brokkoli, grønnkål og nøtter) holder det
med 1 gram per døgn. Rene kalsiumtabletter selges
reseptfritt på apoteket og heter Weifa-Kalsium. Avtal
gjerne dosering med fastlege.
D-vitamin
Behovet er på 800-1200 IE (internasjonale enheter) per
døgn. Det tilsvarer omlag en spiseskje tran. En gammel
regel sier at en skal ta tran alle måneder med “r” i.
D-vitamintilskudd som tabletter selges reseptfritt på
apotek og i matbutikker. D-vitamin kan gis i sprøyte
intramuskulært, og finnes som dråper for de med svelgproblemer. D- vitamindråper kan kjøpes på apoteket,
og tilsettes mat eller drikke.
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Gode naturlige kilder til D-vitamin er fet fisk som i
makrell, laks, ørret og sild, eggeplomme og sollys. I
dag er også ulike matvarer som margarin og lettmelk
tilsatt D-vitamin.
Nye nordiske anbefalinger for inntak av D-vitamin
kommer i 2013. De er allerede i bruk på Drammen
sykehus hvor informasjonen er hentet fra.
Anbefalt D-vitamintilskudd er:
• 2-60 år: 7,5 microgram (mcg)
• > 60 år: 10 mcg
• Hos eldre som er lite ute i solen eller hos personer
med beinskjørhet anbefales 20 mcg
Ulike D-vitamintilskudd som tilsvarer
20 microgram:
• 10 ml tran (1ss)
• 4 kapsler Møllers Dobbel
• I Calcigran Forte 1000 mg/800 IE
• 1 tablett Vitamin D3 20 mcg
• Vanlig håndkjøpspreparater med D-vitamin
inneholder vanligvis 10 mcg (400 IE)

Calcigran Forte er tabletter som inneholder både
D-vitamin og kalsium og selges reseptfritt. Tablettene
kan løses opp i vann for dem som ikke kan tygge
tabletter. Calcigran Forte skal tas sammen med et
måltid og helst ikke sammen med bifosfonater (eks.
Fosamax). De to preparatene må minimum tas med to
timers intervall.
I undersøkelser fra Finland anbefales det at alle voksne
og eldre personer med utviklingshemning tar D-vitamin tilskudd året rundt. Noen anbefaler å ta solarium
(UVB -stråler) i 15 -30 minutter per uke.
K-vitamin
K-vitamin finnes i to former, K1 og K2. K1 finnes i
mørkegrønne bladgrønnsaker og i soyaolje. Undersøkelser viser at store mengder K1 kan gi mer beindanning og mindre beinnedbryting.
K2 dannes ved fermentering (gjæring) av matvarer.
K2 er vanlig tilskudd i kosten i asiatiske land. I Japan
spiser de retten Natto som er kokte soyabønner tilsatt
en bakteriekultur for å forebygge osteoporose. En norsk
undersøkelse av kvinner etter overgangsalder som har
inntatt K2 i form av Natto-kapsler over et år, viser ikke
noe effekt på beintap (Emanus, N., m.fl., 2010).
Spesiell medikasjon
Når tilskudd av kalsium og D-vitamin ikke er tilstrekkelig, finnes ulike typer bifosfonater som (f.eks
Fosamax) eller hormonbehandlinger det kan være
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aktuelt å starte med. Dette må skje i nært samarbeid
med behandlende lege. Fosamax gis som tabletter
og krever spesiell overvåkning av bivirkninger i følge
Felleskata- logen. Annen behandling kan gis intravenøst eller subcutant i ulike tidsintervaller.
Brudd og smertebehandling
En amerikansk undersøkelse viser at personer med
alvorlig grad av utviklingshemning kan påføres brudd
i vanlige stellesituasjoner (Glick N., 2005). De har da
utviklet en alvorlig grad av osteoporose, og mange
har ikke evne til å si fra om smertefulle brudd eller
kompresjonsfrakturer.
Brudd må behandles og smertestillende medikamenter
må gis i akutte faser. Brudd må holdes i ro for at de
skal kunne gro, men samtidlig har ikke resten av
kroppen godt av immobilisering over tid.
Det er vanskelig å behandle kroniske smerter. Smertestillende medikament som Paracetamol (uten resept)
kan benyttes ved behov. For de som ikke kan melde
når behovet er der, må smertestillende gis regelmessig.
Andre vil trenge sterkere smertestillende og det må gis
i samråd med fastlege.
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Fall og forebygging
Falltendens
Fall hos eldre personer fører ofte til brudd. Aldersrelatert tap av muskelmasse og styrke (sarkopeni) fører til
øket falltendens.
Nevrologiske lidelser som epilepsi, cerebral parese,
multippel sklerose og demens fører til nedsatt gangfunksjon og dermed dårligere balanse og økt fallten-

dens. Dårlig syn fører til nedsatt balanse. I en undersøkelse fra Irland (McCarron, M., m. fl., 2011) har de
spurt voksne over 40 år både med og uten utviklingshemning om de har falt det siste året. Resultatet viser
at personer med utviklingshemning i gruppen 40-49 år
rapporterer om fall på lik linje med det befolkningen
generelt rapporterer når de passerer 75 år.

Hvordan unngå fall
• Regelmessig synskontroll
• God hørselshygiene
• God belysning
• Vurdere medisinbruk siden noen medisiner gjør en svimmel og ustø
• Unngå løse tepper og matter og eventuelt legge antisklimatte under teppet
• Fjerne dørterskler
• Telefonen må være lett tilgjengelig, det samme med kjøkkenredskap
• Badet og badekaret må skliforebygges
• Håndtak for ekstra støtte på bad og toalett
• Mulighet for å heve toalettsete, seng og stoler
• Gåstol, stokk eller lignende hjelpemidler
• Bruk brodder under skoene om vinteren
• Bruk pigger på krykker, stokker og staver om vinteren
• Monter håndløper i trapperom og i korridorer
• Hold gangarealer ryddig
• Sklisikring i trapper
• Unngå glatte og bonede gulv
Råd hentet fra bl.a. www.helseinformatikk.no
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Videre arbeid
Fallbeskyttelse
Det finnes hoftebeskyttere som kan kjøpes på apotek
eller hos bandasjist. Disse fås på blå resept for de som
har påvist osteoporose. Hoftebeskyttere kan redusere
risikoen for lårhalsbrudd med så mye som 35-50 prosent i følge Norsk Helseinformatikk.

I denne omgang var målet å samle generell informasjon om osteoporose og D -vitaminmangel relatert til
voksne og eldre personer med utviklingshemning.
Siden undersøkelser fra andre land viser at voksne og
eldre personer med utviklingshemning ofte har nedsatt
mengde kalk i skjelettet, ønsker vi å undersøke om det
er slik i Norge også. Sannsynligheten for at det er slik
er stor. Tiltak for å forebygge og fremme beinhelse hos
personer med utviklingshemning bør utarbeides og
det vil kunne forhindre skader og smerteplager og gi
bedre livskvalitet.
Tiltak for å fremme beinhelse må utarbeides i nært
samarbeid med alle berørte, både den utviklingshemmende selv og vedkommendes omsorgs- og nærpersoner. Problemstillingen er hvordan en kan fremme
beinhelse på en attraktiv måte i den enkeltes nærmiljø,
slik at tiltakene oppleves som meningsfulle og lettere
opprettholdes over tid.

Figur 3. Hoftebeskytter
Foto: AlfaCare

«Har du ikke tid til motion nu,
skal du avsætte tid til sygdom senere.»
Edward Stanley
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Beinhelse hos voksne og eldre personer
med utviklingshemning
Hvordan forebygge og behandle osteoporose
og D-vitaminmangel
Dette temahefte omhandler beinhelse hos voksne og eldre personer
med utviklingshemning. Mange undersøkelser viser at personer med
utviklingshemning har en høy risiko for å ha nedsatt mengde kalk i
skjelettet, og at de ofte har et lavt nivå av D-vitamin i blodet. Hver for
seg, og til sammen kan dette utgjøre en risiko for å utvikle osteoporose.
Norge er på verdenstoppen når det gjelder brudd som skyldes osteoporose. Unødige og smertefulle brudd skaper nedsatt livskvalitet.
Osteoporose kan forebygges og det finnes behandling som kan bremse
nedbryting og bygge opp nytt beinvev.
Temaheftet inneholder informasjon om forekomst, symptomer, diagnostisering, risikofaktorer og hvordan forebygge og behandle osteoporose
og D-vitaminmangel.
Målgruppen for temaheftet er pårørende, tjenesteytere og nærpersoner
til personer med utviklingshemning.
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