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Forord

Amgen Danmark har bedt Copenhagen Economics om at kvantificere effekterne af, en øget
diagnosticering af knogleskørhed blandt den danske befolkning.

Analyserne i denne rapport tager udgangspunkt i en gennemgang af den eksisterende
videnskabelige litteratur på området. Den eksisterende viden suppleres med ny viden fra et unikt
datasæt, der er indsamlet til formålet gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt
Osteoporoseforeningens medlemmer. Undersøgelsen giver med sine 885 komplette besvarelser en
unik indsigt i konsekvenserne af knogleskørhed for de, der er ramt af sygdommen. Vi er ikke
bekendte med andre undersøgelser der med et dataomfang af denne størrelse, systematisk
undersøger konsekvenserne af knogleskørhed for de berørtes livskvalitet og for
samfundsøkonomien.

I løbet af projektet har vi gennemført en række interviews med førende medicinske samt
økonomiske eksperter indenfor knogleskørhed i Danmark. Herudover har vi nydt godt at sparring
med Osteoporoseforeningen, samt Amgen Danmark, der begge har bidraget positivt til rapportens
kvalitet.

Analysens konklusioner er alene Copenhagen Economics’, der også er ansvarlig for beregninger og
dataarbejde.
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Sammenfatning

KNOGLESKØRHED HAR STOR 
BETYDNING I DANMARK
Knogleskørhed er en sygdom der betyder, at de 
ramte personers knogler er svækkede i langt højere 
grad end deres alder og køn tilsiger. Svækkelsen af 
knoglerne kan objektivt konstateres ved hjælp af en 
såkaldt DXA-scanning, hvor knoglernes 
mineraldensitet bestemmes. Knogleskørhed rammer 
oftere kvinder end mænd, og oftere ældre end yngre.

Knogleskørhed medfører at der kan opstå brud på 
knoglerne ved langt lavere belastning end der 
normalt kræves. En direkte konsekvens af dette er, at 
personer med knogleskørhed oplever langt flere 
knoglebrud.

Når en person oplever brud på knoglerne medfører 
det tab af livskvalitet pga. smerter, nedsat mobilitet, 
behov for lægehjælp osv. Tabet af livskvalitet er 
størst umiddelbart efter et brud og forbedres 
herefter over tid på grund af både den naturlige 
helingsproces og eventuel målrettet genoptræning.

Påvirkningen af livskvaliteten hos en person med 
knogleskørhed afhænger af hvilke typer brud den 
pågældende har haft og af hvor længe det er siden at 
brudene opstod. En person kan altså være upåvirket 
af sygdommen i en periode fordi det er længe siden 
han eller hun har haft et brud. 

Dette medvirker formentligt til at forklare, at den 
gennemførte undersøgelse blandt 
Osteoporoseforeningens medlemmer viser, at et 
mindretal på 31 procent af de adspurgte svarer, at 
knogleskørhed har nedsat deres overordnede 
livskvalitet. Det samme gælder for det faktum at 38 

procent af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de 
i ‘nogen grad’, ‘høj grad’ eller ‘meget høj grad’ 
oplever gener i deres hverdag på grund af deres 
knogleskørhed. Nogle oplever ikke gener fordi de 
endnu ikke har haft et brud, og andre oplever ikke 
gener fordi det er længe siden de har haft et brud. 
Fælles for de to grupper er, at en betydelig andel af 
dem vil opleve brud og de deraf følgende gener i 
fremtiden. 

Udover betydningen for de ramte personers 
livskvalitet medfører bruddene også en belastning af 
de offentlige kasser, og i nogle tilfælde tabt 
produktion på arbejdsmarkedet. Ubehandlet 
knogleskørhed koster med andre ord samfundet 
penge.

For at reducere de negative konsekvenser ved 
knogleskørhed behandles sygdommen med henblik 
på at undgå nye knoglebrud hos de diagnosticerede. 
Effekten hos de ca. 50 procent af de diagnosticerede, 
der er i behandling er, at sandsynligheden for nye 
brud i gennemsnit reduceres med ca. 50 procent.

I Danmark er omkring 187.000 personer 
diagnosticeret med knogleskørhed. Det viser sig i 
midlertidig, at mange flere lider af knogleskørhed. På 
baggrund af videnskabelige studier estimerer vi, at 
der er omkring 573.000 danskere med 
knogleskørhed. Dette estimat harmonerer med 
andre studier baseret på samme metode. Således 
peger vore beregninger på, at der er i underkanten af 
400.000 personer i Danmark, der har 
knogleskørhed, men ikke er diagnosticeret og 
dermed heller ikke er i forebyggende behandling.

EN STYRKET INDSATS KAN VÆRE 
EN GOD INVESTERING FOR 
SAMFUNDET
På baggrund af ovenstående er det naturligt at stille 
spørgsmålet om ikke både livskvaliteten for en stor 
gruppe danskere kan forbedres og 
samfundsøkonomien styrkes ved at få diagnosticeret 
nogle af de knap 400.000 ikke-diagnosticerede.

Spørgsmålet om øget diagnosticering af 
knogleskørhed skal naturligvis ses i lyset af risikoen 
for overdiagnosticering, dvs. risikoen for at personer 
får diagnosen knogleskørhed og sættes i behandling, 
selvom de aldrig ville have fået nævneværdige gener 
fra sygdommen. Hvis dette sker, kan det medføre 
unødige gener fra behandlingen og unødvendige 
omkostninger for samfundet.

Hvis overdiagnosticering kan undgås og gevinsterne 
for livskvaliteten hos de ramte og for 
samfundsøkonomien overstiger omkostningerne ved 
en styrket indsats, vil en styrket indsats for at få flere 
med knogleskørhed diagnosticeret være en god 
investering for samfundet.
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BNP

Kilde Potentiale (mio. kr.)

Arbejdsmarkeds-
deltagelse

530

Sygedage 149

Arbejdstid 145

Produktivitet 43

I alt 866

Sammenfatning

INDSATSEN SKAL VÆRE 
MÅLRETTET
Ovenstående kriterier udelukker en generel 
screening, hvor personer udvælges til en DXA-
scanning alene på baggrund af køn og alder, da dette 
vil føre til en betydelig risiko for overdiagnosticering 
og være meget omkostningsfuldt pga. det meget 
store antal scanninger, der ville skulle gennemføres.

En mere målrettet indsats vil være at foretrække 
således, at personer udvælges på baggrund af særlige 
karakteristika, der peger på, at de er ramt af 
knogleskørhed og vil få gener af sygdommen, der kan 
reduceres med den rette behandling.

Vi har identificeret to grupper af personer ud fra 
sådanne særlige karakteristika. Den første gruppe 
består af personer, der ikke er diagnosticeret med 
knogleskørhed, men alligevel har haft et brud pga. 
svækkede knogler. Den anden gruppe består af 
personer, der ikke er diagnosticerede med 
knogleskørhed, men har en eller flere af de såkaldte 
risikofaktorer (fx arvelig disposition, behandling 
med bestemte lægemidler eller dårlige vaner mht. 
kost, rygning, alkohol og motion), der gør det særligt 
sandsynligt, at de vil få brud som følge af deres 
knogleskørhed.

På baggrund af interviews med en række læger, 
forskere og sundhedsøkonomer, der arbejder med 
knogleskørhed anslår vi, at ovenstående to grupper 
tilsammen udgør omkring 2/3 af de personer med 
knogleskørhed, der ikke er diagnosticerede i dag. Det 
svarer til lidt mere end en kvart million danskere.

DEN RIGTIGE INDSATS KAN 
REALISERE ET STORT POTENTIALE
Vi har gennemgået den relevante videnskabelige 
litteratur omkring knogleskørhed, og suppleret den 
med den føromtalte undersøgelse blandt 
medlemmerne af Osteoporoseforeningen. På den 
baggrund har vi klarlagt, hvordan knogleskørhed 
påvirker samfundsøkonomien, og sat tal på 
størrelsen af denne påvirkning.

Vore beregninger viser, at der er et stort 
samfundsøkonomisk potentiale i at identificere og 
diagnosticere den føromtalte kvarte million ikke-
diagnosticerede danskere, der har særligt stor risiko 
for at få gener fra deres knogleskørhed.
Behandlingen vil reducere deres gener fra 
knogleskørhed og dermed også den negative 
indvirkningen disse gener har på 
samfundsøkonomien. 

Gennem færre lægebesøg, mindre behov for 
hjemmehjælp, færre operationskrævende brud, 
reduceret behov for at bo på plejehjem, større 
arbejdsmarkedsdeltagelse og mindre behov for 
genoptræning vil en øget diagnosticering styrke de 
offentlige finanser med 431 mio. kr. årligt, jf. tabellen 
øverst til højre. 

Udover at styrke de offentlige finanser vil en øget 
diagnosticering også medvirke til at hæve velstanden 
i Danmark målt ved bruttonationalproduktet (BNP).

Gennem øget arbejdsmarkedsdeltagelse, færre 
sygedage, øget arbejdstid og højere produktivitet vil 
en øget diagnosticering af knogleskørhed løfte den 
danske velstand, så den er 866 mio. kr. højere hvert 
år.
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Offentlige finanser

Kilde Potentiale (mio. kr.)

Lægebesøg 5

Hjemmehjælp 121

Operationer 88

Plejehjem 22

Arbejdsmarkeds-
deltagelse

183

Genoptræning 12

I alt 431



Sammenfatning

BEHOV FOR KONKRETE 
INDSATSER
De betydelige samfundsøkonomiske gevinster peger 
på, at der kan være gode muligheder for at styrke 
både livskvaliteten hos de berørte danskere og 
samfundsøkonomien gennem øget diagnosticering af 
knogleskørhed. Dette ses ved, at omkostningerne til 
øget diagnosticering vil blive helt eller delvist 
modgået af de besparelser, det vil føre til.

Dette understreger behovet for at sætte gang i en 
proces, hvor konkrete forslag udarbejdes og 
omkostningerne opgøres med henblik på en samlet 
samfundsøkonomisk vurdering, der indeholder både 
gevinster og omkostninger.

I sidste ende bør det naturligvis være hensynet til 
den enkelte patients livskvalitet, der afgør hvilke 
indsatser der igangsættes i sundhedssystemet. 
Alligevel er den samlede samfundsøkonomiske 
vurdering central, da den viser beslutningstagerne i 
den offentlige sektor, hvor meget en øget 
diagnosticering af knogleskørhed vil belaste deres 
pressede budgetter. Tallene i denne rapport peger 
på, at denne belastning ikke vil være nær så stor som 
man kunne få indtryk af, hvis man kun ser på de 
direkte omkostninger ved en øget diagnosticering.
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Svækkede knogler fører til flere brud

HVAD ER KNOGLESKØRHED?
Knogleskørhed (osteoporose) er en tilstand, der er 
karakteriseret ved mindsket knoglemasse og 
ændringer i de mikroskopiske strukturer i skelettets 
knogler. Konsekvenserne af dette er bl.a., at 
personer med knogleskørhed har en større risiko for 
at opleve knoglebrud end andre. 

Knogleskørhed er så hyppig en sygdom, at den  i 
Danmark rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand1. 
Af denne grund beskrives knogleskørhed af nogle 
som ‘den skjulte folkesygdom’.

Det menneskelige skelet fornys hele livet igennem. 
Dette foregår ved en proces hvor gammelt knoglevæv 
fjernes og nyt opbygges. I starten af livet arbejder 
opbygningsprocessen hurtigere end nedbrydningen, 
og menneskets knoglemasse topper omkring 20-30 
års alderen. Herefter vender forholdet, og 
nedbrydningsprocessen begynder gradvist at 
dominere opbygningen. Herved mindskes 
knoglemassen naturligt med alderen. 

Kvinder mister knoglemasse hurtigere end mænd.  
Det bevirker, at der generelt er flere kvinder end 
mænd, der har knogleskørhed. Der er dog alligevel 
en ikke uanseelig mængde mænd, der har 
sygdommen. 

At der forekommer en naturlig aldersbetinget 
knogleudtynding, har den naturlige konsekvens at 
lever man længe nok, vil alle før eller siden rammes 
af knogleskørhed i større eller mindre grad. 

Der er dog nogle, for hvem tabet af knoglemasse 

forekommer med en højere hastighed end for andre. 
Nogle af disse personer vil allerede i en tidlig alder 
opleve knoglebrud og gener som følge af deres 
knogleudtynding.

Øget tab af knoglemasse kan ske som følge af visse 
kroniske sygdomme. Det kan være diabetes og 
leddegigt. Det kan også være en følgevirkning af 
behandling med nogle medicinske præparater, som 
fx binyrebarkhormon1. 

BRUD
Konsekvensen for personer med knogleskørhed er en 
øget risiko for at opleve brud på deres knogler.  I 
Danmark observeres der årligt mere end 35.000 
brud, der skyldes knogleskørhed1. Udover de brud 
der registreres i sundhedssystemet, finder en 
mængde brud sted uden at blive diagnosticeret. 
Dette er hovedsageligt et problem for 
rygsammenfald, hvor de efterfølgende smerter aldrig 
diagnosticeres som værende pga. et brud. Et dansk 
studie har vist, at kun 50% af alle rygsammenfald i 
Danmark bliver diagnosticeret som knogleskørhed2.

Ca. 40% af alle voksne med knogleskørhed oplever 
mere end ét brud på deres knogler3.

Det vurderes, at ca. halvdelen af alle brud der 
skyldes knogleskørhed ville kunne have været 
undgået, med den rette forebyggende behandling4.

Knoglebrud kan bl.a. føre til smerter, i nogle tilfælde 
kroniske, immobilitet i de berørte kropsdele, samt 
være behandlingskrævende i større eller mindre 
omfang. Dette betyder at knoglebrud som følge af 

knogleskørhed ikke alene kan have store negative 
konsekvenser for den enkelte med nedsat livskvalitet 
som følge, men også har en stor negativ indvirkning 
på samfundsøkonomien. 

DIAGNOSTICERING
Personer med knogleskørhed, der ikke har oplevet 
knoglebrud pga. sygdommen, mærker intet til den5. 
Det kan derfor i mange tilfælde være vanskeligt for 
den enkelte at vide, at vedkommende har 
sygdommen før et knoglebrud indtræffer. Der findes 
dog en række risikofaktorer, der kan være med til at 
afdække, hvorvidt en given person er i risikogruppen 
for enten allerede at have knogleskørhed, eller for 
senere i livet at udvikle sygdommen (se boks).

Desto flere af disse risikofaktorer en person har, 
desto større er risikoen for at vedkommende har, 
eller senere udvikler, knogleskørhed såfremt der ikke 
foretages en forebyggende indsats.
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1 Abrahamsen, B. og Vestergaard, P. (2009), DKMS baggrundsartikel, Epidemiologi . De 35.000 brud dækker lokationerne hofte, ryg, skulder og underarm, herudover er knogleskørhed ligeledes skyld i brud på andre 

lokationer / 2 Ankjaer-Jensen, A. og Johnell, O. (1996), Prevention of osteoporosis: cost-effectiveness of different pharmaceutical treatments / 3 Lægehåndbogen (sundhed.dk) / 4 Osteoporoseforeningen 

(https://www.osteoporose-f.dk/Files/Images/Formularer/Kommentar-til-den-nye-Sundhedsplan-218.pdf) / 5 Flachs et al. (2015), Sygdomsbyrden i Danmark

Risikofaktorer
• Høj alder
• Knogleskørhed i familien
• Tidligere lavenergibrud
• Lav kropsvægt
• Tidlig menopause (<45 år)
• Rygning
• Stort alkoholindtag
• Inaktivitet
• Lavt indtag af kalcium og D-vitamin
• Langvarig brug af kortikosteroid

(binyrebarkhormon)
• Visse kroniske sygdomme

Kilde: Lægehåndbogen (sundhed.dk)

https://www.osteoporose-f.dk/Files/Images/Formularer/Kommentar-til-den-nye-Sundhedsplan-218.pdf


Knogleskørhed kan diagnosticeres, forebygges og behandles 

Ved mistanke om knogleskørhed, kan der foretages 
en såkaldt DXA-scanning. Ved hjælp af denne 
metode kan lægerne måle knoglernes densitet. 
Denne scanningsmetode giver således et mål for 
knoglernes styrke. Er ens knogledensitet meget lav, 
bliver man diagnosticeret med knogleskørhed.

LAVENERGIBRUD
Blandt risikofaktorerne er bl.a. et såkaldt 
lavenergibrud. Et lavenergibrud er et brud, der ikke 
ville være sket, såfremt en persons knogler ikke 
havde været svækkede af knogleudtynding. Et 
lavenergibrud er så vigtig en indikator for 
knogleskørhed, at har en person pådraget sig et 
sådant, har vedkommende definitorisk 
knogleskørhed.

Dvs. at diagnosen knogleskørhed enten stilles efter 
en DXA-scanning der viser lav knoglemasse, eller 

som følge af et lavenergibrud.

Det er dog desværre langt fra alle personer, der har 
oplevet et lavenergibrud, der også er blevet 
diagnosticeret med knogleskørhed. Årsagen vil 
typisk være, at skadestuen personerne er blevet 
behandlet på, ikke i tilstrækkelig grad er 
opmærksomme på årsagen til bruddet. 

Dette bevirker, at nogle personer oplever op til flere 
lavenergibrud før deres knogleskørhed bliver 
diagnosticeret, og de bliver sat i behandling. Det har 
negative konsekvenser for individet og er dyrt for 
samfundet, da nogle af disse brud kunne have været 
forhindret via en forebyggende indsats.

FOREBYGGELSE OG BEHANDLING
Der findes en række simple måder, hvorpå man i 
mange tilfælde kan forebygge knogleskørhed, eller i 
det mindste udsætte tidspunktet, hvor sygdommen 
indfinder sig. Indtag af kosttilskud så som D-vitamin 
og kalk samt at dyrke motion er eksempler på 
forebyggende indsatser. De er relativt billige. Det 
betyder at kunne man tidligere opspore personer, 
der senere i livet vil få gener af knogleskørhed, kan 
man i mange tilfælde billigt forsøge at forebygge.

Samlet set betyder det, at der findes en række 
observerbare faktorer, man relativt let kan 
monitorere for at identificere personer i 
risikogruppen, samt relativt billige måder at forsøge 
at forebygge knogleskørhed hos disse personer. 

Er man allerede blevet diagnosticeret med 
knogleskørhed findes der, ud over ovenstående 

indsatser, en række forskellige receptpligtig medicin, 
der kan medvirke til at nedsætte tabet af yderligere 
knoglemasse og/eller øge opbyggelsen af ny 
knoglemasse. Disse forskellige slags medicin varierer 
i prisklasse og effekt.

I takt med at levealderen stiger, og der derfor bliver 
flere ældre, peger det i retning af, at antallet af 
personer med knogleskørhed vil stige. 
Konsekvenserne af knogleskørhed i Danmark vil 
derfor kun vokse i fremtiden, såfremt den 
nuværende indsats forbliver uændret.

ØGET DIAGNOSTICERING
En øget indsats for at opspore og diagnosticere de 
individer, der har knogleskørhed og som ville kunne 
have gavn af en forebyggende behandling, vil givetvis 
indebære en udgift for det offentlige system. 
Størrelsen på denne udgift vil være afhængig af 
hvordan en sådan indsats konstrueres. 

Der findes en række forslag til at styrke indsatsen for 
at diagnosticere knogleskørhed. Et fællestræk er at 
det er vigtigt, at det er de rigtige personer der 
identificeres og diagnosticeres, så man ikke blot 
opnår en øget sygeliggørelse, men får muligheden for 
at forebygge knogleskørhed og dertilhørende 
knoglebrud. 
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DXA-scanning
Vha. en DXA-scanning kan en persons såkaldte t-
score bestemmes. En t-score fortæller hvor stor 
vedkommendes knogledensitet er ift. en rask 
person i 20-30 års alderen. T-scoren er derfor et 
relativt mål for knoglestyrke.

• Har man en t-score på 0, har man samme 
knogledensitet som en rask person i 20-30 års 
alderen. 

• Har man en t-score mindre end -1, har man 
osteopeni. Osteopeni er ikke en sygdom, men 
kan i nogle tilfælde udvikle sig til 
knogleskørhed. 

• Har man en t-score mindre end -2,5, 
diagnosticeres man med knogleskørhed. 



Stort antal danskere med knogleskørhed er ikke diagnosticerede

Personer med knogleskørhed i Danmark, 2017

Note: Det estimerede antal personer i Danmark i 2017 med knogleskørhed.
Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af befolkningstal fra Danmarks Statistik første kvartal 2017, Vestergaard, P., 

Rejnmark, L. og Mosekilde, L. (2005), Osteoporosis is markedly underdiagnosed: a nationwide study from Denmark og 
Sundhedsstyrelsen (2018), Den Nationale Sundhedsprofil 2017.
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Antal personer med knogleskørhed

1 Vestergaard, P., Rejnmark, L og Mosekilde, L. (2004), Osteoporosis is markedly underdiagnosed: a nationwide study from Denmark / 2 Befolkningstal fra Danmarks Statistik er pr. første kvartal 2017. Tallene for antallet 

der er diagnosticerede med knogleskørhed er fra Sundhedsstyrelsens undersøgelse ”Den Nationale Sundhedsprofil 2017”

I alt
573.000

Personer der er diagnosticeret 
med knogleskørhed

Personer der opfylder de kliniske 
krav for knogleskørhed, men er 
ikke-diagnosticerede

386.000

187.000

MANGE IKKE-DIAGNOSTICEREDE
En af de centrale problemstillinger omkring 
knogleskørhed er, at kun et fåtal af de danskere der 
klinisk kan siges at have sygdommen, selv er klar 
over det, og er diagnosticeret af en læge.

I 2004 udkom en dansk lægevidenskabelig artikel, 
der estimerede fordelingen af personer ramt af 
knogleskørhed i Danmark1. På baggrund af de nyeste 
befolkningstal fra Danmarks Statistik og tal for 
personer diagnosticeret med knogleskørhed fra 
Sundhedsstyrelsen, har vi opdateret udregningen i 
denne artikel2.

Den opdaterede udregning viser at der er godt 
573.000 danskere, der opfylder kriterierne for at 
have diagnosen knogleskørhed. Af disse er 187.000, 
eller hvad, der svarer til omkring 33% diagnosticeret. 
De resterende 386.000, svarende til 67%, har i dag 
sygdommen uden at være diagnosticeret af en læge. 

Ud af de 386.000 ikke-diagnosticerede personer vil 
der være nogle, der aldrig vil få gener af deres 
knogleskørhed. Disse vil selvsagt ikke have gavn af 
forebyggende behandling. 

Der vil til gengæld ligeledes være en lang række 
personer, der enten allerede har oplevet et eller flere 
lavenergibrud, eller vil komme til det, senere i livet. 

Kunne man i højere grad end i dag finde de rette 
personer, ud af gruppen af ikke-diagnosticerede, og 
sætte dem i en effektfuld forebyggende behandling, 
ville det være muligt at undgå en del af de 
knoglebrud der i dag forekommer, som følge af 
knogleskørhed. 



KAPITEL 2:

BETYDNINGEN FOR 

LIVSKVALITETEN



Brud nedsætter livskvaliteten betydeligt i en periode

KNOGLESKØRHEDS BETYDNING 
FOR LIVSKVALITETEN
Knogleskørhed kan være en alvorlig sygdom, der kan 
have store negative konsekvenser for den enkeltes 
livskvalitet. 

I spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt 
Osteoporoseforeningens medlemmer i forbindelse 
med dette studie, vurderer 31% af respondenterne 
med knogleskørhed, at sygdommen har nedsat deres 
overordnede livskvalitet.

Har knogleskørhed nedsat din overordnede 
livskvalitet?
Procent

Umiddelbart kan 31% virke af lidt, i forhold til hvor 
alvorlige generne fra knogleskørhed kan være. Da 
ovenstående er selvrapporteret indvirkning på 
livskvalitet, er der dog en mulighed for, at nogle 
personer lever så længe med generne, at de begynder 
at anse dem for en normal del af hverdagen. Dette 
kan føre til en underrapportering af effekten af 
knogleskørhed på livskvaliteten. 

Der er hovedsageligt to kanaler hvorigennem 
knogleskørhed kan nedsætte de berørte personers 
livskvalitet.

Den ene kanal er den negative indvirkning, der kan 
opstå som følge af de direkte fysiske konsekvenser af 
knoglebrud. Det kan fx være nedsat mobilitet og 
smerter.

Den anden kanal, hvorigennem knogleskørhed 
negativt kan påvirke den enkeltes livskvalitet, er via 
bekymringer og angst for at blive udsat for et nyt 
knoglebrud. Det kan have en effekt på den 
pågældende persons adfærd.

Ovenstående betyder tilsammen, at knogleskørhed 
både kan have fysiske og psykiske konsekvenser for 
den enkelte. 

I det følgende vil vi gennemgå disse to vigtige grunde 
til at knogleskørhed kan resultere i lavere livskvalitet 
for de personer, der er ramt af sygdommen. Desuden 
vil vi se på et aspekt, der ikke tidligere har været 
meget belyst, nemlig konsekvensen for livskvalitet 
hos de pårørende til personer med knogleskørhed.

FYSISKE KONSEKVENSER
Knogleudtyndingen der sker som følge af 
knogleskørhed gør knoglerne mere porøse og forøger 
risikoen for, at man pådrager sig et knoglebrud. 
Flere knoglebrud blandt gruppen ramt af 
knogleskørhed er altså hovedårsagen til nedsat 
livskvalitet. 

Selve det at pådrage sig et knoglebrud kan være en 

ubehagelig og smertefuld oplevelse. Ud over den 
direkte smerte og det ubehag, der er forbundet med 
et knoglebrud, kan der, alt efter bruddets 
beskaffenhed, være et længere efterfølgende forløb 
med indlæggelse, operation, genoptræning og/eller 
ambulante besøg. 

Knoglebrud som følge af knogleskørhed kan give 
anledning til stivhed, nedsat mobilitet og 
efterfølgende smerter i de berørte kropsdele. 
I nogle tilfælde fortager disse negative 
eftervirkninger af knoglebrud sig over tid. I andre 
tilfælde, kan konsekvenserne af et brud give alvorlige 
udfordringer resten af livet. 

Smerter og nedsat mobilitet kan medvirke til at 
nedsætte funktionsniveauet hos personer, der har 
været udsat for knoglebrud.

Hoftebrud er en af den type brud, der kan have 
alvorlige konsekvenser. Ud over det nedsatte 
funktionsniveau mange oplever efter et sådan brud, 
er 12 måneders-mortaliteten efter hoftebrud på ca. 
30%1. Det betyder at 30% af de personer der får et 
hoftebrud dør indenfor de første 12 måneder efter 
bruddet. 

Livskvalitet efter brud
Et svensk studie2 har set på effekten af et knoglebrud 
på personers livskvalitet. De berørte personers 
livskvalitet blev vurderet ud fra den internationale 
anerkendte EQ-5D skala, der anvendes til at vurdere 
livskvalitet. Personerne der indgik i studiets 
livskvalitet blev vurderet før, umiddelbart efter deres 
brud og 18 måneder senere. 
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al. (2009), Long-term cost and effect on quality of life of osteoporosis-related fractures in Sweden
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Nogle brud giver permanent forringet livskvalitet

Undersøgelsen viste generelt, at et knoglebrud 
nedsætter livskvaliteten betydeligt. Der er dog stor 
forskel på, hvordan livskvaliteten påvirkes 
umiddelbart efter bruddet og efter 18 måneder.

Livskvalitet før, umiddelbart efter og 18 
måneder efter brud1

EQ-5D score

Den svenske undersøgelse viser, at livskvaliteten er 
markant nedsat umiddelbart efter et knoglebrud. 
Samtidigt finder studiet, at personer der har 
pådraget sig et håndledsbrud oplever at vende 
tilbage til samme niveau af livskvalitet 18 måneder 
efter bruddet. I kontrast hertil står, at personer der 

oplever rygbrud oplever en mere langvarig 
nedsættelse af deres livskvalitet, som følge af deres 
brud. Patienter med hoftebrud ser over tid ud til at 
nærme sig samme niveau af livskvalitet som før 
bruddet.

Gener
Efter et knoglebrud kan man opleve forskellige 
gener. Først og fremmest kan det være at den 
kropsdel hvor frakturen er opstået skal fikseres og 
ikke må bruges i længere tid, mens bruddet heler. 
For det andet kan der fortsat være gener fra bruddet, 
selv efter den indledende helingsproces. Generne 
efter brud kan fx være ømhed, stivhed og nedsat 
mobilitet.

I spørgeskemaundersøgelsen foretaget i forbindelse 
med. dette studie, har 20% af de diagnosticerede 
svaret, at de slet ikke mærker nogle gener af deres 
knogleskørhed i hverdagen. De resterende 80% 
oplever i varierende grad at have gener af deres 
knogleskørhed i hverdagen.

I hvilken grad oplever du gener i din hverdag, 
pga. din knogleskørhed?
Procent

Sammenligner man med foregående side, hvor det 
kan ses at 31% af respondenterne vurderer at deres 
livskvalitet er nedsat pga. deres knogleskørhed, er 
det interessant, at en stor del alligevel mærker gener 
i hverdagen i varierende grad. En mulig forklaring 
kan være at de daglige gener, over tid, bliver det nye 
”normal”, for nogle, og derfor ikke længere vurderes 
som havende en nedsættende effekt på 
livskvaliteten.

De gener personer med knogleskørhed kan opleve, 
efter brud, kan i nogle tilfælde være så alvorlige, at 
de bliver afhængige af andre til at udføre daglige 
gøremål. I spørgeskemaundersøgelsen foretaget i 
forbindelse med. dette studie, vurderer 66% af de 
respondenter, der modtager professionel praktisk 
hjælp, at det helt eller delvist er pga. deres 
knogleskørhed. 20% af respondenterne med 
knogleskørhed svarer, at de får hjælp af en 
pårørende til daglige gøremål. 

Kort og lang sigt
Ovenstående beskrivelse af de fysiske konsekvenser 
ved knogleskørhed viser, at sygdommen kan have en 
negativ effekt på de ramte personers livskvalitet på 
både kort og lang sigt. 

På kort sigt kan der være en stor negativ effekt på 
livskvaliteten umiddelbart efter et brud. Selv efter 
bruddet er behandlet og bør være helet, er der dog 
nogle der fortsat oplever gener. I nogle tilfælde bliver 
disse gener kroniske og følger personerne resten af 
livet. 
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EQ-5D
EQ-5D er et standardiseret internationalt værktøj, 
der kan benyttes til at vurdere personers 
helbredsrelaterede livskvalitet. 

Livskvaliteten vurderes på en skala fra 0 til 1, hvor 
1 er livskvalitet svarende til perfekt helbred, mens 
0 svarer til at være død.



Brud rammer det sociale liv og deltagelsen på arbejdsmarkedet

PSYKISKE KONSEKVENSER
Ud over de direkte fysiske konsekvenser 
knogleskørhed kan have, kan sygdommen også give 
anledning til bekymringer og ændret adfærd. 

Dette kommer i vid udstrækning af det faktum, at 
den altoverskyggende konsekvens af knogleskørhed 
er den forhøjede risiko for at opleve knoglebrud. 

Som beskrevet ovenfor, kan det at opleve et 
knoglebrud være en særdeles ubehagelig oplevelse, 
der kan være forbundet med store smerter og i nogle 
tilfælde, lange behandlingsforløb. 

De fleste mennesker vil derfor gøre meget for at 
undgå en sådan oplevelse. Det gælder selvfølgelig 
også for personer med knogleskørhed. 

Ovenstående bevirker at viden om at man har 
knogleskørhed kan afstedkomme en række 
bekymringer. Dette kan fx være angående hvorvidt 
man i fremtiden vil komme til at brække nogle af 
sine knogler. 

For nogle kan angsten og dertilhørende bekymringer 
for at pådrage sig nye knoglebrud fylde meget i 
hverdagen. 

Bekymringen for at pådrage sig knoglebrud, og/eller 
gener fra tidligere brud, kan lede til at individer med 
knogleskørhed ændrer deres adfærd, som følge af 
sygdommen. 

I nogle tilfælde betyder dette, at knogleskørhed 
sætter begrænsninger for personer med sygdommen. 

Disse begrænsninger kan have en negativ 
indvirkning på livskvaliteten. 

I spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt 
Osteoporoseforeningens medlemmer i forbindelse 
med. dette studie, har 21% af respondenterne med 
knogleskørhed fx indenfor det seneste år oplevet at 
måtte takke nej til sociale arrangementer pga. deres 
sygdom.

Har du, i løbet af det seneste år, været 
nødsaget til at takke nej til sociale 
arrangementer, som følge af din 
knogleskørhed?
Procent

Arbejdsmarkedet
For nogle af de personer, der er i den arbejdsdygtige 
alder og samtidig har knogleskørhed, kan de 
adfærdsmæssige konsekvenser af sygdommen have 
en betydning for deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

Et dansk studie viser fx at en direkte afledt 
konsekvens er, at individer med knogleskørhed i 
gennemsnit har 4,9 sygedage mere end 
sammenlignelige personer, der ikke har 
sygdommen1. 

Herudover kan sygdommen have konsekvenser for 
jobvalg, arbejdstid og i yderste konsekvens om man 
står uden for arbejdsmarkedet.

Vores spørgeskemaundersøgelse blandt 
Osteoporoseforeningens medlemmer viser, at 14% af 
respondenterne med knogleskørhed har undladt at 
søge jobs med fysisk krævende arbejdsopgaver, pga. 
deres sygdom.

Ydermere har 4% været nødsaget til at skifte job, 
som følge af deres knogleskørhed. Ud af disse 
oplevede 74% en lønnedgang, som følge af jobskiftet. 

Vi finder desuden at 14% af respondenterne i den 
arbejdsdygtige alder, der arbejder på nedsat tid gør 
dette, som følge af deres sygdom.

Herudover viser svarene i spørgeskemaet, at 16% af 
de adspurgte i den arbejdsdygtige alder der er uden 
for arbejdsmarkedet2 dette på grund af deres 
knogleskørhed.

Det at have flere sygedage, undlade at søge jobs, 
være nødsaget til at skifte job og samtidig acceptere 
en lønnedgang, gå på nedsat tid eller helt at være 
uden for arbejdsmarkedet er alle begrænsende 
oplevelser, der kan have en negativ effekt på 
livskvaliteten.
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Brud rammer også de pårørendes livskvalitet

PÅRØRENDES LIVSKVALITET
Når det handler om knogleskørhed, er det ikke kun 
livskvaliteten hos de personer der har sygdommen 
der påvirkes. Også de nærmeste pårørende kan 
opleve negative konsekvenser for deres liv. 

Et studie fra Belgien viser fx at en del pårørende har 
måttet tage fridage fra deres arbejde, som følge af 
konsekvenser af knogleskørhed hos en af deres 
nærmeste1. 

I vores spørgeskemaundersøgelse, er det kun 8% af 
de pårørende der angiver, at de har måttet takke nej 
til sociale aktiviteter inden for det seneste år, som 
følge af knogleskørhed hos en af deres nærmeste.

Til gengæld oplever en ganske stor del af de 
pårørende der har deltaget i vores 
spørgeskemaundersøgelse, at knogleskørhed hos en 
af deres nærmeste har haft en negativ betydning for 
deres livskvalitet, jf. figuren til højre. 

Påvirkningen af pårørende, der ikke selv har 
sygdommen, har ikke i stort omfang tidligere været 
undersøgt i en dansk sammenhæng. 

At hele 25% af de pårørende der har deltaget i 
undersøgelsen har oplevet en negativ effekt på deres 
livskvalitet, af knogleskørhed hos en af deres 
nærmeste, udgør således et vigtigt resultat. Det 
peger på, at når der foretages vurderinger af de 
menneskelige konsekvenser af sygdommen, er det 
vigtigt ikke alene at se på personer ramt af 
sygdommen, men ligeledes deres pårørende. 

Har din nærmestes knogleskørhed haft en 
negativ betydning for din livskvalitet?
Procent
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KAPITEL 3:

SAMFUNDSØKONOMISK 

BETYDNING



Denne rapport opgør gevinsterne ved øget diagnosticering

FOKUS PÅ GEVINSTERNE
I det følgende gennemgår vi hver enkelt kilde til 
samfundsøkonomiske gevinster ved øget 
diagnosticering af knogleskørhed i Danmark. I 
appendiks B giver vi en detaljeret teknisk 
gennemgang af de enkelte beregninger, og i 
appendiks C gennemfører vi en robusthedsanalyse af 
resultaterne. 

De beregnede gevinster skal naturligvis holdes op 
imod de direkte og indirekte omkostninger, der vil 
være forbundet med at identificere, diagnosticere og 
behandle de personer med knogleskørhed, der i det 
nuværende system ikke diagnosticeres. Det kan som 
eksempel være yderligere offentlige udgifter til 
opsporing af personer med knogleskørhed, samt 
udgifter til forebyggende og behandlende indsatser 
for disse personer. Hvis omkostningerne er store i 
sammenligning med gevinsterne, er øget 
diagnosticering ikke attraktivt fra et rent 
samfundsøkonomisk perspektiv, men kan alligevel 
være attraktivt pga. forbedret livskvalitet for de 
diagnosticerede. Er omkostningerne derimod små i 
sammenligning med gevinsterne, er øget 
diagnosticering attraktivt for samfundsøkonomien 
og livskvaliteten for de diagnosticerede.

KRÆVENDE AT REALISERE 
POTENTIELLE GEVINSTER
For at realisere de samfundsøkonomiske gevinster 
ved øget diagnosticering af knogleskørhed skal et 
stort antal personer identificeres, diagnosticeres og 
behandles. I de følgende samfundsøkonomiske 
beregninger lægges det således til grund at en stor 
andel af de relevante personer med knogleskørhed 
diagnosticeres. Det drejer sig om de ikke-

diagnosticerede personer, der har fået brud på 
knogler som følge af deres knogleskørhed og ikke-
diagnosticerede personer, der pga. andre 
risikofaktorer har en høj sandsynlighed for at opleve 
sådanne brud i fremtiden. 

Disse to grupper udgør tilsammen ca. en kvart 
million danskere, hvilket gør det til en krævende 
opgave for sundhedsvæsenet. Det må derfor 
forventes, at der vil være behov for at tilføre 
betydelige midler til området for at realisere det 
fulde potentiale for samfundsøkonomiske gevinster.
Hvis der i stedet gennemføres mindre tiltag uden 
betydelig tilførsel af midler, må det således forventes 
at kun en mindre del af det i denne rapport opgjorte 
samfundsøkonomiske potentiale kan realiseres.

NÆSTE SKRIDT ER AT OPGØRE 
OMKOSTNINGERNE VED ØGET 
DIAGNOSTICERING 
Der findes en række forslag der skitserer hvordan 
flere danskere med knogleskørhed kan identificeres, 
diagnosticeres og behandles. Et af disse forslag er fx 
en såkaldt ‘Fracture Liaison Service’ (FLS). FLS er en 
systematisk tilgang til identifikation af personer med 
risiko for at have knogleskørhed, gennem tidligere 
brud. Dette forslag har i flere studier vist sig at 
kunne forebygge fremtidige brud og samtidig have 
en positiv cost-benefit ratio3. For at kunne 
sammenholde gevinsterne og omkostninger ved øget 
diagnosticering af knogleskørhed er det nødvendigt 
at disse forslag konkretiseres således at 
omkostningerne kan opgøres.

De betydelige samfundsøkonomiske gevinster, der 
opgøres i denne rapport peger således på, at der kan 

være gode muligheder for styrke både livskvaliteten 
hos de berørte danskere og samfundsøkonomien 
gennem øget diagnosticering af knogleskørhed. Dette 
understreger behovet for at sætte gang i en proces, 
hvor konkrete forslag udarbejdes og omkostningerne 
opgøres med henblik på en samlet 
samfundsøkonomisk vurdering, der indeholder både 
gevinster og omkostninger.

17

1 Flachs et al. (2015), Sygdomsbyrden i Danmark / 2 Hansen et al. (2013), A health economic analysis of osteoporotic fractures: who carries the burden? / 3 Hernlund et al. (2013), Osteoporosis in the European Union: 

medical management, epidemiology and economic burden



BNP kan styrkes gennem færre sygedage

I dette kapitel præsenterer vi vores opgørelse af de 
samfundsmæssige gevinster ved en øget 
diagnosticering af knogleskørhed i Danmark målt 
ved stigningen i Bruttonationalproduktet (BNP). 

Når individer går på arbejde, skaber de værdi for 
samfundet gennem deres produktion af varer og 
tjenesteydelser. Derfor opstår effekten af øget 
diagnosticering af knogleskørhed, når diagnose og 
behandling af sygdommen gør de ramte bedre i 
stand til at arbejde.

Ifølge vores estimater på baggrund af en opdatering 
af tidligere videnskabelige studier1, er ca. 1/3 af de 
personer, der i Danmark har knogleskørhed i den 
arbejdsdygtige alder2.

SYGEDAGE
Som tidligere beskrevet, er hovedårsagen til gener 
forbundet med knogleskørhed, at individer der har 
sygdommen i større omfang end andre oplever brud 
på deres knogler. 

Når et knoglebrud indtræffer kan det selvsagt være 
nødvendigt for den ramte person at være sygemeldt 

en eller flere dage. Det kan fx være som følge af 
indlæggelse på et hospital, eller fordi vedkommende 
af andre grunde, fx smerter, der gør at 
vedkommende ikke er i stand til at arbejde pga. 
bruddet. 

Det kan dog også være nødvendigt for personer med 
knogleskørhed at være sygemeldt i forbindelse med. 
gener fra knoglebrud, på et senere tidspunkt end når 
bruddet indtræffer. Det kan fx være hvis et 
knoglebrud giver anledning til længerevarende 
smerter, ømhed eller stivhed i de berørte kropsdele.

I et dansk registerstudie estimeres det, at personer 
med knogleskørhed i den arbejdsdygtige alder i 
gennemsnit har 4,9 flere sygedage pr. år, end en 
sammenlignelig baggrundsbefolkning uden 
sygdommen3. 

At der er anvendt en ‘sammenlignelig 
baggrundsbefolkning’ som grundlag for den nævnte 
analyse betyder, at den gruppe af personer der er 
sammenlignet med, ligner gruppen der er ramt af 
sygdommen på alle punkter, på nær at de ikke har 
knogleskørhed. Dette sikrer, at det ekstra antal 
sygedage man finder, udelukkende er som følge af 
knogleskørhed og ikke er influeret af andre faktorer. 
At en person har 4,9 ekstra sygedage pr. år, svarer 
næsten til en hel arbejdsuge. Er der ovenikøbet tale 
om mange personer, hvilket der netop er når det 
handler om knogleskørhed, kan dette øgede behov 
for sygedage antage en anseelig størrelse.

På baggrund af størrelsen af gruppen af personer 
med knogleskørhed i Danmark, estimerer vi, at der 

ved en øget diagnosticering er potentiale for at 
reducere det årlige antal sygedage, som følge af 
knogleskørhed med lidt mere end 55.000 dage.

Ift. det samlede årlige antal sygedage i Danmark pga. 
‘egen sygdom’ udgør denne reduktion lidt mindre 
end 0,4% af det samlede tal4.

En sådan reduktion i antallet af sygedage vil medføre 
en stigning i BNP på godt 149 mio. kr.
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BNP
BNP er et mål for den værdiskabelse der foregår i 
et givent land i et givent år. 

Værdiskabelse udregnes i denne sammenhæng 
som værdien af den samlede produktion af varer 
og tjenester, fratrukket værdien af de inputs der er 
anvendt i produktionen. På den måde udgør BNP 
et mål for hvor rigt et givent samfund er. Desto 
højere BNP, desto materielt rigere samfund.



BNP kan styrkes gennem øget produktivitet

PRODUKTIVITET
Antallet af ekstra sygedage pga. knogleskørhed, 
beskrevet ovenfor giver et tal for hvor mange ekstra 
dage personer med gener fra sygdommen er 
nødsaget til at blive hjemme fra arbejde pr. år. 
Sygedage giver altså et mål for det samlede fysiske 
fravær fra arbejde som følge af knogleskørhed. 

I nogle tilfælde vælger personer der mærker gener 
fra deres knogleskørhed dog at tage på arbejde, på 
trods af fx smerter, ømhed og nedsat mobilitet. Det 
kan der være en række grunde til. En mulig grund 
kan være at vedkommende ikke oplever at generne 
er store nok til at afholde en sygedag eller at 
vedkommende føler at man har for ”mange 
arbejdsopgaver til at blive hjemme”.

At tage på arbejde med gener fra en sygdom, kan dog 
påvirke ens produktivitet. Har man ondt eller meget 
nedsat mobilitet i nogle kropsdele kan det påvirke 
ens koncentration og/eller hastigheden hvormed 
man kan udføre visse opgaver. 

Ovenstående beskrivelse af de mulige negative 
effekter for produktiviteten af at tage på arbejde på 
trods af sygdom, dækkes i international litteratur af 
begrebet presenteeism. Begrebet dækker kort sagt 
over at personer der tager på arbejde på trods af 
sygdom ikke kan være produktive i samme grad, som 
de dage de er på arbejde uden at opleve gener fra 
sygdom. 

Over en enkelt arbejdsdag er det ikke sikkert at 
førnævnte nedsatte produktivitet betyder meget. I 
nogle tilfælde kan det dreje sig om få minutter. Hvis 

det til gengæld er noget der ofte sker, kan selv få 
minutter pr. dag blive til et betydeligt 
produktivitetstab på et helt arbejdsår.

Et studie foretaget af et analyseinstitut estimerer at 
personer ramt af smerter og gener som følge af 
knogleskørhed i gennemsnit har en lavere 
produktivitet pga. af disse gener i et omfang der 
svarer til 1,4 dages arbejde pr. år1.

På baggrund af ovenstående estimat og vores model, 
estimerer vi at en øget diagnosticering ville kunne 
mindske produktivitetstabet, som følge af gener fra 
knogleskørhed, når personer er på arbejde i et 
omfang der svarer til ca. 15.800 arbejdsdage.

En sådan reduktion af antallet af tabte arbejdsdage, 
som følge af nedsat produktivitet, vil svare til en 
stigning i BNP på godt 43 mio. kr.

19

1 IBI Quick Study (2009), The Impact of Chronic Conditions and Comorbidity on lost work time



BNP kan styrkes gennem højere arbejdstid

ARBEJDSTID
Generne fra knogleskørhed kan influere personer 
med sygdommen, i en sådan grad at nogle kan se sig 
nødsaget til at arbejde på nedsat tid. Dette kan fx 
være gennem flexjob eller deltid. 

Omfanget af dette, har vi undersøgt i den 
spørgeskemaundersøgelse der er foretaget i 
forbindelse med. dette studie, blandt 
Osteoporoseforeningens medlemmer. 

Adspurgt hvorvidt respondenterne der pt. arbejder 
på nedsat tid, vurderer at de gør dette, som følge af 
deres knogleskørhed, svarer 14% at det gør de. 

Arbejder du færre timer end du ønsker, pga. 
din knogleskørhed?
Procent af respondenter på nedsat tid

De respondenter der svarede at de arbejder færre 
timer end de ønskede, pga. deres knogleskørhed, 
arbejder i gennemsnit 23,5 timer om ugen. 

Adspurgt hvor mange timer de samme individer 
vurderer at de ville arbejde, var det ikke pga. deres 
knogleskørhed, svarer respondenterne på nedsat tid 
at de i gennemsnit ville arbejde 36,5 timer pr. uge. 

For personer der arbejder på nedsat tid pga. deres 
knogleskørhed, er sygdommen således skyld i at 
arbejdstiden er nedsat med 13 timer pr. uge. 

Igennem en øget diagnosticering antages det at nogle 
af de personer der i dag er på nedsat tid, som følge af 
gener fra deres ikke-diagnosticerede knogleskørhed, 
i større omfang end i dag, ville kunne arbejde det 
antal timer de ønsker.

Vi estimerer at dette potentiale svarer til at godt 815 
personer på nedsat tid, i stedet arbejder på fuld tid.

Dette potentiale for at få godt 815 personer til at gå 
fra nedsat tid til fuldtid svarer til en stigning i BNP 
på 145 mio. kr.
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BNP kan styrkes gennem øget arbejdsmarkedsdeltagelse

ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE
Ift. arbejdsmarkedet er den yderste konsekvens af 
knogleskørhed, at nogle personer med sygdommen 
er så hårdt ramt, at de helt står uden for 
arbejdsmarkedet pga. deres gener. 

Der kan være flere grunde til at nogle personer med 
knogleskørhed er uden for arbejdsmarkedet, som 
følge af deres sygdom.

Hvis man har et arbejde der involverer opgaver der 
er meget fysisk krævende, kan knogleudtyndingen 
forbundet med knogleskørhed gøre det umuligt at 
arbejde, uden en meget stor risiko for at brække 
knogler.

Nogle personer oplever desværre også at få alvorlige 
kroniske smerter efter knoglebrud. Dette ses i høj 
grad i forbindelse med. rygsammenfald. Hvis 
smerterne er meget alvorlige kan det blive umuligt 
for den ramte person at gå på arbejde. 

I spørgeskemaundersøgelsen der er udført i 
forbindelse med. dette studie, blandt 
Osteoporoseforeningens medlemmer, finder vi, at 
16% af de adspurgte der er uden for 
arbejdsmarkedet, vurderer at deres knogleskørhed 
er grund til dette.

At en person trækker sig et år tidligere fra 
arbejdsmarkedet pga. knogleskørhed, end hvad 
vedkommende ellers ville, har en relativ stor effekt 
for samfundsøkonomien. BNP nedsættes med hele 
det beløb vedkommende igennem et arbejdsår ville 
have produceret for. Der skal således ikke mange 

personer til, der har trukket sig fra tidligere fra 
arbejdsmarkedet end ellers, før denne kanal giver en 
stor effekt på BNP.

Vurderer du, at du er uden for 
arbejdsmarkedet pga. din knogleskørhed?
Procent af respondenter uden for arbejdsmarkedet

Vi estimerer at det fulde potentiale ved en øget 
diagnosticering og den heraf følgende behandling, 
svarer til at øge antallet af personer på det danske 
arbejdsmarked med godt 1.000.

Denne potentielle stigning i antallet af personer på 
arbejdsmarkedet svarer til en stigning i BNP på 530 
mio. kr.
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BNP kan i alt styrkes med i alt 866 mio. kr. gennem en øget 
diagnosticering af knogleskørhed

I dette kapitel er gennemgået fire kanaler 
hvorigennem en øget diagnosticering af 
knogleskørhed kan have en effekt på BNP. 

De fire kanaler er færre sygedage, mindre tabt 
produktivitet, færre personer på nedsat tid, samt 
færre personer uden for arbejdsmarkedet pga. 
knogleskørhed.

Samlet set estimerer vi det danske BNP kan hæves 
med 866 mio. kr. gennem en øget diagnosticering, og 
dermed behandling, af knogleskørhed.

Den vigtigste kilde til effekten på BNP er øget 
arbejdsmarkedsdeltagelse, hvor vi finder en gevinst 
på 530 mio. kr. Dette er højere en tidligere studier, 
hvilket skyldes at disse studier udelukkende ser på 
førtidspensioner givet med direkte henvisning til 
knogleskørhed. På baggrund af den gennemførte 
undersøgelse blandt Osteoporoseforeningens 
medlemmer har vi derudover kunne inkludere 
personer, der trækker sig tidligere tilbage pga. deres 
knogleskørhed, men ikke får en førtidspensionering. 
Det kan som eksempel være personer der går på 
efterløn, bliver selvforsørgende eller har nået 
folkepensionsalderen. Derfor mener vi, at tallet i 
denne rapport er mere retvisende.

Stigning i BNP ved øget diagnosticering

Kilde: Copenhagen Economics
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De offentlige finanser kan styrkes gennem reduceret behov for 
operationer og genoptræning

OFFENTLIGE FINANSER OG 
KNOGLESKØRHED
I det følgende præsenterer vi vores estimation af den 
mulige gevinst for de offentlige finanser af en øget 
diagnosticering af knogleskørhed i Danmark.

Den mulige gevinst for de offentlige finanser skal 
forstås som den sum penge der, på tværs af de 
offentlige kasser i kommuner, regioner og stat, er et 
potentiale for at kunne spare hvert år, som følge af 
en øget diagnosticering af knogleskørhed. 

Noget af potentialet for at spare penge i de offentlige 
finanser vil kræve en aktiv indsats at realisere. 
Alternativt vil potentialet kunne omsættes til øget 
kvalitet i leveringen af en given service. 

Potentialet ved fx at mindske antallet af lægebesøg 
hos praktiserende læge vha. forebyggelse af 
fremtidige brud, vil ikke nødvendigvis direkte føre til 
en besparelse i budgettet hos regionerne. Det vil 
snarere, uden specifik handling, kunne give en 
nedsættelse af ventetiden hos de praktiserende 
læger. At man kan komme hurtigere til lægen kan ses 
som øget kvalitet for patienterne.

I det følgende er det lagt til grund, at besparelserne 
realiseres og kvaliteten holdes uændret.

OPERATIONER
Potentialet ved en øget diagnosticering, ligger i at få 
flere i en forebyggende behandling og derved 
forhindre fremtidige knoglebrud. 

Nogle brud er så alvorlige at de kræver operation. 

Det gælder fx i meget høj grad for hoftebrud, men 
ligeledes i nogen grad for andre brud.

I vores model estimerer vi, at en øget diagnosticering 
af knogleskørhed i Danmark, ville kunne reducere 
antallet af brud der kræver operation, med hvad der 
svarer til 11% af det nuværende antal.

Vi estimerer at ovenstående fald i antallet af 
operationer, vil svare til en reduktion i de offentlige 
udgifter på 88 mio. kr.

GENOPTRÆNING
Efter visse knoglebrud kan genoptræning være en 
vigtig del af en samlet indsats for at få muligheden 
for at opnå et funktionsniveau så tæt på før bruddet, 
som muligt. 

Genoptræning efter knoglebrud kan foregå i en 
række forskellige regi. I forbindelse med en 
operation for et hoftebrud, foretages der fx allerede 
på hospitalet en omfattende indsats for 
genoptræning. Denne indsats er dog en del af 
omkostningen for en hofteoperation og er derfor 
indeholdt i potentialet udregnet ovenfor. Efter 
udskrivelse deltager nogle i andre 
genoptræningstilbud.

For at kvantificere potentialet for genoptræning har 
vi anvendt spørgeskemaundersøgelsen foretaget i 
forbindelse med. dette studie, blandt 
Osteoporoseforeningens medlemmer. Heri har vi 
spurgt respondenterne om deres deltagelse i 
genoptræning efter brud.

Ud fra svarene i undersøgelsen, estimerer vi at en 
øget diagnosticering ville kunne give et fald i behovet 
for genoptræning, svarende til en reduktion i de 
offentlige udgifter på 12 mio. kr. 
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De offentlige finanser kan styrkes gennem reduceret behov for 
praktisk hjælp og plejehjemspladser, samt øget 
arbejdsmarkedsdeltagelse
PRAKTISK HJÆLP
En del af de personer der oplever knoglebrud opnår 
aldrig det samme funktionsniveau, som før deres 
knoglebrud. Mange oplever stivhed og nedsat 
mobilitet i de berørte kropsdele.

Dette bevirker at mange bliver afhængige af at få 
hjælp til praktiske gøremål, efter et knoglebrud. 

I nogle tilfælde vil disse personer kunne få hjælp af 
familie og venner. 

Får du hjælp af en pårørende til daglige 
gøremål?
Procent

I andre tilfælde er det nødvendigt at det offentlige 
træder til og tilbyder professionel praktisk hjælp. 

Det ugentlige antal timers professionel praktisk 
hjælp en person er berettiget til, bestemmes af 
kommunen, efter en vurdering af vedkommendes 
funktionsniveau. 

Et studie foretaget på Odense Universitetshospital 
har vist en tredobling i det daglige behov for praktisk 
hjælp, efter en indlæggelse for hoftebrud1. 

Samme mønster kan genfindes i 
spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt 
Osteoporoseforeningens medlemmer i forbindelse 
med. dette studie. Her viser det sig at 57% af de 
personer der modtager praktisk hjælp, vurderer at 
de får dette, som følge af deres knogleskørhed. 

På baggrund af disse tal estimerer vi, at en øget 
diagnosticering har potentialet til at mindske 
behovet for praktisk hjælp med hvad der svarer til 
1,1% af det totale antal timers praktisk hjælp der 
ugentligt leveres til borgere i Danmark. Denne 
reduktion estimerer vi svarer til et fald i de offentlige 
udgifter på 121 mio. kr. årligt.

PLEJEHJEM
Som tidligere beskrevet, kan nogle personer opleve 
nedsat funktionsniveau i større eller mindre grad, 
efter et knoglebrud. I nogle tilfælde er 
funktionsniveauet så nedsat at vedkommende har 
brug for praktisk hjælp i et så stort omfang at det 
ikke er en holdbar løsning for vedkommende at 
vende tilbage til eget hjem. I disse tilfælde kan 
løsningen være at der tilbydes en plejehjemsplads.

Det har ikke været muligt at finde tal for hvor mange 
personer der i alt må flytte på plejehjem som følge af 
brud i forbindelse med. deres knogleskørhed. Der 
eksisterer dog tal for gruppen af personer med 
hoftebrud. Et studie viser fx at dobbelt så mange 
patienter har brug for plejehjemsanbringelse efter 

indlæggelse for et hoftebrud, som før2.

Vi finder at en øget diagnosticering ville kunne 
mindske antallet af personer der udskrives til 
plejehjem efter indlæggelse for hoftebrud, med 55 
personer om året. Denne reduktion estimerer vi, 
svarer til en besparelse på de offentlige finanser på 
22 mio. kr.

ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE
Som tidligere nævnt er den yderste konsekvens af 
knogleskørhed for personers 
arbejdsmarkedsdeltagelse, at nogle personer med 
sygdommen er så hårdt ramt, at de må stå uden for 
arbejdsmarkedet pga. deres gener. 

Udover at dette, som tidligere gennemgået, har en 
negativ effekt på dansk BNP, har det ligeledes en 
negativ effekt på de offentlige finanser. Dette 
kommer gennem mindskede skattebetalinger og for 
mange, et øget træk på offentlige overførsler.

På baggrund af svarene fra 
spørgeskemaundersøgelsen, foretaget i forbindelse 
med. dette studie, estimerer vi at en øget 
diagnosticering vil kunne flytte godt 1.000 personer 
fra at være uden for det danske arbejdsmarked til at 
være på det.

Denne stigning i personer i arbejde, estimerer vi vil 
medføre en forbedring af de offentlige finanser på 
183 mio. kr. årligt.
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De offentlige finanser kan styrkes gennem færre lægebesøg

LÆGEBESØG
Gener i forbindelse med. knogleskørhed kan give 
anledning til flere besøg hos praktiserende læge, end 
hvad der ville have været tilfældet, havde personer 
ikke oplevede disse gener. 

Fx estimeres det at der årligt er ca. 7.000 
rygsammenfald der ikke diagnosticeres i Danmark. 
Nogle af disse giver sig udslag i rygsmerter hos de 
pågældende personer. Det kan betyde ekstra besøg 
hos deres praktiserende læge, for at forsøge at 
komme disse rygsmerter til livs. Ekstra besøg hos 
praktiserende læge, kan ligeledes ske, som følge af 
gener fra tidligere brud, der aldrig er helet 
tilfredsstillende.

Såfremt en øget diagnosticering kunne opnås og flere 
personer dermed kunne sættes i en effektfuld 
forebyggende behandling, ville færre personer opleve 
gener fra knogleskørhed. Det er forventeligt at dette 
ville reducere behovet for besøg hos praktiserende 
læge, som følge af gener fra brud.

For at afdække omfanget af besøg hos praktiserende 
læge som følge af gener i forbindelse med. 
knogleskørhed, har vi anvendt 
spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt 
Osteoporoseforeningens medlemmer, i forbindelse 
med. dette studie. 

Godt 16% af alle de besøg respondenterne havde haft 
hos praktiserende læge, var som følge af gener fra 
deres knogleskørhed.

Anvender vi dette tal i vores model, estimerer vi at 

en øget diagnosticering ville kunne reducere behovet 
for besøg hos praktiserende læge med hvad der 
svarer til 0,18% af det samlede årlige antal besøg1.

Ovenstående reduktion estimerer vi, svarer til en 
besparelse på de offentlige finanser, på 5 mio. kr.
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De offentlige finanser kan styrkes med i alt 431 mio. kr. gennem 
øget diagnosticering af knogleskørhed

I dette kapitel er gennemgået seks kanaler 
hvorigennem en øget diagnosticering af 
knogleskørhed kan have en effekt på de offentlige 
finanser. 

De seks kanaler er, en reduktion i behovet for 
operationer, genoptræning, praktisk hjælp og 
plejehjemspladser, samt færre personer uden for 
arbejdsmarkedet og færre lægebesøg som følge af 
gener fra knogleskørhed.

Samlet set estimerer vi, at de offentlige finanser kan 
styrkes med 431 mio. kr. gennem en øget 
diagnosticering af knogleskørhed.

Den vigtigste kilde til gevinster for de offentlige 
kasser er øget arbejdsmarkedsdeltagelse. Som 
tidligere beskrevet finder vi en større effekt af øget 
arbejdsmarkedsdeltagelse end tidligere studier, fordi 
vi ser på en række forskellige mulighed for 
tilbagetrækning og ikke kun førtidspension. Dette 
mener vi er det mest retvisende.

Det er en forudsætning for de beregnede besparelser, 
at det reducerede træk på de offentlige ydelser ikke 
omsættes til øget kvalitet, men faktisk realiseres som 
reduktioner af de relevante budgetter. En anden 
mulighed er naturligvis at lade kvaliteten stige, men i 
det tilfælde vil forbedringen af de offentlige finanser 
blive mindre de 431 mio. kr.

Forbedring af de offentlige finanser ved øget diagnosticering

Kilde: Copenhagen Economics
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En række samfundsøkonomiske gevinster kunne ikke opgøres

Foruden ovenstående findes der en række kilder til 
samfundsøkonomiske gevinster, hvor hverken den 
eksisterende videnskabelige litteratur eller den 
gennemførte survey blandt Osteoporoseforeningens 
medlemmer har givet mulighed for at opgøre 
størrelsen af gevinsterne. Samfundsøkonomiske 
gevinster fra disse kilder, kommer oveni de 
beregnede gevinster i denne rapport.

BETYDNING FOR PÅRØRENDE
Når et menneske bliver ramt af sygdom vil det ofte 
medføre øget behov for hjælp fra andre mennesker. 
En del af dette behov dækkes af professionelle i form 
af fx lægehjælp, indlæggelse eller praktisk hjælp i 
hjemmet. Derudover vil de pårørende til den syge 
ofte supplere den professionelle hjælp. Hvis 
pårørende til personer ramt af knogleskørhed 
trækker sig tidligere fra arbejdsmarkedet, arbejder 
færre timer pr. uge eller har flere sygedage for at 
kunne yde denne supplerende hjælp, har det en 
samfundsøkonomisk betydning. 

I den gennemførte survey svarer en række personer, 
at deres pårørende har taget ekstra sygedage for at 
hjælpe dem pga. generne fra deres osteoporose. 
Modsat er der ikke nogen der angiver at deres 
pårørende har trukket sig tidligere fra 
arbejdsmarkedet eller har valgt at arbejde færre 
timer pr. uge. 

Vi har ikke kunne identificere eksisterende 
videnskabelig evidens vedr. betydningen for 
pårørende. På grund af relativt få svar fra pårørende 
i den gennemførte survey kan vi ikke sætte tal på 
omfanget af ekstra sygedage, så selvom vi kan se at 

der må være en samfundsøkonomisk gevinst ved at 
reducere antallet af ekstra sygedage blandt 
pårørende til personer med osteoporose, så 
indregner vi af forsigtighedshensyn ikke gevinsten i 
denne rapport.

ÆNDRET JOBVALG
Den gennemførte survey peger på, at personer med 
knogleskørhed skifter job pga. sygdommen, og at en 
del af disse jobskifte medfører en lønnedgang. Det 
kan naturligvis have stor betydning for den enkeltes 
livskvalitet at blive tvunget til at skifte job, og 
samtidigt miste en del af sin indkomst. I et 
samfundsøkonomisk perspektiv betyder en lavere 
indkomst en lavere værdiskabelse og dermed i sidste 
ende lavere velstand i Danmark.

Vi vurderer, at der kan være en risiko for, at nogle vil 
angive deres knogleskørhed som årsagen til deres 
jobskifte og lønnedgang, selvom årsagen egentlig er 
en anden. Derfor indregner vi af forsigtighedshensyn 
ikke en samfundsøkonomisk gevinst af at nogle af 
disse jobskifte og lønnedgange kan undgås, hvis flere 
diagnosticeres.

LEDIGE PGA. OSTEOPOROSE
En række personer angiver i den gennemførte 
survey, at de er ledige (uden job, men aktivt 
jobsøgende) pga. af deres knogleskørhed. Hvis 
personer ender i ledighed pga. deres knogleskørhed 
medfører det tabt produktion og lavere velstand på 
samme måde som, når en person trækker sig 
tidligere fra arbejdsmarkedet pga. knogleskørhed.

Vi vurderer også her, at der er en risiko for at nogle 

personer har angivet knogleskørhed som årsagen til 
deres ledighed, selvom årsagen i virkeligheden er en 
anden. Derfor indregner vi af forsigtighedshensyn 
ikke en samfundsøkonomisk gevinst af at færre 
personer ville være ledige, hvis flere personer med 
knogleskørhed blev diagnosticeret.
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Der kan være gevinster fra andet end øget diagnosticering

ANDEL AF DIAGNOSTICEREDE I 
BEHANDLING
I dag er kun ca. 50 % af de danskere der er 
diagnosticeret med knogleskørhed i behandling. I 
den anvendte beregningsmodel lægges det til grund 
at dette vil være gældende fremadrettet både for de 
der allerede er diagnosticerede, og for de personer 
der vil blive diagnosticeret som følge af nye tiltag. 
Hvis nye tiltag udover øget diagnosticering også 
medfører at en større andel af de diagnosticerede får 
relevant behandling, så vil det føre til yderligere 
samfundsøkonomiske gevinster, der ikke er 
indregnet i de potentielle gevinster, der opgøres i 
denne rapport. Samtidigt vil øget behandling 
naturligvis også forøge de direkte omkostninger i 
sundhedsvæsenet.

BEHANDLINGSREGIME
De danskere der allerede i dag er diagnosticerede 
med knogleskørhed behandles med en række 
forskellige lægemidler med varierende 
behandlingseffektivitet. Valget af lægemiddel er 
baseret på eksisterende guidelines og kan ændres 
løbende fx hvis der opstår uacceptable bivirkninger. 
Beregningerne i denne rapport lægger til grund, at 
de personer der diagnosticeres som følge af nye tiltag 
bliver behandlet under det eksisterende 
behandlingsregime, der gælder i dag. Hvis 
behandlingsregimet ændres til fordel for mere 
effektfulde behandlingsmetoder kan det give 
yderligere samfundsøkonomiske gevinster, der ikke 
er indregnet i denne rapport. En sådan ændring i 
behandlingsregimet vil formentlig føre til en 
betydelig forøgelse af de direkte omkostninger til 
behandling af knogleskørhed.

COMPLIANCE
For at få den optimale værdi af behandlingen er det 
ikke nok at en person med knogleskørhed er 
identificeret, diagnosticeret og sat i behandling. Det 
kræver også at personen er komplient med 
behandlingen dvs. tager sin medicin på den rigtige 
måde på de rigtige tidspunkter osv. Det er velkendt 
at der eksisterer udfordringer vedrørende 
compliance for mange typer behandling for mange 
forskellige sygdomme. Manglende compliance kan 
have mange årsager, herunder fx manglende 
forståelse af behandlingen, manglende tillid til lægen 
og ubehagelige bivirkninger ved behandlingen.

Beregningerne i denne rapport tager højde for, at 
compliance i faktisk behandling af knogleskørhed 
ofte er dårligere end compliance i kliniske studier. 
Således tager vi højde for, at den opnåede 
behandlingseffekt i de kliniske studier er større end 
den der kan forventes at være glædende for personer 
i almindelig behandling. Vi lægger til grund at nye 
personer der diagnosticeres med knogleskørhed har 
samme compliance som de personer, der er 
diagnosticeret i dag.

Tiltag der kan forbedre compliance for personer i 
almindelig behandling for knogleskørhed kan 
medføre samfundsøkonomiske gevinster, der går ud 
over de gevinster der opgøres i denne rapport. 
Sådanne tiltag må dog forventes at medføre 
omkostninger, der vil trække i modsat retning. 
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Resultaterne ikke direkte sammenlignelige med litteraturen

Vi har identificeret to videnskabelige studier fra 
henholdsvis 20151 og 20132 af den økonomiske 
betydning af knogleskørhed i Danmark. Det først 
nævnte studie fra 2015 fokuserer udelukkende på 
byrder fra de danskere, der allerede er 
diagnosticerede med knogleskørhed og medtager 
kun de kilder hvor der foreligger registerdata. Med 
denne tilgang finder forfatterne en omkostning på 
124 mio. kr. for de offentlige kasser og et 
produktionstab på 144,5 mio. kr. årligt. Disse tal skal 
ses i lyset af, at de personer der allerede er 
diagnosticerede oplever færre gener pga. 
behandlingen.

Indeværende studie finder betydeligt større effekter 
fordi vi ser på den store gruppe af mennesker med 
knogleskørhed, der i dag er ikke-diagnosticerede og 
dermed ikke er i behandling, hvilket gør at de 
oplever større gener fra sygdommen.

Det sidst nævnte studie fra 2013 fokuserer ligesom 
denne rapport på alle personer med knogleskørhed i 
Danmark og medtager flere kilder til 
samfundsøkonomiske omkostninger. Med denne 
tilgang finder forfatterne omkostninger på knap 12 
mia. kr. årligt (1,563 mia. euro i 2011), der dækker 
både omkostningerne for de offentlige kasser og 
produktionstabet.

De beregnede gevinster i denne rapport opstår ved at 
de samfundsøkonomiske på knap 12 mia. kr. årligt 
reduceres, og størrelsen af gevinsterne bør derfor 
sammenholdes med dette beløb. Årsagen til at
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APPENDIKS A
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT 
OSTEOPOROSEFORENINGENS MEDLEMMER



Spørgeskemaundersøgelsen

I forbindelse med dette studie har vi foretaget en 
spørgeskemaundersøgelse blandt 
Osteoporoseforeningens godt 12.800 medlemmer i 
Danmark. Af disse har ca. 5.370 angivet deres e-mail 
adresse på deres medlemsprofil. En mail med et link 
til spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til disse. 
Ud over den første mail med linket til 
spørgeskemaet, er der udsendt en påmindelsesmail 
til alle medlemmer der modtog den oprindelige 
invitation til at deltage i undersøgelsen, for at minde 
om muligheden for at deltage. 

Det online spørgeskema var åbent i perioden 9. til 
20. marts 2018. I denne periode modtog vi 1.095 
besvarelser. Af disse var 940 komplette, hvilket giver 
en gennemførelsesprocent på godt 86%.

I modellen til dette projekt, er gruppen af personer 
med knogleskørhed opdelt i 3 grupper (se boks). 
Som ligeledes beskrevet andetsteds, identificerer vi 
potentialet ved at diagnosticere alle personer i 
gruppe 1 og 2, samt sætte dem i behandling i samme 
omfang som i dag er tilfældet for gruppe 0.

Til den økonomiske beregning havde vi to forskellige 
identifikationsstrategier. Enten 1) kunne vi stille 
spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen direkte til 
gruppe 0, 1 og 2 og dermed få et direkte billede af 
deres forskelle i påvirkning af sygdommen, eller 2) vi 
kunne spørge ind til gruppe 0 og ekstrapolere til 
gruppe 1 og 2. 

Strategi 1 var kun mulig såfremt tilstrækkeligt mange 
respondenter i undersøgelsen faldt i kategorierne 
gruppe 1 og 2. For ikke at afskære os fra denne 
mulighed, designede vi spørgeskemaet således at 

begge strategier kunne følges, baseret på det 
endelige antal besvarelser. 

Der var meget få respondenter i gruppe 1 og 2 (tre 
respondenter i hver). Dette var således for få svar til, 
at kunne bruge i modellen. Dette bevirkede at 
identifikationsstrategi 1 ikke kunne benyttes. Til 
gengæld faldt hele 846 personer i gruppe 0, mens 39 
respondenter var pårørende. 2 personer var ikke 
medlem af Osteoporoseforeningen på 
svartidspunktet, mens 47 angav en anden grund. 

Til baggrund for modelberegningerne er således 
anvendt de 846 besvarelser for diagnosticerede, 
samt de 39 besvarelser for pårørende; i alt 885 
besvarelser. 

De følgende sider gennemgår de generelle 
karakteristika ved de 846 respondenter der er 
diagnosticeret med knogleskørhed, da det primært er 
disse der er anvendt i modellen.
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1 Se afsnit ”Prævalens og behandling” for yderligere forklaring af denne opdeling

Gruppeopdeling
I den økonomiske model i dette studie opdeler vi de 
godt 573.000 personer med en t-score<-2,5 i 
følgende grupper1:

Gruppe 0 (187.000 personer)
• Diagnosticeret

Gruppe 1 (154.000 personer)
• Ikke-diagnosticeret
• Har haft mindst et lavenergibrud

Gruppe 2 (116.000 personer)
• Ikke-diagnosticeret
• Har endnu ikke haft et lavenergibrud
• Har en eller flere observerbare risikofaktorer der 

afslører at de er i risikogruppen for at have 
knogleskørhed

Gruppe 3 (116.000 personer)
• Ikke-diagnosticeret
• Har endnu ikke haft et lavenergibrud
• Har ikke risikofaktorer i tilstrækkelig grad til at 

de kan identificeres
• Nogle af disse får givetvis brud senere i livet, 

andre gør ikke



Baggrundskarakteristika for respondenter (1/3)

KØN
I spørgeskemaundersøgelsen er 6% af 
respondenterne mænd, mens 94% er kvinder.

Kønsfordeling af respondenter 
diagnosticeret med knogleskørhed
Procent (n=846)

I den generelle gruppe af diagnosticerede er ca. 19% 
mænd, mens kvinder udgør 81%1.

Det betyder at vores stikprøve af diagnosticerede 
ikke fuldstændig afspejler populationen af 
diagnosticerede, med hensyn til kønsfordelingen. 

For at opnå så høj en ekstern validitet, som muligt, 
korrigerer vi besvarelserne for denne forskel i 
kønsfordeling. Dette gør vi ved at udregne de enkelte 
variable af interesse opdelt på køn. Dernæst vægter 
vi disse to gennemsnit med den generelle fordeling af 
mænd og kvinder i populationen af diagnosticerede. 

ALDER
I spørgeskemaundersøgelsen er fordelingen på alder 
som vist nedenfor. 

Aldersfordeling af respondenter 
diagnosticeret med knogleskørhed
Procent (n=846)

I forhold til fordelingen af personer henholdsvis i og 
udenfor den arbejdsdygtige alder er fordelingen i 
stikprøven at 33% er under 65, mens 67% er 65 eller 
ældre. I populationen af diagnosticerede er 32% 
under 65, mens 68% er 65 eller ældre1. 

Vores stikprøve afspejler således fint fordelingen af 
personer over og under 65. Dette er vigtigt, da 
arbejdsmarkedseffekterne i den økonomiske model, 
er restringeret til at være udregnet ud fra svarene fra 
personer der er under 65, hvilket er den nuværende 
pensionsalder. 

ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE
Omkring ¾ af respondenterne er pensionister, mens 
20% enten arbejder fuldtid eller på nedsat tid.

Primær beskæftigelse
Procent (n=846)

Eftersom prævalensen af knogleskørhed er stigende 
med alder, er denne fordeling forventelig. 

Denne fordeling gør at der er et tilfredsstillende 
antal personer i arbejde, til at kunne identificere 
arbejdsmarkedseffekter af knogleskørhed. 
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1 Egne udregninger på baggrund af Sundhedsstyrelsen (2018), Den Nationale Sundhedsprofil 2017 og befolkningstal fra Danmarks Statistik for 1. kvartal 2017. For klarhedens skyld benævner vi dette som 

populationen. Den Nationale Sundhedsprofil bygger dog ligeledes på en spørgeskemaundersøgelse, om end meget stor
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Baggrundskarakteristika for respondenter (2/3)

ANDRE SYGDOMME
Omkring halvdelen af respondenterne der er 
diagnosticeret med knogleskørhed har svaret, at de 
ikke har andre helbredsmæssige udfordringer end 
knogleskørhed. 

Andre helbredsmæssige udfordringer end 
knogleskørhed
Procent (n=846)

Den hyppigste anden sygdom blandt respondenterne 
er astma/allergi.

ÅRSTAL FOR DIAGNOSE
Omkring halvdelen af respondenterne der er 
diagnosticeret med knogleskørhed, har fået 
diagnosen i årene fra 2011 og frem.

Årstal for diagnose af knogleskørhed
Procent (n=846)

UDDANNELSE
I spørgeskemaundersøgelsen er fordelingen på 
højest fuldførte uddannelse som vist nedenfor.

Højest fuldførte uddannelse
Procent (n=846)

I forhold til uddannelsesniveauet blandt 
populationen af personer med knogleskørhed, er 
uddannelsesniveauet i stikprøven lidt højere1. 
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1 Set i forhold til højest fuldførte uddannelsesniveau rapporteret i Sundhedsstyrelsen (2018), Den Nationale Sundhedsprofil 2017
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Baggrundskarakteristika for respondenter (3/3)

For at opnå så høj en ekstern validitet, som muligt, 
korrigerer vi besvarelserne for denne forskel i 
uddannelsesniveau. Dette gør vi ved at udregne 
gennemsnitslønnen i populationen og vores 
stikprøve, på baggrund af uddannelsesfordelingen og 
løndata fra Danmarks statistik1.

Forholdet mellem disse to vægtede gennemsnitlige 
timelønninger er 93%. Det vil sige, 
gennemsnitslønnen blandt respondenter i vores 
stikprøve er 7% højere end i populationen, som følge 
af deres højere uddannelsesniveau. 

Den gennemsnitsløn respondenterne har svaret at de 
har, i spørgeskemaundersøgelsen, har vi således 
justeret ned, med disse 7%.
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APPENDIKS B
TEKNISK GENNEMGANG AF 
SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER



B.1 PRÆVALENS OG 

BEHANDLING



Beregning af personer med knogleskørhed i Danmark (1/2)

I 2004 udkom en dansk lægevidenskabelig artikel, 
der estimerede fordelingen af personer ramt af 
knogleskørhed i Danmark, defineret som personer 
med en t-score<-2,51. På baggrund af de nyeste 
befolkningstal fra Danmarks Statistik og tal for 
personer diagnosticeret med knogleskørhed fra 
Sundhedsstyrelsen, har vi opdateret udregningen i 
denne artikel2. Denne opdaterede udregning viser at 
godt 573.000 danskere har knogleskørhed. 

På baggrund af den store nationale 
spørgeskemaundersøgelse ”Den Nationale 
Sundhedsprofil”, udført af Sundhedsstyrelsen for 
tredje gang i 2017, og sammenholdt med 
befolkningsdata fra Danmarks Statistik, estimerer vi 
at 187.000 danskere er diagnosticeret med 
knogleskørhed2. 

Dette efterlader en restgruppe på 386.000 danskere, 
der har en t-score<-2,5, men ikke er diagnosticeret 
med knogleskørhed. 

På baggrund af den videnskabelige litteratur og 
ekspertinterview, opdeler vi denne gruppe af ikke-
diagnosticerede i tre undergrupper. 

Gruppe 1 har haft mindst et lavenergibrud og er 
således allerede påvirket af sygdommen. 

Gruppe 2 har endnu ikke haft et lavenergibrud, 
men har observerbare risikofaktorer, der kan 
sandsynliggøre at de er i højrisikogruppen for at få 
brud. 

3 Egne udregninger på baggrund af Vestergaard, P. et al. (2005), Osteoporosis is markedly underdiagnosed: a nationwide
study from Denmark og befolkningstal for 1. kvartal 2017 fra Danmarks Statistik / 4 Egne beregninger på baggrund af 

Sundhedsstyrelsen (2018), Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2017 og befolkningstal for 1. kvartal 2017 fra 
Danmarks Statistik / 5 Egne beregninger på baggrund af faglitteratur på området, samt ekspertinterviews med førende 

danske eksperter inden for knogleskørhed
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1 Vestergaard, P., Rejnmark, L og Mosekilde, L. (2004), Osteoporosis is markedly underdiagnosed: a nationwide study from Denmark / 2 Befolkningstal fra Danmarks Statistik er pr. første kvartal 2017. Tallene for antallet 

der er diagnosticerede med knogleskørhed er fra Sundhedsstyrelsens undersøgelse ”Den Nationale Sundhedsprofil 2017”
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Beregning af personer med knogleskørhed i Danmark (2/2)

Gruppe 3 har ikke haft lavenergibrud og har heller 
ikke umiddelbart tilstrækkeligt med observerbare 
risikofaktorer til, at de kan identificeres som 
værende særligt i risikogruppen. Nogle af disse 
personer vil få brud i fremtiden, mens nogle aldrig 
vil mærke noget til sygdommen.

ANDEL I BEHANDLING
Potentialet i modellen, kommer fra at identificere og 
diagnosticere de personer der findes i gruppe 1 og 2. 
Vi lægger til grund for udregningerne at personer i 
disse to grupper sættes i behandling i samme omfang 
som i dag er tilfældet for gruppen af diagnosticerede. 

Ifølge Medstat, den danske database for salg af 
lægemidler i Danmark, var der i 2016 godt 100.000 
personer der var i behandling med medicin mod 
knogleskørhed. Sammenholdt med estimatet for 
antallet af diagnosticerede danskere, betyder det at 
53% er i behandling. Denne behandlingsandel lægger 
vi til grund for potentialeberegningerne for gruppe 1 
og 2. 

Data angående personer i behandling for 
knogleskørhed fra Medstat indeholder kun 
lægemidler der alene bruges til behandling af 
knogleskørhed. Da nogle personer behandles for 
knogleskørhed med lægemidler, der kan bruges til 
flere sygdomme, skal estimatet fra Medstat ses som 
et nedre bud på antallet i behandling for 
knogleskørhed. 
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B.2 DEN GENERELLE 

ØKONOMISKE MODEL



Modellen (1/2)

I det følgende gennemgår vi den generelle model der 
benyttes i indeværende studie. Anvendelsen af 
modellen til udregningerne for hver enkelt 
værdidriver gennemgås i de efterfølgende afsnit. Den 
nedenstående gennemgang er målrettet personer, 
der ønsker en meget detaljeret forståelse af 
beregningerne i dette studie, og er derfor af en meget 
teknisk karakter.

MODELLEN
I det følgende vil 𝛼 betegne variablen af interesse. 
Det kunne f.eks. være hvor mange procent ud af 
personer diagnosticeret med knogleskørhed, der får 
hjemmehjælp som følge af sygdommen. 

Ser man på behandling, kan personer diagnosticeret 
med knogleskørhed generelt deles op i to 
undergrupper; den ene gruppe er i receptpligtig 
medicinsk behandling, den anden gruppe er ikke. 
Størrelsen på 𝛼 vil variere mellem de to 
undergrupper. Vi bruger derfor 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 til at 

beskrive størrelsen på variablen for undergruppen 
der er i behandling, mens vi bruger 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔

til at beskrive størrelsen på variablen for 
undergruppen der ikke er i behandling. 

Andelen af personer diagnosticeret med 
knogleskørhed, der f.eks. får hjemmehjælp, vil altså 
være et vægtet gennemsnit af hvor stor en andel 
blandt personer i behandling der får hjemmehjælp 
samt hvor stor en andel blandt personer der ikke er i 
behandling, der får hjemmehjælp. 

Vi vil lade 𝛽 være andelen af diagnosticerede der er i 
behandling. 

Det vægtede gennemsnit kan så udregnes som

𝛼 = 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝛽 + 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙ 1 − 𝛽

Størrelsen på variablen 𝛼 kender vi enten fra 
spørgeskemaundersøgelsen eller videnskabelige 
undersøgelser. Dvs. at udregningen tager 
udgangspunkt i et vægtet gennemsnit, hvor 
gennemsnittet er kendt. 

Hertil ved vi hvor effektiv den receptpligtige 
medicinske behandling i gennemsnit er, i at nedsætte 
risikoen for nye brud. Vi korrigerer desuden for at 
ikke alle patienter følger deres 
behandlingsvejledning ift. medicinindtag fuldt ud.

Forskellen på hvor mange der får hjemmehjælp pga. 
knogleskørhed i gruppen der er i behandling og 
gruppen der ikke er i behandling kan estimeres vha. 
effekten af medicinen.

Vi bruger 𝜌 til at beskrive medicinens gennemsnitlige 
effekt, korrigeret for mindre end fuld komplians. 

Forholdet mellem de to grupper kan derfor beskrives 
som

𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙ 1 − 𝜌

Indsætter vi dette i ligningen fra før, får vi

𝛼 = 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙ 1 − 𝜌 ∙ 𝛽 + 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙

1 − 𝛽

Alle størrelser i ovenstående ligning er kendte, 
bortset fra 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔. 

Denne kan vi derfor udregne som

𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 =
𝛼

1−𝜌 ∙𝛽+ 1−𝛽

Herefter kan vi indsætte dette i udtrykket for 
𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔. 

Herved fås

𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 =
𝛼

1−𝜌 ∙𝛽+ 1−𝛽
∙ 1 − 𝜌

Igennem ovenstående ligninger kan vi altså udregne 
hvor mange procent af de diagnosticerede personer 
der får hjemmehjælp, pga. deres knogleskørhed i 
gruppen der får medicinsk behandling samt gruppen 
der ikke får medicinsk behandling. 

Disse tal kan vi nu skalere til grupperne der endnu 
ikke er diagnosticerede. 

Vi skalerer med sandsynligheden for nye brud, 
udregnet ud fra det internationale anerkendte 
FRAX-værktøj1.

Lad 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 1 være andelen der ville få 

hjemmehjælp i gruppe 1, såfremt de fik medicinsk 
behandling. 

Lad 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 1 være andelen der ville 

får hjemmehjælp i gruppe 1, såfremt de ikke fik 
medicinsk behandling. 
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Modellen (2/2)

Lad 𝜃0 være risikoen for nyt brud i gruppe 0 og 𝜃1
være risikoen for et nyt brud i gruppe 1.

Vi kan så udregne 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 1 og 
𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 1 som

𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 1 = 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 0 ∙
𝜃1

𝜃0

𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 1 = 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 0 ∙
𝜃1

𝜃0

Samme udregningsmetode kan benyttes for gruppe 
2.

Effekten af at få øget diagnosticeringen i gruppe 1, vil 
således være forskellen på variablen af interesse i de 
to grupper.

I den diagnosticerede gruppe (gruppe 0), ses det at 
langt fra alle er i receptpligtig medicinsk behandling. 
Vi lægger konservativt til grund, at samme andel ville 
komme i behandling i gruppe 1 og 2, hvis disse 
personer blev diagnosticeret. Hvis man kunne øge 
andelen i effektfuld behandling, ville effekten altså 
være større end det her estimerede.

Effekten for gruppe 1 af at få øget diagnosticering vil 
således være:

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑎𝑓 ø𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 1 =
𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 1 − 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 1 ∙

𝛽

En tilsvarende udregning kan foretages for gruppe 2.

Potentialet ved en øget diagnosticering regnes kun 
for gruppe 1 og 2, da gruppe 0 allerede er 
diagnosticeret. Derudover er diagnosticering af 
gruppe 3 forbundet med stor usikkerhed, og værdien 
af en eventuel øget diagnosticering af denne gruppe 
er derfor ikke medregnet.
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Centrale parametre til modellen (1/2)

CENTRALE PARAMETRE
I ovenstående udregning fremgår en række centrale 
parametre, der i varierende grad har en betydning 
for den samlede potentialeudregning. I det følgende 
gennemgår vi antagelserne bag disse parametre. I 
appendiks C foretager vi en følsomhedsanalyse for at 
afdække i hvor stor grad størrelsen på disse 
parametre influerer den endelige udregning. 

ANDEL I BEHANDLING
Andelen i behandling blandt diagnosticerede er sat 
til 53%. Dette er gjort på baggrund af data fra 
lægemiddelregisteret MEDSTAT1, hvoraf det fremgår 
at 99.709 personer modtog receptpligtig medicinsk 
behandling mod knogleskørhed i 2016. 
Sammenholdt med vores tidligere udregning der 
viser at 187.000 personer er diagnosticeret med 
knogleskørhed i Danmark, giver dette ovenstående 
behandlingsprocent. Opgørelsen fra MEDSTAT 
indeholder kun lægemidler der udelukkende 
anvender til behandling mod knogleskørhed. 
Personer der behandles med medicin der kan bruges 
til flere sygdomme indgår således ikke i disse tal. Vi 
anser denne behandlingsprocent som værende et 
konservativt bud. Behandlingsprocenten er desuden 
valideret af de interviewede eksperter. 

BEHANDLINGSEFFEKT
En omfattende gennemgang af litteraturen2 har 
konkluderet at man med specifik anti-
knogleskørheds medicin kan nedsætte risikoen for 
brud med 40-60%. Som et central estimat er den 
gennemsnitlige effekt af medicinsk behandling af 
knogleskørhed derfor sat til 50%. De interviewede 
eksperter har desuden bekræftet at 

behandlingseffekten ligger i dette område. 

En anden vigtig parameter for behandlingseffekten, 
er imidlertid den såkaldte compliance (komplians) 
blandt patienterne. Komplians dækker over 
observationen at nogle patienter ikke fuldt ud holder 
sig til deres behandlingsplan, tager deres udskrevne 
medicin forkert, eller helt stopper med at tage den. 

I den videnskabelige litteratur omkring komplians i 
henhold til behandling for knogleskørhed, findes der 
divergerende resultater. Visse internationale studier 
viser relativ lav komplians3, mens andre 
undersøgelser har påvist forholdsvis høj komplians i 
en dansk situation4.

De interviewede eksperter bekræftede desuden at en 
korrektion for mindre end fuld komplians var 
nødvendigt, for at få et retvisende billede af 
behandlingseffekten i en klinisk ramme. 

På baggrund af litteraturen og interviews med 
eksperter, har vi valgt at foretage en nedskrivning af 
den kliniske effekt af behandling mod knogleskørhed 
med 25%, for at tage højde for mindre end fuld 
komplians i den kliniske hverdag.

Den anvendte behandlingseffekt, dvs. nedsættelse i 
risikoen for nye brud som følge af receptpligtig 
behandling mod knogleskørhed, i modellen bliver på 
denne baggrund 37,5%.

SANDSYNLIGHED FOR NYE BRUD
Det totale antal personer i Danmark med en t-
score<-2,5 er som tidligere gennemgået opdelt i 4 

undergrupper. Effekten fra den diagnosticerede 
gruppe er ekstrapoleret til de ikke-diagnosticerde
grupper, på baggrund af deres sandsynlighed for nye 
brud. Denne sandsynlighed er udregnet fra det 
internationalt anerkendte FRAX-værktøj5. 

I FRAX-værktøjet kan man, på baggrund af variable 
så som alder, køn, vægt, t-score og risikofaktorer 
udregne en persons 10-års risiko for at få et brud på 
en af de mest almindelige lokationer forbundet med 
knogleskørhed. Herudover udregner værktøjet den 
særskilte 10-års risiko for at en given person 
pådrager sig en hoftefraktur. 

Som baggrund for udregningerne er der brugt en 
gennemsnitlig kvinde6 på 68 kg og med en højde på 
166,5 cm. Alderen er sat til 60 år og t-scoren er sat til 
-2,5. 

På baggrund af vores ekspertinterviews har vi 
identificeret at det kan antages at personerne i 
gruppe 1 er påvirket af sygdommen i samme grad, 
som personerne i gruppe 0. For disse to grupper er 
10-års sandsynligheden for brud altså den samme. 

Risikoen for brud i disse to grupper er udregnet som 
gennemsnittet af 1) gennemsnitspersonen, beskrevet 
ovenfor, med én anden risikofaktor samt et brud og 
2) gennemsnitspersonen med to risikofaktorer. For 
begge er alle risikofaktorer anvendt og et simpelt 
gennemsnit er udregnet. Dette giver en 
gennemsnitlig 10-års risiko for brud i gruppe 0 og 1 
på 36,2%.
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1 medstat.dk / 2 Sundhedsstyrelsen (2012), Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud – en medicinsk teknologivurdering / 3 Se fx Siris et al. (2006), Adherence to 

bisphosphonate therapy and fracture rates in osteoporotic women: relationship to vertabral and nonvertebral fractures from 2 US claims databases og McCombs et al. (2004), Compliance with drug therapies for the 

treatment and prevention of osteoporosis / 4 Se fx Nielsen et al. (2010), Persistence to medical treatment of osteoporosis in women at three different clinical settings – A historical cohort study, Wulff et al. (2004), 

Compliance with the treatment of osteoporosis with diphosphonates. A questionnare among postmenopausal women og Roerholt et al. (2009), Initiation of anti-osteoporotic therapy in patients with recent fractures: 

a nationwide analysis of prescription rates and persistence / 5 https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx / 6 http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/48_2007.aspx

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx / /
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens tal for folkesundhed/Ugens tal/48_2007.aspx /


Centrale parametre til modellen (2/2)

Risikoen i gruppe 2 er udregnet som gennemsnittet 
mellem 1) gennemsnitspersonen med én risikofaktor 
og 2) gennemsnitspersonen med to risikofaktorer. 
Dette giver en 10-års risiko for brud i gruppe 2 på 
22,4%.

Gruppe 3 består af personer der aldrig vil komme til 
at opleve brud, samt personer der vil. Der er ikke 
udregnet et potentiale fra denne gruppe, men til 
udregningerne af fordelingen af brud, er det 
nødvendigt at medregne denne gruppe, for ikke at 
overestimere potentialet for forebyggelse af brud1. 
For denne gruppe er det antaget at halvdelen har en 
sandsynlighed for at opleve brud, mens den anden 
halvdel ikke har. Her er anvendt en gennemsnits-
person uden risikofaktorer, vægtet med 
kønsfordelingen af diagnosticerede2. Dette giver en 
risiko for brud for halvdelen af gruppe 3 på 15%, 
mens den anden halvdel har en risiko på 0.

Ovenstående gennemsnitspersoner kan være et 
svært begreb at forholde sig til, da grupperne dækker 
over personer med mange forskellige karakteristika. 
Der er en række valg, der gør at vi mener at vores  
gennemsnitlige risiko for brud i grupperne er 
konservativt sat. En stor del af patienterne med 
knogleskørhed er ældre og risikoen for brud er 
stigende med alder. De 60 år der er antaget for 
gennemsnitspersonen kan således ses som et 
konservativt estimat. Ligeledes er t-scoren sat til -2,5 
for alle udregninger af risici. Risikoen for brud stiger 
jo lavere t-scoren er. Da vi udelukkende ser på 
personer med t-score<-2,5, er grænsen på -2,5 per 
definition det mest konservative estimat vi kan 
anvende. 

I forhold til antallet af risikofaktorer, vil der være 
nogle personer i grupperne der har henholdsvis flere 
eller færre end det vi som gennemsnit har antaget. 
Potentialeudregningen er dog netop en 
gennemsnitsberegning og så længe de 
gennemsnitsantagelser vi i ovenstående har lagt til 
grund holder, kan modellen anvendes. 
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B.3 EFFEKT PÅ BNP



Sygedage

Nogle personer med knogleskørhed oplever at gener 
så som smerter og ømhed som følge af sygdommen, 
giver anledning til, at de må tage flere sygedage fra 
deres arbejde, end personer der ikke har 
knogleskørhed. At knogleskørhed giver anledning til 
ekstra sygedage, bevirker at sygdommen har en 
negativ effekt på produktionen i det danske 
samfund. 

Fra rapporten ”Sygdomsbyrden i Danmark” 
udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for 
Sundhedsstyrelsen kan vi udregne at personer med 
knogleskørhed i gennemsnit har 4,9 flere sygedage 
om året, end en sammenlignelig 
baggrundsbefolkning. Baggrundsbefolkningen der er 
sammenlignet med, er magen til personerne med 
knogleskørhed på alle karakteristika, på nær 
diagnosen for knogleskørhed. Dette bevirker at 
rapporten med en hvis sikkerhed kan tillægge de 
ekstra sygedage til effekter af knogleskørhed og ikke 
til andre sygdomme eller karakteristika.

I det følgende regner vi på hvad værdien er af at øge 
diagnosticeringen og dermed behandlingen af 
personer med knogleskørhed, så antallet af sygedage 
de har fra deres arbejde mindskes.

Fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 har vi 
fordelingen af højest fuldførte uddannelse, for 
personer med knogleskørhed1. Sammenholdt med 
løndata fra Danmarks Statistik, opdelt på køn og 
uddannelsesniveau2, kan vi udregne en årlig 
gennemsnitsløn for gruppen af personer med 
knogleskørhed. Denne løn udregner vi til at være 
godt 466.000 kr.

Udregningen af effekten af en øget diagnosticering 
kan herefter udregnes på følgende måde:

𝛼 = 𝑠𝑦𝑔𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑛𝑜𝑔𝑙𝑒𝑠𝑘ø𝑟ℎ𝑒𝑑
𝑖𝑓𝑡. 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑎𝑔𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
𝜗 = 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙ø𝑛

For gruppe 1 og 2 foretages følgende udregning:

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑡 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 < −2.5 ∙

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙
𝜗

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟.𝑚å𝑛𝑒𝑑
∙ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙

1

𝐿ø𝑛𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒
∙

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑑𝑦𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟 ∙
𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 ∙ 𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑

Vi udregner den samlede effekt på BNP til at udgøre 
godt 149 mio. kr. 

Dette svarer til at en øget diagnosticering og dermed 
behandling ville kunne spare det danske samfund og 
danskerne, for 55.458 sygedage pr. år. Det svarer til 
ca. 0,38% af det samlede antal fraværsdage på grund 
af egen sygdom. 
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1 Sundhedsstyrelsen (2018), Den Nationale Sundhedsprofil 2017 / 2 Standardberegnet månedsfortjeneste fra tabellen LONS20



Produktivitet

Når personer går på arbejde, på trods af sygdom, 
med nedsat produktivitet som følge, kaldes det i den 
videnskabelige litteratur presenteeism. 

Dette kan f.eks. være som følge af smerter eller 
immobilitet efter brud, der gør at personer med 
sygdommen ikke i samme udstrækning eller i samme 
tempo kan udføre opgaver, som hvis de ikke havde 
haft knogleskørhed. 

Ifølge et videnskabeligt studie, udgør dette en 
produktivitetsforskel svarende til 1,4 dags arbejde 
pr. år for personer med knogleskørhed ift. personer 
uden sygdommen. 

Det betyder at over et år gør små gener fra 
sygdommen i det daglige arbejde, at personer med 
knogleskørhed i gennemsnit producerer hvad der 
svarer til 1,4 dages arbejde mindre end personer 
uden sygdommen, selvom de arbejder det samme 
antal timer. 

I det følgende regner vi på hvad værdien er af at øge 
diagnosticeringen og dermed behandlingen af 
personer med knogleskørhed, så den ovenstående 
produktivitetsforskel mindskes.

Som i forrige udregning, anvender vi data fra Den 
Nationale Sundhedsprofil 20171 og Danmarks 
Statistik2, for at udregne en årlig gennemsnitsløn for 
gruppen af personer med knogleskørhed. Denne løn 
udregner vi til at være godt 466.000 kr.

Produktionstabet beregnes som følger: 

𝛼 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑖 𝑡𝑎𝑏𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑟. å𝑟
𝑝𝑔𝑎. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑖𝑠𝑚
𝜗 = 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙ø𝑛

For gruppe 1 og 2 foretages følgende udregning:

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑡 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 < −2.5 ∙

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙
𝜗

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟.𝑚å𝑛𝑒𝑑
∙

1

𝐿ø𝑛𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒
∙

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑑𝑦𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟 ∙
𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 ∙ 𝑏𝑒𝑠𝑘æ𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑

Den samlede gevinst på BNP udgør godt 43 mio. kr. 
Det svarer til at mindske produktivitetstabet, som 
følge af knogleskørhed, med 15.831 arbejdsdage.
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Lavere arbejdstid

For nogle kan smerter og immobilitet efter brud gøre 
det nødvendigt at gå på nedsat tid på deres arbejde, 
da de kan have svært ved at klare en fuldtidsdag.

At nogle personer der er ramt af knogleskørhed er 
nødsaget til at gå på nedsat tid (fx flexjob eller deltid) 
som følge af sygdommen mindsker produktiviteten i 
samfundet, da de kunne have arbejdet mere, havde 
de ikke haft knogleskørhed.

I det følgende regner vi på hvad værdien er af at øge 
diagnosticeringen og herigennem behandlingen af 
personer med knogleskørhed, så det i mindre 
udstrækning bliver nødvendigt for dem at gå på 
nedsat tid.

Variablen af interesse er således andelen af personer 
der arbejder på nedsat tid på grund af deres 
knogleskørhed. Ydermere skal vi have afdækket hvor 
meget mindre de arbejder, på grund af deres 
knogleskørhed, samt hvilken løn de får.

Fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi at 14% af alle 
personer der arbejder på nedsat tid, gør dette, på 
grund af deres knogleskørhed. Dette svarer til at 1,1% 
af respondenterne med knogleskørhed i 
undersøgelsen arbejde på nedsat tid, på grund af 
deres knogleskørhed. 

Efter korrektion for kønsfordeling, får vi at 1,4% af 
alle personer med knogleskørhed arbejder på nedsat 
tid, som følge af deres sygdom.

Respondenterne der arbejder på nedsat tid, arbejder 
i gennemsnit 23 timer pr. uge før korrektion og 23,5 

timer pr. uge efter korrektion for køn. De vurderer at 
de ville have arbejdet 36,3 timer pr. uge før 
korrektion, hvilket giver 36,5 timer efter korrektion 
for kønsfordelingen. 

Den gennemsnitlige timeløn ændrer sig ikke af at 
blive korrigeret for køn og uddannelsesniveau. Den 
er godt 175 kr. pr. time. 

Vi kan nu foretage følgende udregning.

𝛼 = 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑝å 𝑛𝑒𝑑𝑠𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑔𝑎. 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑘𝑛𝑜𝑔𝑙𝑒𝑠𝑘ø𝑟ℎ𝑒𝑑
𝜗 = 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑙ø𝑛
𝜀 = 𝑡𝑎𝑏𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑢𝑔𝑒 =
𝑈𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑛𝑜𝑔𝑙𝑒𝑠𝑘ø𝑟ℎ𝑒𝑑 −

𝑢𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑛𝑜𝑔𝑙𝑒𝑠𝑘ø𝑟ℎ𝑒𝑑

For gruppe 1 og 2 foretages følgende udregning:

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑡 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 < −2.5 ∙

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙

𝜗 ∙ 𝜀 ∙ 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟 𝑝𝑟. å𝑟 ∙ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙
1

𝐿ø𝑛𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒

Da andelen på nedsat tid er ud af hele gruppen af 
personer med knogleskørhed, tager denne parameter 
implicit højde for andelen i den arbejdsdygtige alder.

Den samlede effekt på BNP udgør 145 mio. kr. Den 
udregnede gevinst svarer til at 815 af de personer der 
pt. er på nedsat tid pga. deres knogleskørhed, skifter 
til at arbejde fuldtid i stedet.
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Arbejdsmarkedsdeltagelse

I vores spørgeskemaundersøgelse, kan vi se at nogle 
personer trækker sig fra arbejdsmarkedet som følge 
af deres knogleskørhed. Når personer trækker sig 
tidligere fra arbejdsmarkedet, pga. en sygdom, end 
de ellers ville have gjort, er der tale om et tab i 
produktivitet i det danske samfund. Tabet i 
produktivitet kommer fra at disse personer kunne 
have arbejdet, havde det ikke været for deres 
knogleskørhed. 

I det følgende regner vi på hvad værdien er af at øge 
diagnosticeringen og dermed behandlingen af 
personer med knogleskørhed, så disse personer i 
mindre udstrækning er tvunget til at trække sig 
tidligere fra arbejdsmarkedet, som følge af deres 
knogleskørhed.

Variablen af interesse i denne udregning er således 
andelen af personer med knogleskørhed, der ville 
have været på arbejdsmarkedet, såfremt de ikke 
havde haft knogleskørhed. 

I denne udregning har vi valgt udelukkende at 
medregne respondenter under den nuværende 
pensionsalder på 65 år.

Denne grænse har vi valgt at lægge ind for at 
mindske bias så meget som muligt. Et eventuelt bias 
kunne fx opstå såfremt en given person for 10 år 
siden trak sig fra arbejdsmarkedet som 63 årig, som 
følge af knogleskørhed. Hvis vedkommende husker 
dette, kan der være en mulighed for at respondenten 
svarer at vedkommende ville have været på 
arbejdsmarkedet i dag, havde det ikke været for 
vedkommendes knogleskørhed. Respondenten 

glemmer dog måske at tage med i betragtningen at 
vedkommende nu er 73 og at der måske er andre 
aldersbetingede udfordringer der står i vejen for en 
eventuel arbejdsmarkedsdeltagelse.

Personer uden for arbejdsmarkedet er opgjort som 
alle der enten er pensioneret eller 
langtidssygemeldte som følge af deres 
knogleskørhed.

Fra spørgeskemaundersøgelsen kan vi udregne at 
andelen af personer uden for arbejdsmarkedet, som 
følge af deres knogleskørhed svarer til 16% af alle der 
er uden for arbejdsmarkedet. 

Ovenstående svarer til at 1,9% af alle personer med 
knogleskørhed er uden for arbejdsmarkedet som 
følge af deres knogleskørhed. Korrigerer vi for 
kønsfordelingen er andelen fortsat 1,9%.

Timelønnen for de personer der er uden for 
arbejdsmarkedet, som følge af deres knogleskørhed, 
estimerer vi fra spørgeskemaundersøgelsen til at 
være godt 195 kr. pr. time. Når vi korrigerer for køns-
og uddannelsesfordeling, får vi en gennemsnitlig 
timeløn på 183 kr. 

I udregningen er der anvendt en strukturel ledighed 
på 6%1.

Vi kan nu foretage følgende udregning.

𝛼 = 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡
𝑝𝑔𝑎. 𝑘𝑛𝑜𝑔𝑙𝑒𝑠𝑘ø𝑟ℎ𝑒𝑑
𝜗 = 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑙ø𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡 𝑝𝑔𝑎. 𝑘𝑛𝑜𝑔𝑙𝑒𝑠𝑘ø𝑟ℎ𝑒𝑑

For gruppe 1 og 2 foretages følgende udregning:

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑡 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 < −2.5 ∙

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙

𝜗 ∙ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. å𝑟 ∙
1

𝐿ø𝑛𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒
∙ (1 −

𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡)

Gevinsten for BNP udgør 523 mio. kr. Dette svarer til 
en stigning i arbejdsmarkedsdeltagelse på 1.002 
personer.
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B.4 EFFEKT PÅ OFFENTLIGE 

FINANSER



Operationer (1/2)

FORHINDREDE BRUD FØRE TIL 
FÆRRE OPERATIONER
Der foretages årligt en lang række operationer i det 
danske sundhedsvæsen, som følge af knoglebrud. 
Var det muligt at forhindre nogle af disse brud, ville 
det mindske antallet af operationer og dermed spare 
det offentlige for nogle af udgifterne forbundet 
hermed. 

Knoglebrud forekommer hos personer i alle 
aldersgrupper og langt fra alle disse brud skyldes 
knogleskørhed. 

Hos personer med knogleskørhed, ses nogle brud 
dog oftere end andre. Disse er f.eks. hoftebrud 
(lårbensbrud) samt rygsammenfald.

Grundet de omfattende danske dataregistre findes 
der gode tal for hvor mange af de forskellige typer 
knoglebrud der årligt finder sted, der skyldes 
knogleskørhed. 

I vores model har vi valgt at medtage fire former for 
brud, da disse er de mest almindelige 
knogleskørhedsrelaterede brud og vi samtidig har 
kunne finde pålidelig data angående disse. Vi 
medtager brud på hofte, ryg (rygsammenfald), 
skulder og underarm (herunder håndled). 

Ud af alle de brud der finder sted, er det ikke alle der 
behandles ved operation. For de brud vi har 
inkluderet i modellen er det muligt at finde data for 
hvor mange af det totale antal brud, der opereres 
årligt. Det betyder at vi kan udregne et pålideligt 
estimat for hvor mange af de brud der årligt 

opereres, der skyldes knogleskørhed. 

Hvis en øget diagnosticering kunne føre til mere 
forebyggende behandling, der kunne forhindre nogle 
af disse brud, ville det altså kunne spare de offentlige 
budgetter for de penge der ellers bruges på disse 
operationer. 

MODELLEN
Udregningen af den værdidriver operationer udgør, 
er en anelse anderledes end ovenstående 
udregninger. Dette er tilfældet, da vi kender det 
totale antal operation der skyldes knogleskørhed, 
men ikke ved hvordan disse fordeler sig på 
grupperne. Dette vil i høj grad være relateret netop 
til størrelserne på 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 og 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔.

For denne værdidriver er vi så at sige nødt til at 
‘regne baglæns’ for at kunne estimere en størrelse på 
𝛼 (og dermed ligeledes 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 og 
𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔) der, når vi udregner det totale antal 

implicerede brud for alle grupper, giver det totale 
antal brud der skyldes knogleskørhed vi har fra de 
tilgængelige registre. Dvs. for denne udregning 
starter vi med at sætte et vilkårligt tal ind for 𝛼 i 
vores model. Herefter udregner vi antallet af 
operationer grundet knogleskørhed, dette ville 
indebære i hver gruppe på følgende måde

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑔𝑎. 𝑏𝑟𝑢𝑑 𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑡 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 < −2,5 ∙
𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ ൫

൯

𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙ (
)

1 −
𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 + 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙
𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 )

For grupperne 1-3 vil andelen i behandling være 0, 
da dette omfatter receptpligtig medicinsk 
behandling.

Summen af denne udregning for samtlige grupper 
skal så stemme overens med det totale antal 
operationer der foretages, som følge af brud relateret 
til knogleskørhed. Vi bruger her en 
optimeringsalgoritme til at finde det tal for 𝛼, der 
givet de andre parametre i modellen, gør at det totale 
antal operationer som følge af brud relateret til 
knogleskørhed der estimeres i modellen stemmer 
overens med virkeligheden.

Det sparede antal brud, såfremt en øget 
diagnosticering opnås, udregnes ved at finde 
forskellen på antallet af brud med og uden 
behandling og korrigere for andelen i behandling, i 
gruppe 0.

Dvs. det potentielle antal sparede operationer 
udregnes for gruppe 1 og 2 som

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑡 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 < −2,5 ∙
𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙
𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔

Ovenstående udregning vil således estimere det 
potentielle forebyggede antal brud pr. år, såfremt en 
øget diagnosticering opnås.
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Operationer (2/2)

Ved hjælp af ovenstående udregning, estimerer vi et 
potentiale for at forebygge ca. 11% af de nuværende 
operationer som følge af knogleskørhed. Det fordeler 
sig på følgende måde på brudtyper.

• Hofteoperation 847
• Rygkirurgi 12
• Albue/underarmsoperation 684
• Skulderoperation 166

Det udregnede potentielle sparede antal brud pr. år, 
kan herefter sammenholdes med DRG-taksterne for 
brud, for at finde det samlede potentiale for 
besparelse i de offentlige budgetter.

DRG-taksterne er som følger1

• Hofteoperation 64.950
• Rygkirurgi 51.624
• Albue/underarmsoperation 36.459
• Skulderoperation 43.932

Ovenstående giver samlet et potentiale på 88 mio. 
kr. 

BAGGRUNDSTAL FOR FORDELING 
AF BRUD
Fra en baggrundsartikel tilgængelig via Dansk 
Knoglemedicinsk Selskabs hjemmeside kan vi se 
hvor mange brud der årligt observeres, på de givne 
lokationer2. 
• Hofte 11.150
• Ryg 3.600
• Underarm 28.700
• Skulder 4.920

Derudover kan vi se hvor mange af disse der skyldes 
knogleskørhed2. 

• Hofte 9.690
• Ryg 2.020
• Underarm 21.500
• Skulder 2.900

Fra landspatientregistret kan vi se hvor mange 
operationer der årligt finder sted på hver brud 
lokation. Herfra kan vi udregne hvor stor en andel af 
brud på de fire lokationer der generelt opereres. 

• Hofte3 77%
• Ryg 5%
• Underarm 28%
• Skulder 51%

Vi lægger til grund at denne andel ligeledes gælder 
for brud relateret til knogleskørhed. 

Dette giver følgende estimerede fordeling af brud der 
skyldes knogleskørhed, der opereres pr. år.

• Hofte 7.498
• Ryg 106
• Underarm 6.071
• Skulder 1.473
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Genoptræning

Genoptræning efter brud kan foregå på en række 
forskellige måder. Hvis bruddet kræver en 
operationer og efterfølgende indlæggelse, foregår 
den indledende genoptræning for hoftepatienter fx 
på hospitalet. Efter udskrivelse fra hospital, overgår 
patienten til de kommunale tilbud for genoptræning. 

Vi har identificeret følgende former for 
genoptræning, der overvejende dækker de forskellige 
genoptræningstilbud. Skulle nogle patienter være 
blevet tilbudt genoptræning der ikke falder i en af 
følgende kategorier, er dette ikke med i beregningen. 
Værdien af øget diagnosticering på genoptræning er 
således et konservativt skøn.

De identificerede former for genoptræning, der kan 
give anledning til besparelser i de offentlige 
budgetter er: 
• Genoptræning hjemme, sammen med 

sundhedspersonale
• Genoptræning på hold (f.eks. på lokalcenter)
• Genoptræning hos fysioterapeut
• Genoptræning hos kiropraktor

Genoptræning på hospitalet efter en operation 
indgår ikke i denne beregning, da dette er en del af 
DRG-taksten for operationen. Det indgår altså i 
værdi-udregningen vedrørende operationer.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen, har vi 
udregnet hvor mange timers genoptræning patienter 
i gennemsnit får, efter et af følgende brud:
• Hoftebrud (brud på lårbenet)
• Brud i ryggen
• Brud på underarm (herunder håndleddet)

• Brud i skulderen

Gennemsnitsudregningen er pr. brud og tager 
således højde for at ikke alle modtager genoptræning 
efter et brud.

Sammenholdt med en gennemsnitspris for hver 
genoptræningsform, kan vi udregne en 
gennemsnitlig omkostning til genoptræning pr. 
brud.

På baggrund af dette estimerer vi følgende 
gennemsnitspriser for genoptræning, efter brud.
• Hofte 6.060
• Ryg 3.493
• Underarm 1.295
• Skulder 4.356

Under værdidriveren ‘Operationer’, har vi 
gennemgået udregningen for det potentielle antal 
sparede operationer, som følge af en øget 
diagnosticering. Samme udregningsmetode 
anvendes her, men i stedet for at have antal 
operationer som omdrejningspunkt, er det antallet af 
brud relateret til knogleskørhed vi ser på. Dette 
skyldes at genoptræning kan foregå både efter brud 
der kræver operation og brud der ikke gør. 

Fra en baggrundsartiklen fra Dansk 
Knoglemedicinsk Selskab1 kan vi udregne hvor 
mange brud der skyldes knogleskørhed. 
• Hofte 9.690
• Ryg 2.020
• Underarm 21.500
• Skulder 2.900

Som under værdidriveren ”Operationer” foretager vi 
den ‘baglæns’ udregning beskrevet ovenfor. Herved 
estimerer vi et potentiale for at forebygge ca. 11% af 
de nuværende brud der skyldes knogleskørhed. Det 
fordeler sig på følgende måde per brudtype.
• Hofte 1.097
• Ryg 228
• Underarm 2.429
• Skulder 328

Sammenholdt med gennemsnitsprisen for 
genoptræning pr. brud, får vi et samlet billede af 
potentialet for besparelse i det offentlige budget. 

Det samlede potentiale for det offentlige budget, 
estimerer vi til at være 12 mio. kr. 
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Praktisk hjælp

Efter at have oplevet et brud som følge af 
knogleskørhed, er der nogle personer, der aldrig 
fuldt ud genvinder samme funktionsniveau, som før 
bruddet. Dette kan afstedkomme at nogle af disse 
personer får brug for professionel praktisk hjælp, for 
at kunne klare hverdagen i eget hjem.

I det følgende regner vi på hvad værdien er af at øge 
diagnosticeringen og herigennem behandlingen af 
personer med knogleskørhed, så personer i mindre 
grad har behov for professionel praktisk hjælp i 
hjemmet. 

Variablen af interesse er andelen af personer med 
knogleskørhed, der får professionel praktisk hjælp 
på grund af deres sygdom. 

I spørgeskemaundersøgelsen spurgte vi 
respondenterne om de modtager professionel 
praktisk hjælp og i givet fald hvor meget pr. uge. 
Herudover bad vi respondenterne vurdere hvor 
meget af hjælpen, de fik som følge af deres 
knogleskørhed. 

Fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi, at andelen 
der modtager professionel praktisk hjælp på grund af 
deres knogleskørhed er 4,7%. Efter korrektion for 
kønsfordeling estimerer vi en andel på 4,6%. 

På baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelsen, 
kan vi udregne at de personer der modtager praktisk 
hjælp, i gennemsnit modtager ca. 1,7 timers hjælpe 
per uge, som følge af deres knogleskørhed. Efter 
korrektion for køn estimerer vi dette tal til at være 
ca. 2 timer pr. uge.

Vi kan derfor foretage følgende udregning.

𝛼 = 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑑𝑠𝑝𝑢𝑟𝑔𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑓å𝑟 ℎ𝑗𝑒𝑚𝑚𝑒ℎ𝑗æ𝑙𝑝
𝜗 = 𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑢𝑔𝑒
𝑎𝑑𝑠𝑝𝑢𝑟𝑔𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑓å𝑟 ℎ𝑗𝑒𝑚𝑚𝑒ℎ𝑗æ𝑙𝑝 𝑓å𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑡 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 < −2.5 ∙
𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙
𝜗 ∙ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙

𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑑 1 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 ℎ𝑗𝑒𝑚𝑚𝑒ℎ𝑗æ𝑙𝑝 ∙ 𝑢𝑔𝑒𝑟 𝑝𝑟. å𝑟

Den samlede gevinst for de offentlige finanser udgør 
121 mio. kr. 
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Plejehjem

Efter at have oplevet et brud som følge af 
knogleskørhed, er der nogle personer, der oplever et 
funktionsniveau der er meget nedsat at. Det betyder 
for nogle, at selv med mulighed for professionel 
praktisk hjælp er, det ikke en holdbar løsning at 
komme tilbage til eget hjem. For disse personer kan 
det i stedet være en mulighed at blive udskrevet til 
en plejehjemsplads. 

Det har kun været muligt at finde data for andelen af 
patienter med hoftebrud, der udskrives direkte til 
plejehjem og vi regner derfor udelukkende en effekt 
fra denne type brud.

Fra et dansk studie1 ved vi at 5% af patienter indlagt 
for hoftebrud bliver udskrevet direkte til plejehjem. 

Som beskrevet under gennemgangen af 
værdidriveren ”Genoptræning”, kan vi udregne at ca. 
9.690 hoftebrud pr. år skyldes knogleskørhed. 

Regner vi på samme måde baglæns, som beskrevet 
under ”Operationer”, finder vi at 11% af alle 
hoftebrud potentielt kunne forebygges ved en øget 
diagnosticering og deraf følgende øget behandling. 

Sammenholdt med andelen der udskrives direkte til 
plejehjem, kan vi udregne at en øget diagnosticering 
ville kunne spare samfundet for ca. 55 
plejehjemsanbringelser pr. år. 

Fra en benchmark analyse2 foretaget af 
Kommunernes Landsforenings 
konsulentvirksomhed, fremskrevet til i dag 
(inflationsreguleret) ved vi, at en plejehjemsplads ca. 

koster 404.000 kr. pr. år3. 

Sammenholdt med det potentielle sparede antal 
pladser, estimerer vi dette til at afstedkomme en 
mulig besparelse i det offentlige budget på ca. 22 
mio. kr. 
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1 Hansen, L. et al. (2013), A health economic analysis of osteoporotic fractures: who carries the burden?“ / 2 http://klk.kl.dk/Om-KL/Benchmarking-af-pladspriser-pa-plejecentre-id99252/?n=0&section=97708 / 3 

Udregnet som et simpelt gennemsnittet af de syv plejecentre der indgik i analysen

http://klk.kl.dk/Om-KL/Benchmarking-af-pladspriser-pa-plejecentre-id99252/?n=0&section=97708


Arbejdsmarkedsdeltagelse

Ud over at det at personer er uden for 
arbejdsmarkedet som følge af deres knogleskørhed 
har en negativ effekt på BNP, har det også en 
betydning for de offentlige finanser. 

Det skyldes hovedsageligt lavere skatteindtægter, 
samt øget træk på offentlige overførsler. 

Den uafhængige økonomiske modelgruppe DREAM, 
har i et notat1 fra 2011 estimeret at gevinsten ved at 
flytte en person fra at være uden for 
arbejdsmarkedet, til at være deltagende på 
arbejdsmarkedet, forbedrer den offentlige saldo med 
knap 170.000 kr. Reguleret for inflation, svarer dette 
til 183.007 kr. i 2018.

Under værdidriveren ”Arbejdsmarkedsdeltagelse” i 
afsnittet ”Effekt på BNP” har vi estimeret, at en øget 
diagnosticering samt heraf følgende behandling ville 
kunne øge antallet af personer på arbejdsmarkedet 
med ca. 1.002.

Vi finder at flytning at dette antal personer ind på 
arbejdsmarkedet vil forbedre de offentlige finanser 
med godt 183 mio. kr.
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Lægebesøg

Som følge af gener fra knogleskørhed, kan nogle 
personer have behov for at gå til deres praktiserende 
læge, i et omfang der er større end ellers. 

I spørgeskemaundersøgelsen foretaget i forbindelse 
med dette studie, har vi spurgt respondenterne om 
hvor mange gange de det seneste år har været hos 
deres praktiserende læge. Herudover har vi bedt 
dem vurdere hvor mange af disse gange, der var som 
følge af gener fra deres knogleskørhed. I gennemsnit 
var respondenterne 0,63 gange hos deres 
praktiserende læge, indenfor det seneste år, som 
følge af gener fra deres knogleskørhed. Efter 
korrektion for kønsfordelingen er dette tal 0,64. 

Fra overenskomsten for almen praksis, kender vi 
priserne på ydelser hos praktiserende læger. 

Standardhonoraret for en lægekonsultation er 139,93 
kr. Hertil kan der komme diverse ekstraydelser, hvis 
der fx skal foretages blodprøver, etc. Hvorvidt de 
konsultationer respondenterne i 
spørgeskemaundersøgelsen har været til, har 
indeholdt nogle af disse ekstra ydelser, ved vi ikke. 
Konservativt lægger vi således alene prisen for en 
standard lægekonsultation til grund for denne 
udregning. I det tilfælde at nogle af konsultationerne 
indeholder andre ydelser, vil gevinsten for de 
offentlige finanser være større, end det her 
udregnede. 

I denne udregning definerer vi variablene således.
𝛼 = 𝑙æ𝑔𝑒𝑏𝑒𝑠ø𝑔 𝑝𝑔𝑎. 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑑 𝑘𝑛𝑜𝑔𝑙𝑒𝑠𝑘ø𝑟ℎ𝑒𝑑
𝜗 = ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑡 𝑙æ𝑔𝑒𝑏𝑒𝑠ø𝑔

For gruppe 1 og 2 kan vi nu foretage følgende 
beregning.

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑡 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 < −2.5 ∙

𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝛼𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 − 𝛼𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∙

𝜗 ∙ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔

Vi estimerer hermed et potentiale for de offentlige 
finanser på godt 5 mio. kr. Dette er hvad der svarer 
til 35.889 konsultationer hos praktiserende læge, 
hvilket udgør mindre end 0,2% af det samlede antal 
besøg hos praktiserende læge pr. år i Danmark. 
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APPENDIKS C
FØLSOMHEDSANALYSE



Følsomhedsanalyse (1/3)

Som tidligere gennemgået, bygger den økonomiske 
model i denne undersøgelse, på en række estimater 
og antagelser fra den videnskabelige litteratur, 
førende eksperter på området samt vores 
undersøgelse blandt medlemmer af Osteoporose-
foreningen i Danmark. 

En del af estimaterne er således behæftet med en 

hvis usikkerhed. Det er derfor relevant at se på i hvor 
stor udstrækning størrelserne på disse variable 
påvirker den endelige potentialeudregning. 

Til robusthedsanalysen er udvalgt seks parametre, 
som der af gode grunde er en hvis usikkerhed 
omkring og som samtidig er centrale for modellen. 

I nedenstående tabel rapporterer vi resultaterne af 
vores følsomhedsanalyse. 

På de følgende sider gennemgår vi de enkelte 
parametre i følsomhedsanalysen. 

Følsomhedsanalyse for potentialeudregning

Note: Tabel med følsomhedsanalyse af centrale parametre i den økonomiske model. I tabellen er rapporteret det centrale estimat, som er anvendt i 

modellen, samt et højt og et lavt estimat af størrelsen på parameteren. Det høje og lave estimat er anvendt til følsomhedsanalysen. De to sidste 

kolonner med ændringer, viser hvor stor ændringen er i det endelige samlede estimat for BNP og offentlige finanser af at anvende henholdsvis det 

høje og lave estimat i modelberegningerne. 

Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af litteratur, ekspertinterviews og spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt Osteoporoseforeningens 

medlemmer.

Parameter
Centralt 
estimat

Højt / Lavt
estimat

Ændring i effekt på 
BNP estimat

Ændring i effekt på 
offentlige finanser estimat

Gruppe 1 størrelse 40% 50% / 30% +103 / -103 +51 / -51

Gruppe 2 størrelse 50% 60% / 40% +55 / -55 +28 / -28

Komplians-korrektion 25% 30% / 20% -71 / +74 -35 / +37

Behandlingseffekt 50% 60% / 40% +228 / -206 +114 / -102

Sværhedsgrad for gruppe 1 ift. gruppe 
0

1 1,25 / 0,75 +148 / -148 +74 / -74

Andel uden for arbejdsmarkedet 16% 23% / 9% +240 / -240 +83 / -83
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Følsomhedsanalyse (2/3)

GRUPPE 1 STØRRELSE
Hovedparten af de interviewede eksperter pegede på 
en gruppeandel for gruppe 1 på 40% af de ikke-
diagnosticerede. Nogle mente dog at dette tal var 
lavere, mens andre fandt det en anelse konservativt. 

I modellen er det centrale estimat på 40% valgt. For 
at imødekomme alle ekspertudsagn har vi i 
følsomhedsanalysen rapporteret effekten af at ændre 
denne gruppestørrelse til henholdsvis 30% og 50%. 
Dette giver en effekt på +/- 103 mio. kr. på BNP og 
+/- 51 mio. kr. på de offentlige finanser. 

GRUPPE 2 STØRRELSE
Blandt eksperterne var der ikke forbehold angående 
størrelsen på gruppe 2. Der var dog generelt 
konsensus omkring at det ville være en interessant 
parameter at foretage følsomhedsanalyse på, da 
denne gruppe, sammen med gruppe 1, danner 
grundlaget for antallet af personer for hvem der kan 
regnes et potentiale. 

Af denne grund har vi foretaget et robusthedstjek, 
hvor størrelsen på gruppe 2 er henholdsvis 60% og 
40% af den resterende gruppe af ikke-
diagnosticerede, efter gruppe 1 er trukket fra. Dette 
giver en effekt på +/- 55 mio. kr. på BNP estimatet 
og +/- 28 mio. kr. på estimatet for de offentlige 
finanser. Store ændringer i størrelsen på gruppe 2 
medfører således kun mindre ændringer i det 
samlede potentiale. 

KOMPLIANS-KORREKTION
Som tidligere nævnt, findes der i den videnskabelige 
litteratur, en lang række estimater af graden af 

komplians i behandling af knogleskørhed1. For at 
akkommodere dette, undersøger vi her hvilken effekt 
størrelsen at denne parameter har, i vores model. 

Da komplians-korrektionen multipliceres med 
behandlingseffekten, er modellen ikke lineær i denne 
parameter. 

Som følsomhedsanalyse, er valgt en korrektion 
henholdsvis 5 procentpoint større og lavere end det 
centrale anvendte estimat. 

Dette giver en effekt på -71/+74 mio. kr. på BNP 
estimatet og -35/+37  mio. kr. på estimatet for de 
offentlige finanser. 

BEHANDLINGSEFFEKT
I litteraturen findes der en række estimater af 
størrelsen på behandlingseffektiviteten. Estimaterne 
er bl.a. afhængige af den anvendte medicin, gruppen 
i undersøgelsen, samt endemål for studierne. 

Da behandlingseffekten multipliceres med 
komplians-korrektionen, er modellen ikke lineær i 
denne parameter. 

I en stor meta-analyse2, konkluderes det at 
behandlingseffektiviteten er 40%-60%. Som centralt 
estimat i modellen er anvendte 50%3 og det er derfor 
nærliggende at teste effekten af at anvende 
henholdsvis 40% og 60%. 

Dette giver en effekt på +228/-206 mio. kr. på BNP 
estimatet og +114/-102  mio. kr. på estimatet for de 
offentlige finanser.

Det ses således her at størrelsen på 
behandlingseffekten er en central parameter for 
størrelsen af det samfundsøkonomiske potentiale. 

SVÆRHEDSGRAD FOR GRUPPE 1 
IFT. GRUPPE 0
De interviewede eksperter var i bred udstrækning 
enige om at det var rimeligt at antage at gruppe 1 var 
ramt af sygdommen i sammen udstrækning som 
personerne i gruppe 0. 

Blandt eksperterne var endda nogle der 
argumenterede for at gruppe 1 muligvis kunne være 
ramt i højere grad end gruppe 1. Dette argument gik 
på at en del patienter med knogleskørhed selv må 
bede om at blive henvist til udredning for 
sygdommen. Det kræver således et vist overskud til 
at sætte sig ind i symptomer og risikofaktorer, samt 
at kunne argumentere for hvorfor man skal henvises. 
På denne måde, kunne gruppe 1 bestå af nogle 
personer der er så hårdt ramt at de ikke kan finde 
overskuddet til dette. 

På den anden side kunne der også argumenteres for 
at dem der er værst ramt kunne være dem der var 
nemmest at identificere og derfor allerede var i den 
diagnosticerede gruppe. 

For at imødekomme begge muligheder rapporterer 
vi her hvad konsekvensen er for potentialet, hvis 
gruppe 1 henholdsvis er ramt 25% hårdere end 
gruppe 0, samt 25% lavere end gruppe 0. Dette giver 
en effekt på +/- 148 mio. kr. på BNP estimatet og +/-
74 mio. kr. på estimatet for de offentlige finanser. 
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1 Se fx Siris et al. (2006), Adherence to bisphosphonate therapy and fracture rates in osteoporotic women: relationship to vertabral and nonvertebral fractures from 2 US claims databases, McCombs et al. (2004), 

Compliance with drug therapies for the treatment and prevention of osteoporosis, Nielsen et al. (2010), Persistence to medical treatment of osteoporosis in women at three different clinical settings – A historical

cohort study, Wulff et al. (2004), Compliance with the treatment of osteoporosis with diphosphonates. A questionnare among postmenopausal women og Roerholt et al. (2009), Initiation of anti-osteoporotic therapy

in patients with recent fractures: a nationwide analysis of prescription rates and persistence / 2 Sundhedsstyrelsen (2012), Systematisk forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos patienter med hoftebrud – en 

medicinsk teknologivurdering / 3 Dette centrale estimat er desuden verificeret af de interviewede eksperter



Følsomhedsanalyse (3/3)

ANDEL UDEN FOR 
ARBEJDSMARKEDET
Andelen af personer der er uden for arbejdsmarkedet 
som følge af deres knogleskørhed er udregnet fra 
vores spørgeskemaundersøgelse blandt 
medlemmerne af Osteoporoseforeningen. Da dette 
er et estimat fra en spørgeskemaundersøgelse er 
denne parameter behæftet med en hvis statistisk 
usikkerhed. For at vise effekten af denne usikkerhed, 
har vi foretaget robusthedsanalysen på grænserne i 
95% konfidensintervallet for andelen uden for 
arbejdsmarkedet, som følge af deres knogleskørhed. 
Det henholdsvis høje og lave estimat er 23% og 9%. 

Dette giver en effekt på +/- 240 mio. kr. på BNP 
estimatet og +/- 83 mio. kr. på estimatet for de 
offentlige finanser. 
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