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Komplians ved behandling af osteoporose
Bente L Langdahl og Dorthe S Nielsen
Som ved andre kroniske sygdomme med vekslende grad af symptomer er komplians
ved medicinsk behandling af osteoporose ikke god nok. Komplians begrebet eller mere
præcist adherence indeholder to aspekter, nemlig vedholdenhed i forhold til behandling,
der ofte betegnes persistence og korrekt adminstration af behandlingen, det vil sige
indtagelse af det korrekte antal tabletter, men også at tabletterne indtages i henhold til
forskriften, der betegnes compliance. I forhold til medicinsk behandling af osteopororose,
har det vist sig at både persistence og compliance er problematiske. De to begreber
indeholder to centrale komponenter, behandlerteamets råd og vejledning samt patientens
handling. Lav compliance eller lav persistence kan ikke kun reduceres til at være en
patient fejl, de er et resultat af samspillet mellem behandlerteam og patient og som begge
har medansvar for. Et godt samspil betegnes konkordans. Konkordans forudsætter ikke
kun samtykke fra patientens side, men også, at relationen mellem behandlerteamet og
patienten bygger på gensidig respekt for hinandens syn på sygdom og behandling [1]. I
det efterfølgende vil de anførte engelske betegnelser blive brugt, da de er mere præcise.
Flere undersøgelser har vist at patienter, der har dårlig adherence til behandling,
oftest defineret som indtagelse af mindre end 80 % af behandlingen, har en reduceret
effekt af behandlingen. Det er undersøgt både i forhold til reduktion af knogleomsætning,
stigning i BMD og reduktion af fraktur risiko. I et 22 ugers studie viste Eastell et al. at 60 %
af kvinder i behandling med daglig risedronat, som var adherente opnåede mere end 50 %
reduktion i s-CTX, en markør for knogleresorption, mens det kun var tilfældet for 20 % af
de ikke-adherente kvinder [2].
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I et andet studie med observations tid på op til 590 dage fulgtes kvinder, der
behandledes for osteoporose med bisfosfonater, HRT eller calcitonin. Her fandtes at
kvinder, der var mere end 65 % adherente havde et signifikant større stigning i BMD i
lænderyggen: 3,8 %  2,6 % i forhold til 2,1 %  2,6 % hos kvinder, der var mindre and 65
% adherente (p<0,005) [3]. I et andet studie af Sebaldt et al., hvor 1040 kvinder i
behandling med bisfosfonater for osteoporose fik foretaget årlig DXA, fandtes at kvinder
med 80 % eller bedre adherence havde signifikant højere stigning i BMD i lænderyggen.
Stigningen var på 3,3 %, 4,9 % og 6,5 % efter henholdsvis 1, 2 og 3 år blandt de
adherente kvinder, mod stigninger på kun henholdsvis 1,9 %, 2,5 % og 3,2 % blandt de
mindre adherente kvinder [4].
Via amerikanske recept databaser identificeredes mere end 11.000 kvinder, der
påbegyndte antiosteoporotisk behandling. Deres adherence fulgtes via recept
databaserne, mens information om frakturer fandtes i diagnose databaser. Der anvendtes
en Cox regressions model, der udover adherence også inkluderede alder, tidligere fraktur,
tidligere antiosteoporotisk behandling og behandling med glukokorticoider. Analysen viste
at patienter, der var mere end 80 % adherente havde en 16 % lavere risiko for fraktur [5]. I
et tilsvarende om end mere end 3 gange så stort materiale fandtes efter 2 års behandling
at risikoen for non-vertebrale og hofte frakturer var henholdsvis 20 % og 37 % lavere hos
kvinder, der var mere end 80 % adherente i forhold til kvinder, der var mindre adherente
[6].
Der foreligger indtil videre kun et enkelt dansk studie af denne problematik. Wulff et
al. gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt 177 postmenopausale kvinder, der
tidligere var diagnosticeret med osteoporose og opstartet behandling med et bisfosfonat.
Af det 110 kvinder, der besvarede spørgeskemaet var persistence 96 %, 62 % og 42 %
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efter henholdsvis 1, 2 og 3 års behandling. Af undersøgelsen fremgik også at patienter,
der følte sig godt informerede vedrørende behandlingen havde en signifikant højere
persistence end patienter, der følte sig dårligt informerede. Herudover var patienternes
uddannelses niveau og sygdommens sværhedsgrad i form af tilstedeværelse af
osteoporotiske frakturer associeret med bedre persistence. Overraskende havde
bivirkninger, behandlingspris, alder eller symptomer på osteoporose ingen indflydelse på
persistence [7].
Andre studier har vist at administrationsform og ikke mindst administrationshyppighed
har afgørende betydning for patienternes ”adherence”, men selv med behandling med
uge- eller månedstabletter er adherence i mange tilfælde ikke god nok til at hverken
patienter eller samfund opnår den effekt af behandlingen, som kan forventes på baggrund
af de kliniske studier. Recker et al. undersøgte adherence med behandling med
bisfosfonater som daglig eller som ugentlig behandling ved hjælp af amerikanske recept
databaser. Mere end 200.000 patienter indgik i undersøgelsen og man fandt at patienterne
i daglig og ugentlig behandling kun indtog henholdsvis 54 % og 65 % af de foreskrevne
tabletter (p<0,001). Dette var uafhængigt af alder og betalingsmetode. De kunne også vise
at kun 33 % af patienter i behandling med daglig bisfosfonat og 45 % af patienter i ugentlig
behandling opnåede mere end 80 % compliance (p<0,001) [8]. Fuldstændig tilsvarende tal
fandtes i en mindre undersøgelse af Cramer et al. [9].
Behandling én gang om måneden med ibandronat har kun været tilgængeligt i et par
år, og derfor er der endnu ikke store receptdatabase-baserede studier på adherence med
månedlig behandling. Der findes dog et studie, hvor patienterne randomiseredes til
behandling enten med månedlig eller ugentlig bisfosfonat i et åbent design. Her var
persistence 57 % på månedlig behandling og 39 % på ugentlig behandling efter 6
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måneder (p<0,0001). Det skal dog bemærkes at patienterne i månedlig behandling fik
støtte til at forblive i behandling i form af bl.a. månedlige telefonopkald [10]. I et andet
studie fandtes i et overkrydsningsforsøg mellem ugentlig og månedlig bisfosfonat
behandling at 66 % ville foretrække månedlig behandling, mens 27 % foretrak ugentlig
behandling. Deltagerne begrundede valget med, at det var lettere at følge den månedlige
behandling og at de bedre kunne acceptere bivirkninger [11].
Der findes også studier, der har sammenlignet adherence til behandling med
raloxifen og bisfosfonater. De fleste studier finder at compliance er højere med raloxifen
end med bisfosfonater [12;13]. Der findes dog også observations studier, hvor persistence
efter 1 år fandtes at være sammenlignelig mellem raloxifen, daglig og/eller ugentlig
bisfosfonat [14;15]. I disse studier var persistence dog meget høj i alle grupper. Der er
endnu ikke studier, der sammenligner adherence til behandling med strontium ranelat og
bisfosfonater. Der findes et enkelt studie, hvor man har spurgt kvinder over 55 år, hvoraf
kun 15 % havde osteoporose og kun 10 % var i behandling for osteopose, om hvilken
behandling, de ville foretrække. Der blev ikke nævnt præparatnavne i spørgeskemaet,
men de blev reelt spurgt om, om de ud fra administrationsform ville foretrække behandling
med strontium ranelat, ugentlig eller månedlig bisfosfonat. Henholdsvis 45 %, 20 % og 30
% af kvinderne ville vælge behandling med strontium ranelat, ugentligt eller månedlig
bisfosfonat [16].
En række faktorer påvirker om patienten overhovedet kommer i gang med
behandlingen [17;18]. Det drejer sig om:


Manglende accept af sygdommens eksistens eller sværhedsgrad, fx på grund
af få eller ingen symptomer



manglende accept af behov for eller fordele ved behandling

-5-



modstridende råd og anbefalinger



bekymring eller ligefrem angst for bivirkninger efter at have læst indlægssedlen



indtagelse af medicinen virker kompliceret



prisen på behandlingen



tilstedeværelse af andre sygdomme

De samme faktorer påvirker også persistence om end nogle af dem træder lidt i
baggrunden. Til gengæld kommer nye faktorer på banen i forhold til persistance [19]:


Bivirkninger (ægte eller antagede)



Bekymring om sikkerhed på kort eller langt sigt



Glemsomhed

Hovedparten af disse faktorer kan vi som behandlere afhjælpe eller minimere ved at
informere bedre og i flere omgange. Bedre information kan bl.a. omfatte følgende:
•

DXA undersøgelse også af patienter med frakturer, der i sig selv er diagnostiske for
osteoporose (hofte eller ryg). Et studie har vist at 63 % af fraktur patienter, der har
fået foretaget DXA forud for ordination af behandling, opstarter behandling af
osteoporose i sammenligning med kun 20 % af de patienter, der ikke blev tilbudt
DXA undersøgelse [20]

•

Motiverende samtaler med sygeplejerske i behandlingsforløbet. Dette er vist at øge
”adherence” med 57 % [21;22].

•

Gruppe baseret undervisning: Osteoporoseskole [23].

•

Find den rigtige behandling til den enkelte patient, i samarbejde med patienten, ud
fra den enkeltes behov og ressourcer.

•

Delagtiggør i videst muligt omfang patienten i valg af behandling [24].
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•

Informer om mulighederne for at skifte præparat undervejs og dermed mulighed for
opfølgende konsultationer efter behov.

•

Opfat alle patienter som patienter med potentiel dårlig adherence, dvs tag ikke god
compliance for givet.
Mulighederne for at finde den rigtige behandling til den enkelte patient øges i takt

med det stigende antal af godkendte behandlingsmuligheder. I 2006 godkendtes den
første intravenøst administrerede behandling af osteoporose. Fordelen ved disse
behandlinger er at compliance altid er 100 %. Persistence må også antages at blive højere
end med de nuværende behandlinger, men kun fremtiden kan vise om det er en rigtig
antagelse. Skal alle patienter med osteoporose så tilbydes behandling med intravenøse
regimer? Det vil næppe være realistisk alene af den grund at behandlingen administreres
intravenøst og dermed kræver medvirken af sundhedspersonale. Men det er formentlig
heller ikke nødvendigt, da andre kraftigt virkende antiresorptive behandlinger har
tilsvarende fraktur forebyggende effekt, så længe adherence er god. Det betyder at
patienter med osteoporose, der kan tåle perorale behandlinger og kan fastholdes i
behandlingen med god compliance, er der ikke grund til at skifte til intravenøst
administrerede behandlinger. Opstår der bivirkninger ved de perorale behandlinger eller
hvis adherence vurderes at være dårlig enten på baggrund af patientens eget udsagn eller
hvis en kontrol DXA undersøgelse ikke viser tilfredsstillende respons, må intravenøs
administreret behandling overvejes.
I en WHO rapport vedr. adherence til langtidsbehandling er hovedbudskabet at
adherence problematikken bør anskues ud fra et tværfagligt perspektiv, med personale
der er bevidst omkring de nævnte problemstillinger. Tilgangen til patienterne skal være
ligeværdig og ikke bebrejdende og patientcentrerede interventioner er nødvendige.

-7-

Adherence beskrives som en dynamisk proces som bør følges regelmæssigt af
behandlerteamet [25].
Optimal udnyttelse af de forskellige behandlingsmuligheder forudsætter at der i
klinikken afsættes tid til at patienterne får den fornødne undervisning og behandlerteamet
får de fornødne informationer vedr. patientens situation, hvilket taler for en tværfaglig
tilgang til problematikken og evt. gruppebaseret undervisning. Da mange patienter
behandles for osteoporose i det primære sundhedsvæsen er det vigtigt at denne viden
også bliver implementeret både i almen praksis og i hjemmesygeplejen, som ofte hjælper
patienterne med at indtage den medicinske behandling korrekt.
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