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Osteonekrose af kæberne (ONJ) kan forekomme som 
en bivirkning til behandling med antiresorptiv me-
dicin, der anvendes dels som højdosisbehandling 
ved cancermetastaser til knoglerne, dels som lav-

dosis til behandling af osteoporose. Siden de første beskrivelser 
af tilstanden i 2003 (1) er ONJ forekommet med stigende hyp-
pighed, og der er fundet størst risiko blandt cancerpatienter. 

Da der er mange ubesvarede spørgsmål om ætiologi, demo-
grafi og behandlingsmuligheder, blev det besluttet at danne 
en skandinavisk database over alle patienter med ONJ, for sy-
stematisk at indsamle viden om patienterne. Siden 1. oktober 
2011 er der således indrapporteret patienter til databasen, som 
fungerer sideløbende i Norge, Sverige og Danmark.

I Danmark udredes alle patienter med ONJ på en kæbekirur-
gisk hospitalsafdeling, og da der er etableret et tæt samarbejde 
mellem de seks afdelinger i Danmark, har det været muligt at 
opnå overblik over forekomsten i Danmark. Hver afdeling har 
udpeget en kontaktperson, som udgør de seks forfattere af 
denne artikel.

Formålet med denne rapport er at give en oversigt over de 
patienter, som har fået diagnosticeret ONJ i Danmark siden 1. 
oktober 2011 og er blevet indrapporteret af regionerne til da-
tabasen: 
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Bemærkninger
Der er i løbet af de fire år, databasen har eksisteret, indrappor-
teret næsten 300 tilfælde af ONJ til den danske del af databa-
sen. Af disse hænger 55 % sammen med højdosisantiresorptiv 
behandling, mens 45 % forekommer hos osteoporosepatienter 
i lavdosisbehandling. Karakteristika for de forskellige former 
for ONJ fremgår af oversigtsartikel i denne udgave af Tandlæ-
gebladet (2). Forudsætningen for, at tallene i databasen er et 
pålideligt udtryk for forekomsten af ONJ, er, at der arbejdes 
systematisk efter samme kriterier, og organiseringen af den 

Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Total

Antal  
ONJ- tilfælde 142 9 30 86 27 294

Tabel 1. Antal patienter diagnosticeret og indrapporteret med ONJ i Danmark siden 1. oktober 2011.

Grundsygdom
Antal efter database  
pr. 7. oktober 2015

Brystkræft 78 (27 %)

Prostatakræft 41 (14 %)

Myelomatose 9 (3 %)

Anden kræftform (fx nyre) 33 (11 %)

Osteoporose 133 (45 %)

I alt 294

Tabel 2. ONJ-patienternes grundsygdom.
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skandinaviske database er beskrevet i en separat artikel i denne 
udgave af Tandlægebladet (3). Baseret på data indsamlet på det 
store patientmateriale forventer vi i de kommende år at kunne 
give svar på nogle af spørgsmålene om ONJ.

Vi regner således med, at samarbejdet mellem de kæbeki-
rurgiske afdelinger kan fortsætte, og vil publicere mere detalje-
rede resultater fra databasen, når disse kan opgøres.
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