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Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna, del 2:

Skandinavisk kohort
ska öka kunskapen

webbplats. Datainsamling pågår för närvarande.
Det förväntas att den här relativt omfattande, systematiska insamlingen av data om patienter som
drabbats av ONJ från ett befolkningsunderlag på
mer än 20 miljoner människor, kan vara en bas
för en mängd forskningsprojekt och bidra till ökad
kunskap om tillståndet och därmed bättre patient
omhändertagande.

Ett skandinaviskt samarbete har etablerats för att
möjliggöra identifiering av individer med kliniskt
verifierad osteonekros i käkarna (ONJ) kopplat till
antiresorptiv behandling. Resultatet av denna kohortstudie förväntas klarlägga riskfaktorer för
utveckling av ONJ och öka kunskapen bland tandvårds- och sjukvårdspersonal för att bidra till ett
vetenskapligt underbyggt omhändertagande.
SAMMANFATTNING

Osteonekros i käkarna (osteonecrosis of the jaw, ONJ)
är en allvarlig biverkning som är relaterad till behandling med antiresorptiva läkemedel. Det är
angeläget att kartlägga förekomsten av drabbade
patienter i Skandinavien, dels för att biverkningsrapporteringen till Läkemedelsverket är ofullständig, men också för att öka vår kunskap för bättre patientbehandling och omhändertagande.
Syftet med artikeln är att beskriva etableringen
av en skandinavisk kohortstudie som syftar till att
omfatta alla patienter med ONJ relaterat till antiresorptiv behandling i Sverige, Norge och Danmark
2011–2019. Startpunkten för studien var att stödja
en pågående läkemedelssäkerhetsstudie av denosumab (XGEVA®) och zoledronsyra (Zometa®) vid
behandling av cancer med skelettmetastaser. Med
hjälp av den fastställda infrastrukturen utvecklades skandinaviska kohorten, som inkluderar alla
patienter som drabbats av ONJ relaterat till antiresorptiv behandling.
Det totala antalet avdelningar och kliniker för
oral och maxillofacial kirurgi och sjukhustandvård i Danmark, Norge och Sverige är 199. Sättet
att behandla och remittera ONJ-patienter skiljer
sig något åt mellan de tre länderna. I varje land har
det gjorts ansträngningar att förmedla information
till ämnesföreningarna inklusive framtagning av en
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ONJ kan vara en allvarlig biverkning till antiresorptiv behandling [1–4]. Kunskapen om epidemiologi,
patogenes, riskfaktorer, behandling och prognos är
ofullständig i dagsläget [5–8]. Det finns ett behov av
epidemiologiska studier för att kartlägga förekomsten och analysera samband mellan antiresorptiv
behandling och ONJ.
En farmakovigilansstudie är en säkerhetsstudie
som innebär övervakning av allvarliga biverkningar,
som av till exempel denosumab och bisfosfonater,
ur ett enhetligt populationsbaserat perspektiv med
systematisk uppföljning av alla kliniskt bekräftade
ONJ-fall. Det finns inget annat sätt att göra detta
på än att manuellt gå igenom misstänkta fall och
bekräfta dem i journaldata.
I epidemiologiska studier kan det vara komplicerat att identifiera ONJ-drabbade patienter som
inte ingår i kliniska studier eftersom det kan vara
svårt att påvisa diagnoskoderna retrospektivt [9–
11] samt att det ofta saknas en klinisk verifiering
av diagnosen [12, 13]. Eftersom huvudsyftet är att
rapportera förekomsten av ONJ i populationen och
bland patienter som behandlas med dessa läkemedel, är täckningsgraden avgörande för kvaliteten
på rapporten. Vi är därför mycket angelägna om
att maximera täckningsgraden. Uppföljningen
förväntas att bidra till ökad kunskap om tillståndet
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Tabell 1. Officiellt rapporterade ONJ-fall i Skandinavien och kända ONJ-fall fram till slutet av 2013.
Land

Månad och år
för avstämning

Rapporterade
ONJ-fall

Alla dokumenterade
ONJ-fall

Dokumenterade
ONJ-fall 2014-09-01

Danmark

November 2013

Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen

95

300

195

Norge

Juli 2013

Norske lægemiddelstyrelse

119*

119*

110

Sverige

December 2013

Läkemedelsverket i Sverige

156

156

100

370

575

405

Myndighet

Totalt

*Den norska ”lægemiddelstyrelse” og RELIS understryker att spontana läkemedelsbiverkningar inrapporteras vid misstanke men
kräver inte ett orsakssamband mellan läkemedel och biverkning.

och en förbättrad behandling av patienterna. Den
här sammanfattningsartikeln beskriver ett tillvägagångssätt och försök att etablera en skandinavisk
ONJ-kohort med inkludering av ONJ-patienter i
Sverige, Danmark och Norge mellan 2011 och 2019.
KÄKBENSOSTEONEKROS: DEFINITION,
EPIDEMIOLOGI OCH RISKFAKTORER

ONJ är en klinisk diagnos som har definierats enligt
följande; förekomst av exponerat käkben i mer än
åtta veckor på en patient som behandlas eller behandlats med läkemedel mot benresorption eller
med anti-angiogena preparat och inte har blivit behandlad med strålning mot käkarna eller huvud–
halsområdet [14]. Karaktärisering av ONJ har utvecklats och tillståndet delas nu in i stadium 0–3
[14] i stället för som tidigare 1–3. Stadium 0 har tillkommit för att beskriva ett tillstånd med symtom
men utan exponerat ben [15]. Terminologin ändras successivt som ett utryck för ökad kunskap om
sjukdomsbilden. Non-exposed ONJ har uppmärksammats [16–18] och utgör upp till 29–45 procent
av fallen i publicerade studier [16]. ONJ är primärt
förknippat med antiresorptiv behandling med bisfosfonater och denosumab, som båda genom en
osteoklasthämmande effekt används vid behandling av tumörassocierad bensjukdom [19, 20], postmenopausal osteoporos [21], Paget’s sjukdom [22]
och hypercalcemi [23]. Därutöver har man funnit
att ONJ även kan relateras som biverkning till cancerbehandling med sunitinib (proteinkinashämmare) [24, 25] och bevacizumab (angiogeneshämmare) [26, 27].
Risken för att utveckla ONJ ökar med den kumulativa dosen av läkemedlet samt med tiden för läkemedelsbehandling; ju längre tid, desto högre risk
oavsett dos [28, 29]. Den uppskattade incidensen
för cancerpatienter varierar mellan 0,2 och 20 procent [28–32] och för osteoporospatienter från 0,01
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”Det finns en tydlig underrapportering av ONJ-fall
eftersom inte alla som arbetar inom hälso- och
sjukvården rapporterar biverkningar.”
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till 0,4 procent [10, 13, 29]. Data saknas för patienter
med autoimmuna sjukdomar och förekomsten av
ONJ. Den relativt stora spridningen kan tillskrivas
skillnader vid diagnostisering och klinisk verifiering
av ONJ. Risken att en individ drabbas av ONJ bedöms vara större vid behandling av cancersjukdom
och vid autoimmun sjukdom jämfört med primär
osteoporossjukdom. Andra riskfaktorer, som dock
ännu inte är helt fastställda, är hög ålder, långtidsbehandling med glukokortikoider, cytostatika samt
dålig oral hälsa [31, 33, 34].
RAPPORTERING AV ONJ
I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE

Övervägande antal ONJ-fall i Sverige och Skandinavien har fram till för något år sedan identifierats
via inrapportering till Läkemedelsverket, som är
den enhet i Sverige som tar emot rapporter om läkemedelsbiverkningar (www.lakemedelsverket.
se). Det finns en tydlig underrapportering av ONJfall eftersom inte alla som arbetar inom hälso- och
sjukvården rapporterar biverkningar [35, 36]. Som
exempel hade Danmark 95 fall rapporterade den
28 november 2013. En telefonrundringning till de
sex käkkirurgiska klinikerna i Danmark resulterade i sammanlagt över 300 ONJ-fall (opublicerade
data, Danmark). Det finns starka indikationer på
att en motsvarande underrapportering även gäller
Sverige och Norge. I tabell 1 finns en sammanställning av det officiella antalet rapporterade fall av
ONJ till respektive läkemedelsverk i Skandinavien.
METODER

Etableringen av skandinaviska ONJ-kohorten var
föranledd av Europeiska läkemedelsverket för att
säkerställa genomförandet av en postauktoriseringssäkerhetsstudie (PASS) av denosumab (XGEVA®) i Danmark, Norge och Sverige med kliniskt
verifierad ONJ som primär säkerhetsparameter.
Eftersom det inte går att få säkra siffror utifrån
diagnossökning eller inrapportering av ONJ som
läkemedelsbiverkning är det nödvändigt att identifiera alla ONJ-patienter i kontakt med behandlande käkkirurg, sjukhustandläkare och allmäntandläkare. För att på ett så säkert sätt som möjligt
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Figur I. Karta över
potentiella ONJkliniker i Sverige,
Norge och Danmark.
I Sverige finns det
33 käkkirurgiska
avdelningar/
kliniker (privata
mottagningar
ej inkluderade)
och 51 kliniker för
sjukhustandvård
och oral medicin. I
Danmark finns det 6
oral- och maxillofacial
kirurgiska avdelningar
och i Norge finns det
18 avdelningar/större
kliniker för oral- och
maxillofacialkirurgi
och 65 privata
mottagningar för
oral kirurgi och oral
medicin.

NORGE
SVERIGE

Oslo

Stockholm

Avdelning för oral & maxillofacial kirurgi
(Danmark och Sverige)
Avdelning eller enhet för oral & maxillofacial
kirurgi/oral medicin (Norge)
Privat klinik för oral kirurgi och oral medicin
(Norge)
Avdelning för sjukhustandvård/oral medicin
(Sverige)
DANMARK
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fånga upp alla patienter med ONJ i säkerhetsstudien registreras alla patienter.
På längre sikt är målet med kohorten, utöver att
samla in data till studierna, att databasen blir ett
forskningsredskap för att identifiera riskfaktorer,
behandlingsresultat och prognos för dessa patienter.
Missionen med den skandinaviska ONJ-kohorten
är således att kunna möjliggöra evidensbaserade
riktlinjer och praxis för bästa behandling av ONJpatienter i Skandinavien men även i andra länder.
ORGANISATION

Säkerhetsstudien hanteras av Avdelningen för klinisk epidemiologi, Århus universitet, Danmark,
i samarbete med Karolinska institutet, Institutionen för medicin, Solna, Sverige, och Universitetssjukhuset Stockholm samt Norska Cancerregistret, Oslo universitetshospital, Norge. I samband
med att studien initierades, etablerades ett ONJforskningsteam av specialister i käkkirurgi med
särskilt intresse för ONJ, bestående av tre lands
koordinatorer och en sammanhållande skandinavisk koordinator (alla medförfattare till denna artikel).
ONJ-teamet har i respektive land etablerat ett
nätverk via kontakt med kolleger och de nationella
föreningarna (Svensk käkkirurgisk förening (KKF),
Svensk förening för orofacial medicin (SOM), Foreningen af specialtandlæger i Tand-Mund-Kæbekirurgi (FSTMK), Norsk Forening for Oral Kirurgi
og Oral Medisin (NFOKOM) samt den skandinaviska käkkirurgiska föreningen (SFOMK).
SKANDINAVISKA FÖRHÅLLANDEN:
POPULATION OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSYSTEM

Sverige, Danmark och Norge har en sammanlagd
befolkning på mer än 20 miljoner människor. Remiss- och behandlingsförfarande för ONJ bestäms
till viss del av geografiska omständigheter, där till
exempel Danmark har behandlingen av ONJ-patienter centraliserad till några få käkkirurgiska kliniker, medan Norge och Sverige har betydligt fler
kliniker och där behandlingen kan ske på andra
kliniker än käkkirurgiska kliniker beroende på hur
sjuk- och tandvården är organiserad i just den delen av landet (tabell 2). I de enskilda länderna har
det gjorts en noggrann identifiering av alla kliniker, avdelningar och enheter som omhändertar diagnostik och behandling av ONJ-drabbade patienter och det är etablerat kontakter för planering och
upplägg för hur registreringen ska ske. Den geografiska fördelningen av klinikerna i respektive land är
illustrerad i figur I.
SVERIGE

Sverige har 290 kommuner belägna i 21 län och
det finns 31 kommuner där patienter har tillgång
till sjukhusanknutna käkkirurgiska kliniker och/
eller sjukhustandvård/oral medicin (tabell 1, figur
Tandläkartidningen 12 • 2015

I). Diagnostik och behandling av ONJ är i de flesta
fall centraliserad till de käkkirurgiska klinikerna i
Sverige men det finns flera exempel där patienterna handläggs av sjukhustandläkare som arbetar på
kliniker för oral medicin och sjukhustandvård och
även i vissa fall på allmäntandvårdskliniker. De flesta av patienterna som behandlas på specialistklinikerna fångas upp i allmäntandvården (folk- och
privattandvården) och remitteras därefter till specialistklinik för fortsatt handläggning, men det förekommer också att sjukvården remitterar direkt till
käkkirurgiska kliniker eller till sjukhustandvårdskliniker med specialintresse. De allra flesta kliniker
i Sverige har allokerat en kontaktperson, klinikchefen eller en person på kliniken som är intresserad av
ONJ-patienterna, som säkerställer registrering av
information, antingen genom att rapportera själv
via ett internetbaserat frågeformulär eller tillsammans med den nationella koordinatorn. Sverige har
i nuläget (2015-10-01) 189 patienter registrerade i
databasen (tabell 3).
DANMARK

Danmark är indelat i fem hälso- och sjukvårdsregioner. Diagnostik och behandling av patienter som
drabbats av ONJ är centraliserad till sex sjukhusanknutna käkkirurgiska kliniker. I Danmark fångas

Tabell 2. Danmark, Norge och Sverige:
demografiska och geografiska data.
Land

Befolkning,
miljoner

Areal, km2

Avstånd från
norr till söder, km

Danmark

5,6

43 000

358

Norge

5,1

324 000

1 790

Sverige

9,6

450 000

1 572

Totalt

20,3

817 000

Tabell 3. Översikt över fördelning av sjukdomar
bland 189 konsekutiva patienter från Sveriges
ONJ-kohort den 1 oktober 2015 (några patienter
återfins i mer än en av grupperna).
Sjukdom/diagnos

Antal

Cancerpatienter
● Bröstcancer med skelettmetastaser
● Prostatacancer med skelettmetastaser
● Andra cancertyper med skelettmetastaser
● Andra cancertyper
● Multipelt myelom

99
32
29
12
15
11

Osteoporospatienter (primär)

59

Autoimmuna sjukdomar
● Reumatoid artrit
● Polymyalgia reumatica
● Diabetes
● Temporalis arterit
● SLE

47
22
8
14
2
1
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Identifiering av
patienter med
potentiell ONJ

Diagnostisering
av ONJ

Inkludering av
patienter med ONJ
på *kliniken/enheten

1. Allmäntandläkare
2. Sjukhustandläkare
3. Specialisttandläkare/
tandläkare på
käkkirurgisk klinik

Specialisttandläkare/
tandläkare på
käkkirurgisk klinik

1. Specialisttandläkare/
tandläkare på
käkkirurgisk klinik
2. Forsknings
sjuksköterska
3. Nationell ONJkoordinator

Databaser i Danmark,
Norge och Sverige

Scandinavisk
ONJ-kohort

Figur II. Schema som visar
ett flöde av identifiering, diagnostisering och insamling
av patienter med ONJ i Danmark, Norge och Sverige.

*Käkkirurgiska kliniker/enheter/avdelningar och Sjukhustandvård/Oral medicin (Sverige)

”Studien är icke-interventionell, sker helt utan
patientkontakt och bygger på information från
register- och journaldata.”

många patienter upp hos privattandläkare, men
det fortsatta omhändertagandet sker alltid på en
käkkirurgisk klinik.
NORGE

Norge är indelat i 19 län, som i sin tur består av 428
kommuner. Det finns 18 oral- och maxillofacialkirurgiska avdelningar som är sjukhus- eller universitetsbaserade (figur I). Majoriteten av specialisterna
i oral kirurgi och medicin arbetar i privat verksamhet och kommer då i kontakt med ONJ-patienterna
och behandlar vanligtvis de patienter som inte är
så svårt drabbade. Patienter som endast behandlas
på privata mottagningar rapporteras inte till Norges motsvarighet till Läkemedelsverket. Sammanfattningsvis har de tre länderna i Skandinavien etablerat ett arbetssätt som tar hänsyn till de speciella
förhållanden som gäller i respektive land, vilket beskrivs närmare i originalartikeln [37].
PATIENTFLÖDE OCH DATAINSAMLING
TILL DE NATIONELLA DATABASERNA

Alla avdelningar och kliniker i de tre länderna är
inbjudna att utse en kontaktperson, för att på egen
hand eller tillsammans med koordinatorn registrera ONJ-patienter. Proceduren för datainsamling
varierar mellan länderna och klinikerna till följd
av olika organisationer (figur II). På respektive klinik identifierar kontaktpersonen tillsammans med
sina kolleger de patienter som drabbats av ONJ,
och registreringen sker därefter antingen direkt i
128

det webbaserade frågeformuläret (databasen) (figur III) eller manuellt för att senare registreras via
formuläret tillsammans med en supportfunktion.
Registreringen av data som rör ONJ är relativt omfattande och det ingår omkring 60 variabler för att
beskriva karakteristika för medicinering och sjukdomsförlopp, allmänna och specifika kliniska fynd,
röntgen, behandlingsdata och uppföljning. Studien
är icke-interventionell, sker helt utan patientkontakt och bygger på information från register- och
journaldata.
KOMMUNIKATION

I arbetet med att etablera forskningsdatabasen för
ONJ lanserades riktad information om projektet
med informationsmaterial och presentationer på
de årliga KKF-mötena 2012, 2013 och 2014 samt på
det skandinaviska käkkirurgiska mötet (SFOMK)
2013 i Stockholm. Informationen har också presenterats inom andra områden där man kommer i kontakt med patientgrupperna i Sverige. Det har publicerats en hemsida (www.onj.nu) med information
om ONJ, om studiedeltagande, om referenser och
länkar samt kontaktuppgifter till studieansvariga.
Vid registrering för att delta i studien uppger man
e-postadress och kliniktillhörighet och får därefter
ett personligt lösenord genererat av en IT-tekniker
som är kopplat till projektet. Efter registrering av
ett fall avidentifieras patienten i databasen och varje klinik ansvarar själv för den egna patientidentifieringen. Den ansvarige på respektive klinik kan
när som helst logga in och få en överblick över den
egna klinikens patienter, och även en översikt över
de andra svenska klinikernas antal registrerade fall.
DATASKYDD

Underhåll och ansvar för databaserna sker i re
spektive land och i Sverige är Enheten för klinisk
epidemiologi, Karolinska institutet, Solna, ansvaTandläkartidningen 12 • 2015
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Figur III. Första sidan på det
webbaserade svenska ONJregistreringsformuläret.

rig för databasen i överenstämmelse med gällande
lagstiftning för dataskydd. Etablering av studien i
Sverige är granskad och godkänd av den regionala
etikprövningsnämnden.
DISKUSSION

Med hjälp av den etablerade infrastrukturen för säkerhetsstudien av denosumab har en skandinavisk
ONJ-kohortstudie etablerats som omfattar alla patienter som drabbats av ONJ, relaterat till antiresorptiva läkemedel. Vi förväntar oss att så många
ONJ-tillstånd som möjligt som kan relateras till antiresorptiv behandling registreras i den skandinaviska databasen under den aktuella studieperioden.
Genom att ha en kontinuerlig datainsamling garanteras kontinuerlig uppdatering av information
om det kliniska förloppet, riskfaktorer och effekten
av olika behandlingsmetoder. Dessutom förstärks
samarbetet mellan de käkkirurgiska klinikerna,
både nationellt och över landsgränserna, vilket kan
leda till en större insamling och utväxling av kunskap och i slutänden ökad kunskap och ett bättre
patientomhändertagande.
En viktig utmaning för att säkerställa att dessa,
emellanåt ganska svårt drabbade, patienter får
den bästa behandlingen är att trygga en kontinuerlig uppdatering av kunskap hos all personal
inom sjukvården som kommer i kontakt med och
är involverade i behandlingarna av dessa patienter.
Kommunikationen mellan käkkirurgiska kliniker
Tandläkartidningen 12 • 2015

(där de flesta patienter koncentreras), sjukhustandläkare, onkologer, hematologer, urologer, endokrinologer, allmänläkare, gynekologer och, inte minst,
allmäntandläkare är av stor betydelse för att vi ska
kunna förebygga eller tidigt upptäcka förekomsten
av ONJ. De specialisttandläkare i käkkirurgi eller
sjukhustandläkare som, liksom övriga tandläkare,
träffar patienterna har ett stort ansvar för att vara
uppdaterade om
● nya läkemedel mot benresorption och andra läkemedel som kan leda till utveckling av ONJ
● riktlinjer för att förebygga utvecklingen
● diagnostik
● den senaste kunskapen och göra den tillgänglig
för annan tandvårds- och sjukvårdspersonal.
KONKLUSION

Vi har etablerat ett skandinaviskt samarbete för att
möjliggöra identifiering av individer med kliniskt
verifierad ONJ kopplad till antiresorptiv behandling för inklusion i en skandinavisk kohortstudie.
En av studierna handlar om övervakning av allvarliga biverkningar av denosumab och zoledronsyra
och var ett krav från Europeiska Läkemedelsverket
för godkännandet av läkemedlet denosumab. Det
finns inget annat sätt att göra detta på än att manuellt gå igenom misstänkta fall och bekräfta dem i
journaldata. Eftersom huvudsyftet med studien
är att rapportera förekomsten av käkbensnekros i
populationen och bland patienter som behandlats
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”Organisationen av hälso- och sjukvårdssystemen
i de skandinaviska länderna … utgör möjliga
förutsättningar för en bra struktur.”

ENGLISH SUMMARY

Tack till alla käkkirurger i Sverige, Norge och Danmark som hitintills och framöver rapporterar och
bidrar till detta skandinaviska forskningssamarbete, som förhoppningsvis kommer att vara av stor
betydelse för våra gemensamma patienter. Som ett
led i registreringen av ONJ-patienter är det nu framtaget ett ”snabb-formulär” som endast tar någon
minut att fylla i och kan till exempel läggas som en
länk på skrivbordet för att underlätta åtkomst efter ett besök av en ONJ-patient. Se http://www.onj.
nu för mer information.
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Osteonecrosis of the jaws (ONJ) is a serious complication related to anti-resorptive therapy. In Scandinavia, there is a significant need to ascertain
the occurrence of ONJ as reports concerning sideeffects are lacking and to also improve our knowledge
when treating the patients. This paper describes the
establishment of a Scandinavian cohort of new patients with ONJ related to anti-resorptive treatment
in Denmark, Norway and Sweden between 2011 and
2019. The starting point for the study was to support
an ongoing drug safety study of denosumab (XGEVA®) and zoledronate (Zometa®) in the clinical treatment of cancer with bone metastases. Using this
established infrastructure, a Scandinavian ONJ cohort, including patients with ONJ related to any type
of anti-resorptive treatment was developed.
There are a total of 199 departments or clinics for
oral and maxillofacial surgery and hospital dentistry
in Denmark, Norway and Sweden, and treatment
regimens and referrals for ONJ patients differs somewhat between the three countries. In each country
efforts have been made to provide information to the
respective dental associations, including production of a web page. Data collection is ongoing and
it is expected that this comprehensive, systematic
collection of data on ONJ patients can form the basis of research leading to a greater understanding of
the condition and to better treatment appraoches. l
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med dessa läkemedel, är täckningsgraden avgörande för kvaliteten på studien. Vi är därför mycket angelägna om att maximera täckningsgraden.
Vi förväntar oss resultat som kan hjälpa till att
förstå alla riskfaktorer för utveckling av ONJ och
öka kunskapen bland tand- och sjukvårdspersonal för att bidra till ett vetenskapligt underbyggt
omhändertagande. Då det rör sig om ett tillstånd
som är förknippat med betydlig smärta, obehag och
ibland rädsla är det viktigt att fylla kunskapsluckor
om behandling och prognos. Organisationen av
hälso- och sjukvårdssystemen i de skandinaviska
länderna med universal täckning, en relativt centraliserad behandling av ONJ-drabbade patienter,
väletablerad kommunikation mellan behandlare
och möjlighet till långtidsuppföljning utgör möjliga
förutsättningar för en bra struktur.
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