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Liten ordlista

Fraktur = benbrott = spricka
Frakturkoordinator = sjuksköterska som bedömer frakturpatienters framtida frakturrisk
Fysioterapeut = sjukgymnast
Kalcium = ett metalliskt grundämne som ingår i kalk
Kotkompression = kota som tryckts ihop p.g.a. fraktur
Osteoporos = benskörhet
Reumatoid artrit = kronisk inflammatorisk ledsjukdom
som kan drabba alla leder
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Det mänskliga skelettet innehåller 206 ben.
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Osteoporos

Introduktion

Denna broschyr försöker besvara några av de vanligaste frågorna
och funderingarna angående benskörhet – osteoporos.
•

Faktorer som ökar risken för att drabbas av osteoporos
och osteoporosrelaterade frakturer (benbrott)

•

Utredning av osteoporos

•

Åtgärder för att förebygga och behandla osteoporos

Förekommande medicinsk terminologi förklaras i ordlistan på sid 2.
Bakgrund

Skelettet är en levande vävnad som under hela livet ständigt
byggs om – äldre delar bryts ned och nytt ben bildas. Skelettets
omsättning regleras av hormoner och är beroende av olika näringsämnen, framför allt kalcium och vitamin D.
Det normala åldrandet medför att skelettet tunnas ut och de hålrum
som normalt finns i skelettet ökar i storlek. Detta försvagar skelettet
(leder till osteoporos) och ökar risken för fraktur. Osteoporos är en
bidragande orsak till ca 70 000 frakturer i Sverige varje år, vilka ofta
innebär långdraget lidande och försämrad funktion för individen.
Osteoporos är en del i det normala åldrandet och förekomsten bland
kvinnor ökar i samband med klimakteriet. Både sjukdomar och livsstil kan bidra till att osteoporosutvecklingen går snabbare och att
även yngre drabbas. Att män drabbas av osteoporos är mer ovanligt,
men förekomsten ökar från 60-årsåldern.
5

I ca 50% av fallen bidrar andra sjukdomar och läkemedelsbehandling till osteoporos hos män. I dessa fall kan behandling av
grundsjukdomen bidra till att osteoporosutvecklingen avstannar.
Symptom, utredning och behandling av osteoporos är snarlik för
kvinnor och män. Genom förebyggande åtgärder och behandling
kan både förekomsten av osteoporos samt antalet frakturer minska.
Symptom

Osteoporos utvecklas under lång tid och ger inga smärtor. Om ett
lätt fall orsakar en fraktur kan osteoporos vara en bidragande orsak.
Ett annat tecken på osteoporos kan vara att man minskat flera cm
i längd. Längdminskningen orsakas då av en eller flera sammanpressningar av ryggkotorna (kotkompressioner). Kotkompressioner
kan uppstå utan våld just därför att skelettet är försvagat.
Handledsfraktur, axelfraktur och höftfraktur är också typiska
osteoporosfrakturer. Ju fler frakturer man drabbats av i vuxen ålder,
desto större är risken att man har osteoporos.
Vanliga faktorer som kan bidra till osteoporos:
•

Hög ålder

•

Låg vikt

•

Låg fysisk aktivitet

•

Rökning

•

Förälder som haft höftfraktur eller många kotkompressioner

•

Ärftlighet

•

Långvarig kortisonbehandling (mer än 3 månader)

•

Reumatoid artrit

•

Tidigare fraktur i vuxen ålder
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Kotkompression

Vid osteoporos kan en kotkompression uppstå utan att kroppen
utsätts för större påfrestningar t.ex. vid framåtböjning av kroppen,
lyft och vridningar eller en kraftig hostning eller nysning.
Främst kvinnor över 50 år drabbas. Eftersom våldet är milt och
skadan inte alltid gör ont missas de ofta av både patient och läkare.
Ryggkotan läker av sig själv i ett sammanpressat läge inom 6–12
veckor. Vid flera kotkompressioner uppkommer så småningom
kutryggighet och längdminskning.

Frisk kota

Komprimerad kota

Vid en eller flera kotkompressioner är utredning för osteoporos
viktig och vid behov förebyggande behandling inklusive läkemedel.
Det är också viktigt med kontakt med fysioterapeut för råd och
träningsinstruktioner.
För ytterligare information se broschyren ”Kotkompression”
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Diagnos och utredning

Diagnosen osteoporos ställs via en röntgenundersökning av skelettets
bentäthet (DXA-mätning). Undersökningen är smärtfri och tar ca 15
minuter. Denna kompletteras med ett frågeformulär där de vanligaste
riskfaktorerna för osteoporos kartläggs. Bentähetshetsmätningen
kompletteras ibland med blod- och urinprover samt bröst- och ländryggsröntgen. Utifrån de sammanlagda undersökningsresultaten
värderas risken för att drabbas av fraktur och detta avgör vilka
åtgärder och behandlingar som kan vara aktuella.
Individer över 45 år som drabbas av en fraktur och som omhändertas
på våra akutsjukhus i Skåne riskbedöms med avseende på framtida
frakturrisk via en frakturkoordinator. Vid behov genomförs en
utredning angående osteoporos. Resultat av utredningen samt
behandlingsrekommendationer förmedlas till vårdcentralen.

DXA-mätning
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Läkemedelsbehandling

Osteoporos kan behandlas med läkemedel vilka stärker skelettet
och minskar risken för nya frakturer. Behandlingen gör att kroppens
behov av kalcium och vitamin D ökar och därför kompletteras all
läkemedelsbehandling med dessa ämnen.
Uppföljning

Hur länge läkemedelsbehandlingen pågår varierar, men vanligen
ca 5 år. För att se effekten av insatt behandling görs ofta en ny bentäthetsmätning efter 2–3 år. Efter 5 års behandling görs normalt ett
behandlingsuppehåll på ca 2 år, därefter är det ibland aktuellt
att återinsätta medicineringen.
Förebyggande behandling – vad kan jag göra själv?
Kost

Kalcium är en av skelettets viktigaste byggstenar och behövs för
att bibehålla skelettstyrka. Män och kvinnor i vuxen ålder behöver
ca 800 milligram (mg) kalcium per dag.
För kvinnor över 50 års ålder är behovet större – omkring 1200 mg
per dag. Mejeriprodukter är vår vanligaste kalciumkälla. Vitamin D
behövs för att kalcium ska kunna tas upp från tarmen och har även
andra viktiga funktioner i kroppen.
Vitamin D finns framför allt i fet fisk, t.ex. lax och makrill samt i
vitamin D-berikade mejeriprodukter. Dagsbehovet av vitamin D
är 10 mikrogram för vuxna under 75 år och 20 mikrogram för
de över 75 år.
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Tabellen anger ungefärligt kalciuminnehåll i några vanliga livsmedel
Livsmedel

Mängd

Kalcium (mg)

Brieost

100 g

600

Fetaost

100 g

620

Sötmandel

100 g

265

Hasselnötter

100 g

188

Mellanmjölk

1 dl

120

Fil och yoghurt

1 dl

115

Räkor (skalade)

100 g

115

Gräddglass

100 g

110

Hårdost
Falukorv
Ägg
Broccoli (färsk)

1 skiva

80

100 g

70

1 st

65

100 g

60

Spenat (fryst)

1 dl (40 g)

50

Apelsin

1 st

50

Broccoli (kokt)

100 g

30

Morötter

100 g

25
Källa: Livsmedelsverket 2015-02-15

Rökstopp

Att sluta röka är ett effektivt sätt att förbättra sin hälsa och kan
minska bennedbrytningen. Rökare kan ha låg kroppsvikt vilket är en
riskfaktor för att utveckla osteoporos. Kvinnor som röker kommer
tidigare i klimakteriet, vilket leder till tidigare osteoporosutveckling.
Många rökare behöver motiverande samtal samt rådgivning om
nikotinersättningsmedel för att bli rökfria.
För mer information och stöd – kontakta:
• Sluta röka linjen tel. 020-84 00 00
• Din vårdcentral
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Fallförebyggande åtgärder

Yrsel och Balans
Yrsel och nedsatt balans ökar risken för fall och frakturer.
Vid problem med yrsel eller nedsatt balans, kontakta vårdcentral
för läkarbedömning och eventuell utredning samt träning via
fysioterapeut.
Hjälpmedel
Vid yrsel och nedsatt balans kan hjälpmedel vara till nytta för att
undvika fall och fallskador.
•
•
•
•

Gånghjälpmedel – stödkäpp, kryckkäpp, rollator
Toalettstolsförhöjning, duschstol, badbräda
Förhöjningsklossar till säng/fåtölj, förhöjningsdyna till stol
Griptång och strumppådragare

För utprovning av hjälpmedel, kontakta arbetsterapeut eller
fysioterapeut i kommunen.
Åtgärder som minskar risken för fall och fallskador
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bra belysning, lampa nattetid
Glasögon som ger god synskärpa
Halkfri matta i badkar/dusch
Vägghandtag vid toalett, badkar och dusch
Ta bort onödiga mattor och möbler, halkskydd under
kvarvarande mattor
Fäst upp alla sladdar
Förvara ofta använda saker lättillgängligt – undvik att klättra
på pall, stol, stege
Sitt ner vid på-/avklädning
Använd skor med hälkappa och halkfri sula både inne och ute
Vid halka – broddar på skor och isdubb på stödkäpp/kryckkäpp
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För ytterligare information
Se broschyren ”Fall och fallskador – Hur kan du minska risken
att falla?”
Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet stimulerar skelettet och minskar den åldersrelaterade
nedbrytningen av benvävnaden. Fysisk aktivitet har även positiva
effekter på kondition, muskelstyrka, balans och koordination,
vilket i sin tur minskar risken för fall och frakturer.
Effekten på benvävnaden är som störst när aktiviteten är viktbärande
– t.ex. promenader, stavgång, jogging, motionsgymnastik, dans
eller bollsporter. Simning, vattengymnastik och cykling belastar
däremot inte skelettet lika mycket, men har god effekt på kondition
och muskelstyrka.
Välj aktiviteter anpassade till egen förmåga, men sträva efter
viktbärande aktiviteter kombinerat med styrketräning för benen
samt balans- och koordinationsträning. Vid ryggsmärta eller kotkompression kan stabiliseringsträning av ryggen minska besvären.
Motionera minst 30 minuter 5 gånger per vecka – t.ex. promenader
eller stavgång. Komplettera gärna med annan träning 2–3 gånger
per vecka - t.ex. styrketräning, dans eller motionsgymnastik.
Vardagliga aktiviteter såsom trappgång och trädgårdsarbete är
också av betydelse.
Fysioterapeuten på vårdcentralen kan ge råd om lämplig träning.
Utevistelse

Huden har en unik förmåga att bilda vitamin D när den exponeras
för sol- och dagsljus. Detta sker på svenska breddgrader huvudsakligen under sommarhalvåret när solljuset är som starkast.
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Vitamin D förbättrar kroppens förmåga att ta upp kalcium –
en viktig byggsten för skelettet. Vistas därför utomhus minst
30 minuter dagligen.
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Några vanliga frågor om osteoporos

1. Hur mycket kan jag belasta mitt skelett – lyfta?
Tänk på att böja i knän och höfter och håll ryggen rak.
Lyft inte så tunga saker så att Du måste ta i med ryggen.
2. Hur länge måste jag ta medicin?
Tiden för behandlingen kan variera från några år till hela livet.
Behandlingstidens längd baseras på resultat av bentäthetsmätningar och övriga riskfaktorer för benbrott.
3. Hur ofta behöver min bentäthet kontrolleras?
Du behöver tidigast göra en ny bentäthetsmätning efter 2 år
och om du tolererar behandlingen väl kan man vänta upp
till 5 år.
4. Kan min dagliga medicin påverka skelettet?
Mediciner har, förutom den önskade behandlingseffekten,
ofta bieffekter i kroppen. I vissa fall, såsom vid behandling
med kortison, medicin mot epilepsi, behandling för cancer,
höga doser av hormoner mm, kan bieffekten vara att skelettet
urkalkas. Om du är osäker på om just dina mediciner påverkar
ditt skelett, fråga din doktor vid nästa besök.
5. Är magnesium bra för skelettet?
Magnesium är en metall som bland annat finns i spenat,
nötter och fullkornsprodukter. Något säkert samband mellan
magnesiumbrist och osteoporos hos människor har man inte
kunnat visa. Att få i sig tillräckligt med magnesium är bra för
kroppen generellt. Daglig rekommenderad dos är för kvinnor
280 mg och män 350 mg.
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6. Är det viktigt att dricka mjölk?
Våra viktigaste kalciumkällor är mejeriprodukter t. ex. mjölk,
men det går lika bra med fil,yoghurt och ost. Kalcium finns
också i andra matvaror, t.ex. gröna grönsaker.
7. Kan jag gå till kiropraktorn med min ryggvärk,
är massage farligt?
Har du smärtor i ryggen så bör du inte utsätta dig för ryggmanipulation. Däremot finns inga risker med lätt massage.
Rådfråga en fysioterapeut angående lämplig smärtbehandling.
8. Är det farligt att gå till tandläkaren när man behandlas
för osteoporos?
Nej. Om du måste genomgå stora tandingrepp är det bra 		
att din tandläkare vet om att du behandlas för osteoporos.
Du ska fortsätta att ta din medicin.
9. Är en bentäthetsmätning av hälen lika bra som en mätning
av höften eller ryggen?
En bentäthetsmätning av hälen är inte lika exakt som en
mätning i höft eller rygg. Vi rekommenderar därför att höftoch ryggmätningar används när man sätter in och följer upp
läkemedelsbehandling för osteoporos.
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Egna anteckningar
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Egna anteckningar
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Skånes universitetssjukhus
Verksamhetsområde Ortopedi
Centrum för osteoporos och frakturprevention
Telefon 040-33 81 80
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