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Vad är osteoporos?

• Systemisk skelettsjukdom hos män och kvinnor som karakteriseras av:
1. Låg benmassa
2. Nedbrytning av benvävens mikroarkitektur
3. Minskad benstyrka
4. Ökad frakturrisk
Den kliniska manifestationen av osteoporos är lågenergifraktur





Frakturepidemiologi i 
Sverige

70.000 frakturer årligen i Sverige







Ungefär hälften av alla 
kvinnor i
Sverige, och cirka 25 % av alla 
män
beräknas drabbas av en
osteoporosfraktur under sin 
livstid.







Benskörhetsfrakturer

• Handledsfraktur
• Kotfraktur
• Höftfraktur
• Bäckenfraktur
• Överarmsfraktur
”Lågenergi-fraktur



Kotkompressioner, kotfrakturer





Riskfaktorer för osteoporos och fraktur

Icke påverkbara
• HÖG ÅLDER
• TIDIGARE FRAKTUR
• KVINNLIGT KÖN
• MENOPAUSÅLDER
• ÄRFTLIGHET
• KROPPSLÄNGD

Påverkbara
• FYSISK INAKTIVITET
• LÅG KROPPSVIKT
• KORTISONBEHANDLING
• LÅG BENTÄTHET
• FALLBENÄGENHET
• RÖKNING
• HÖG ALKOHOLKONSUMTION
• LÅG SOLEXPONERING
• NEDSATT SYN



Hur identifierar vi riskpatienter?





Beräkning av frakturrisk - FRAX 

Internetbaserat verktyg för att räkna ut den absoluta 10-års risken för att 
drabbas av lågenergifraktur i under-, överarm, höft eller kota alternativt 
enbart risken för att drabbas av en höftfraktur 

•Syftet med FRAX: förbättra beslutsunderlaget för 
läkemedelsbehandling, undvika onödig bentäthetsmätning och 
farmakologisk behandling vid låg frakturrisk hos personer >40 år 

•FRAX tar inte hänsyn till antalet eller typen av tidigare frakturer, gäller 
ej för premenopausala ♀, kan ej användas för redan behandlade 
patienter 





• Frakturrisken ökas med ålder
• Risken för höftfraktur ökar per SD sänkt bentäthet
• Ökad risk för höftfrakturer hos rökare
• Höftfraktur hos mamma eller pappa = fördubblad risk för egen fraktur
P.o. kortison ger an absolut riskökning i FRAX : 9-19%,dosberoende 
effekt ( min 3 mån och 5 mg prednisolon dagligen)



Bentäthetsmätning
Dual energi X-ray absortiometry
(DXA)

”Gold Standard”



Definition av osteoporos enlingt WHO

Normal bentäthet                   T- score vid eller över -1,0 SD
Låg bentäthet                           T-score mellan -1,0 och -2,5 SD
Osteoporos                               T-score vid eller under -2,5 SD

T-score kallas det antal standarddeviationer (SD) som patientens BMD ( bone mineral 
density) avviker från peak bone mass





Osteoporos – Behandling

Enligt öppna jämförelser får endast ~14% av postmenopausala 
frakturpatienter läkemedelsbehandling < 1 år för att förebygga en 
ny fraktur 



Icke farmakologiska åtgärder

1.Rökstopp
2.Fysisk träning
3.Kost
4.Förhindra fall



Kalcium och D-vitamin

Kalcium och D-vitamin ges i normalfallet vid all benspecifik 
behandling 

Detta för att kompensera för en negativ kalciumbalans vid 
åldrandet och motverka sekundär hyperparatyreoidism
resulterande i ↑ benresorption 



Källor till D-vitamin i 
kosten

• Fisk och fiskprodukter
• Berikade mjölkprodukter
• Äggulan
• Bordsmargarin
• Svamp ( kantareller)
• Nötlever
Enligt livsmedelsverket bör de flesta 
barn och vuxna få i sig 10 μg D-
vitamin i kosten varje dag. Behovet 
ökar drastiskt efter 75 års ålder, då 
såväl män som kvinnor 
rekommenderas ett dagligt intag på 
20 μg. 



Farmakologisk behandling

Bisfosfonater po,veckotablett (Aledronate,Fosamax,Optinate)

Bisfosfonater hämmar de bennedbrytande cellernas förmåga att bryta ner ben och ökar 
benmassan i ländrygg och höft

Zoledronsyra iv ( årlig infusion i 3år)

Biverkningar : Käkosteonekros ( 1/10000-1/ 100000 pat),hos cancerpatienter 1-10% vid iv 
bisfosfonater och influensaliknande symptom första 1-2 dygnen efter infusion.

Denosumab (monoklonal antikropp) sc injektion 2ggr/året

Parathormon ( Forsteo),anabol behandling,daglig sc injektion i 18 mån



När Eva halkade på isen
• Eva, 69 år, tidigare undersköterska, hypertoni, yrselbesvär.
Röker 5-10 cigaretter/dag.
• Halkat på isfläck. Sökt akutmottagningen där man konstaterat
att hon brutit handleden. Eva fick gipsskena och smärtstillande
medicin.
Vad hände sen?
• Eva har ärftlighet för osteoporos samt
falltendens dvs ökad risk för att få fraktur och erbjuds
Bentäthetsmätning via VC, som hon accepterar.
Utredningsresultat
• Eva har följande riskfaktorer för att få fraktur: ärftlighet för 
osteoporos, rökare, tidigare fraktur. FRAX visar 10-årsrisk för 
osteoporosfraktur
49 %, för höftfraktur 32%.



Behandling
• För frakturen – gips i 4 veckor, sedan rörelseträning
• För osteoporos - T alendronat 70 mg en /vecka samt Kalcipos
D Forte 1x1,
behandling via vårdcentralen
• Fysisk aktivitet med balansträning
• Rökavvänjning
Resultat efter 5 års behandling
10% förbättring av bentätheten
Pat har slutat röka, promenerar med stavar och har inte
fått några nya frakturer





§ Osteoporosprojekt MM1
Startades nov 2018

Målgrupp : höftfrakturer

Remiss för bentäthetsmätning skickas till MM1( frakturkedja)

Inom 2 månader kallas patienter för DEXA ( kallelse och informationsbrev)

Pat skall ta prover ( krea,Calcium) 1-2 v inför besök

Dexa, läkarbesök och information om mätningsresultat, diskussion och förslag 
till behandling ( oftast Zoledronsyra)

SSk besök för administrering av behandling

Remiss till primärvården - fortsatt behandling



Aclasta direkt för höftfrakturer 

Kallelse till Dexa+ 

Informationsbrev 

Krea skall vara taget vid inneliggande 
vård på ortopeden 

 

 

DXA-mätning 

 

Läkarbesök med information om 
mätresultat 

 

Ställningstagande till Aclasta 

 

Sskbesök med Aclastainfusion 

 

Remiss till vederbörande läkare 
vårdcentral 

 



 
Namn 
Adress 
Postnr Ort 
 
 
 
Du har fått tid för bentäthetsmätning den …. kl …. på  medicinmottagning 1, i  
M-huset, andra våningen, USÖ. Undersökningen utgöres av lågdosröntgen och är förenad 
med minimal strålning motsvararande så kallad bakgrundsstrålning. 
 
Om undersökningen visar att du har benskörhet som du borde få behandling för kommer du 
att erbjudas läkemedelsbehandling i anslutning till undersökningen .Läkemedlet heter 
zoledronsyra och ges direkt i blodet som ett dropp på mottagningen. Läkemedlet tillhör 
gruppen bisfosfonater som används vid benskörhet för att minska risken för nya benbrott. Den 
totala tiden för undersökning och behandling beräknas uppgå till cirka 1-2  
timmar. 
 
Det är viktigt att du snarast möjligt tar blodprov (avseende kalknivån och njur-funktionen ) 
ifall du samtycker till bentäthetsmätning och behandling enligt ovan. Provsvaren bör finnas 
tillgängliga senast två veckor före den planerade bentäthetsmätningen och eventuella 
behandlingen. Remisser för provtagningen finns inlagda i datorsystemet. 
 
Ta gärna med dig brevet i samband med provtagningen på vårdcentralen alternativt kemiska 
laboratorierna på USÖ, Lindesbergs- eller Karlskoga lasarett. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Foteini Patari 
Läkare 
Medicinska kliniken,USÖ 
 



•

34 st blev kallade till vanlig DEXA pga sommaruppehåll
10st avregistrerade på egen begäran efter att de fått kallelse
3 st avled
3st hade redan fått behandling via VC
6st var för sjuka för att ta sig till mott
flera borttagna från väntelista (upprepade kallelser)

22/11-11/10 : 197 remisser



77 patienter

63st fick 
Zoledronsyra

2st fick 
Denosumab

1 st fick 
Teriparatid

1 st fick po
behandlig

9st hade bra 
mätvärden

1st tackade nej till 
behandling



Tack för uppmärksamhet!


