
Dolda sjukdomen osteoporos väcker stort 
intresse 
Allt fler i Region Gävleborg får hjälp att förebygga och behandla sjukdomen 

osteoporos (benskörhet). Det uppmärksammades vid ett informationsmöte för 

allmänheten under veckan. 

 

Det var Riksföreningen osteoporotiker i Gävleborg som bjöd in till ett informationsmöte på den 

Internationella osteoporosdagen den 20 oktober. Cirka 125 personer, bestående av både 

allmänhet och medlemmar från föreningen deltog i mötet som hölls på Scandic CH i Gävle. 

Ordförande i föreningen, Inger Aréen, hälsade alla deltagare välkomna. Inger berättade att hon 

under sin tid som ordförande haft kontakt med många missnöjda osteoporotiker. Hon har fått höra 

många berättelser om brister i vården och i uppföljningen av patienterna. Inger konstaterade att 

det skett stora förbättringar inom vården det senaste året och att det därför är viktigt att kunna 

informera om hur man numera arbetar med sjukdomen. Från politiskt håll finns ett engagemang 

och ett stort intresse av att satsa på att förbättra vården för personer med osteoporos. 

- Ett led i förbättringsarbetet har varit att starta ett projekt för att identifiera patienter med 

lågenergifrakturer (frakturer i samband med fall från liten nivåskillnad, exempelvis halkolyckor), 

berättade Åsa Linder som leder projektet. Patienter erbjuds snabbt med bentäthetsmätning och 

om benskörhet kostateras erbjuds behandling. Vi har ett väl fungerande samarbete mellan 

ortopeder, osteoporoskoordinatorer, DXA-enheten, osteoporossjuksköterskor, fysioterapeuter och 

familjeläkare – de tre sistnämnda personalgrupperna på länets alla hälsocentraler. 

Patienterna söks upp 



Malin Westling, osteoporoskoordinator på Gävle sjukhus har till 

uppgift att, likt en detektiv leta upp patienter som haft lågenergifrakturer. Patienterna screenas för 

att se om det finns risk för återkommande fakturer. Patienten får sedan göra en 

bentäthetsmätning. 

Om bentäthetsmätningen visar att patienten har osteoporos fortsätter utredningen i primärvården, 

berättade Monica Sundin, osteoporossköterska i Hudiksvall/Nordanstig. 

Monica informerade om den fortsatta utredningen och 

behandlingen och om vad patienten själv kan göra. Patientens livsstil har stor betydelse för 

utvecklingen av sjukdomen. 

Därefter informerade Ildiko Jonap, specialistläkare vid reumatologmottagningen, Gävle sjukhus 

om vilka läkemedelsalternativ som finns för att behandla sjukdomen. 

Positivt mottagande 

Från publikens håll lyftes flera intressanta frågor, bland annat om 

medicinering och hur det fungerar. Man var också mycket positiva till att ett eftersatt men viktigt 

område nu lyfts fram och att rutiner och processer förbättras. 



Tommy Berger, regionråd (S) avslutade mötet med att berätta om hur de förtroendevalda jobbar 

för att skapa förutsättningar för angelägna områden inom hälso- och sjukvården. Osteoporos är 

ett av de prioriterade områdena som den politiska organisationen kommer att satsa vidare på 

2015-2017. 
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