
Maria Sääf, överläkare i endokrinologi, Karolinska Institutet och Visby lasarett: 
Osteoporos – dina bästa åtgärder för att inte bli benskör. Värt att veta om tillskott och 
läkemedel.
Om man inte bryter sig märker man oftast inte att man är benskör. Ämnesomsättningen i 
benvävnaden är störd vid benskörhet. Benskörhet är till 50% genetiskt betingat.
Handledsfrakturer ökar i 50-årsåldern, medan 83 år är normal ålder för kvinnor att få höftfraktur.
Man ska satsa på att inte ramla samt ha ett starkt skelett!
C:a 70.000 osteoporosrelaterade frakturer (= utan yttre påfrestning eller liten påfrestning) per år i 
Sverige. Efter 50 års ålder drabbas 50% av alla kvinnor (och 25% av männen) av en fraktur.
Man bygger ben då man står, går, hoppar, … För benbyggnaden behövs kalcium, fosfat, D-vitamin.
Cellerna i benstommen: Osteoblaster bygger nytt ben; kan aktivera osteoklaster, vilka bryter ned 
ben. Osteocyter känner av mekanisk belastning och bildar hormoner (sklerostin är en broms för 
benbildning). Benstommen består till 1% av dessa benceller, till 30% av kollagen (uppbyggt av 
protein; C-vitamin krävs för bildningen) och till 70% av mineraler (kalcium, fosfat, magnesium).
Utredning av osteoporos börjar med ett besök på Vårdcentralen, som bör remittera till bentäthets-
mätning. Du kan själv fylla i FRAX på nätet för att se din risk för att få en fraktur inom 10 år. Är 
risken > 15% ska du beställa bentäthetsmätning. Har du tidigare haft kot- eller höftfraktur eller ätit 
kortisontabletter under flera månader är risken alltid mycket hög – oavsett vad FRAX visar!
Vad kan du göra själv för att motverka benskörhetsfraktur?

– Fysisk aktivitet. Benstommen förbättras av motion framförallt före puberteten. Hjälper oss 
behålla benmassan i alla åldrar. Hos äldre bättras framförallt välbefinnande, balans, 
muskelstyrka. Muskelstyrkan är nära kopplad till benstommens hållfasthet. Styrketräning 
och annan viktbelastande träning, ex. raska promenader, jogging, gympa, yoga 30 min/dag 5
ggr/v (2½ h/v). Muskelstyrka + balans + kondition! Kondition är färskvara! Ta hjälp av en 
sjukgymnast om du redan har frakturer!

– Se upp för fallrisker i vardagen! T. ex. lösa mattstumpar i hemmet, dålig belysning, dåliga 
glasögon, dåliga skor och sist men inte minst mediciner som orsakar yrsel, lågt blodtryck 
och dålig balans (ex. sömntabletter).

– Tobak och alkohol (½ flaska vin/dag) ökar frakturrisken ca 50%.
– Näring motverkar osteoporos och frakturer. Kalorier, protein, mineraler och vitaminer i 

tillräcklig mängd! Äldre behöver mer protein! Den hormonella hälsan kräver underhudsfett!
Högre frakturrisk vid lågt BMI.
Minskad frakturrisk av syrade mjölkprodukter och hårdost – innehåller probiotika.

Brist på kalcium kan man få om man inte konsumerar mejeriprodukter eller annan kalciumrik 
mat/dryck. Långvarig behandling med PPI (ex. Omeprazol) försvårar kalciumupptag. Vid brist dras 
kalcium ut från 'skafferiet' i benstommen.
Brist på D-vitamin kan bli följden av att inte exponera huden för solljus under sommarhalvåret; att 
inte få i sig tillräckligt med fet fisk (inkl. gös och abborre) eller mejerivaror med vitamin D; vissa 
mediciner mot epilepsi eller HIV. Allvarlig brist kan orsaka 'engelska sjukan'.
Tillskott av kalcium och D-vitamin kan minska risken något för vissa äldre som har brist. Kan även 
vara av visst värde vid kortisonbehandling. Ingen effekt visad hos yngre utan brister.
Behandling med enbart kalcium och/eller D-vitamin utan brist på dessa ämnen är 'icke-göra', men 
vid behandling med benspecifika läkemedel eller kortisontabletter ska kalcium + D-vitamin alltid 
ges.
Vi behöver både vitamin K1 (i gröna grönsaker) och K2 (kött, lever, äggula, mejeriprodukter, 
fermenterade produkter) för normal funktion i bencellerna. Tillskott rekommenderas ej till personer 
utan brist. Långvarig behandling med antibiotika som stör tarmens bakterieflora kan ge brist liksom 
leversjukdom. Brist är ovanligt, men hos de som opererat bort en del av tarmen är det vanligt.
OBS! K-vitamin kan motverka effekten av Waran.
Magnesium är ett viktigt mineral och finns i benstommen. Uttalad brist kan ge krampbesvär. Blod-
prov speglar inte alltid brist. Tillskott har inte visat minskad frakturrisk. Brist kan fås vid usel kost; 
mag-tarmsjukdom; långvarig PPI-behandling; alkoholism; njursjukdom med diuretikabehandling; 
hos cancerpatienter som behandlas med cytostatika.
Titta i bristguiden.se för mer om kalcium och vitaminer!



Benspecifika läkemedel.
Bisfosfonat veckotablett (Alenat, Risedronat), bisfosfonat årligt dropp (Aclasta) och denosumab 
injektion var 6e månad (Prolia) är benresorptionshämmare (bromsar osteoklasternas nedbrytning).
Frakturrisken minskar med 50-70% för kotkompression, 30-50% för höftfraktur, 20-30% för övriga 
frakturer. Veckotabletter ges normalt 3-5 år, Aclasta 3 år, Prolia tills vidare.
Ny behandlingsperiod om bentätheten minskat efter 2-4 år; vid ny fraktur; vid ökad risk.
Parathormonanalog stimulerar benbildningen (påverkar osteoblasterna) Forsteo (teriparatid). Ges 
dagligen med injektionspenna under huden. Subventionerat för behandling 18 månader. Dyrt, ca 
45.000 kr/år. Måste följas upp med t. ex. bisfosfonat annars förloras effekten inom 1-2 år. Bra effekt
mot kotkompressioner. Ingen visad effekt mot höftfraktur.  Ett liknande läkemedel (Eladynos) är 
godkänt i USA men ännu inte inregistrerat i Europa.
Ett kommande – ännu ej registrerat - preparat (Evenity) påverkar osteocyterna, då det bromsar 
effekten av den bromsande substansen sklerostin. Ökar benbildningen och minskar bennedbryt-
ningen. Ges som månatlig injektion 1-2 år följt av benresorptionshämmare.
Avslutningsvis kom frågor om tandproblem. Egenvård av tänderna viktigt – extra noga bl.a. vid 
muntorrhet. Då ämnesomsättningen i benstommen är långsammare vid osteoporos, kan bakterier i
munhålan lättare påverka tänderna. Gör paus i medicinering inför stora tandingrepp och återuppta 
behandlingen först då slemhinnan läkt. Paus 2-4 år vid käkproblem och långvariga behandlingar.
Maria förtydligade att risken för nekros i käkben – som är extremt liten – ökar vid tandlossning, ej 
av bisfosfonater.

Liisa Byberg, universitetslektor och docent i medicinsk epidemiologi, Institutionen för 
kirurgiska vetenskaper, Ortopedi, Uppsala universitet: Mjölkdrickande och frakturrisk.
En världsomfattande rapport visar: Ju mer kalcium i kosten – desto högre risk för höftfraktur. Men i 
de nordiska länderna äter man mest kalcium i Finland men har ungefär halva frakturrisken jmf med 
Sverige, Norge, Danmark. Kan det möjligen bero på att finländarnas kost innehåller betydligt mer 
mjölksyrabakterier/probiotika?
Risken för höftfraktur hos kvinnor ökar med 7% per glas mjölk (200 ml) – men minskar med 11% 
per portion fil/yoghurt (200 g)!
Oxidativ stress och inflammation påverkar både muskler och ben. Oxidativ stress kan även leda till 
cancer, diabetes och andra sjukdomar. Antioxidanter minskar den oxidativa stressen – och risken för
höftfraktur! Minst 5 portioner frukt och grönsaker (à 100 g) per dag!
Ju mer fil/yoghurt och frukt/grönsaker du äter per dag, desto lägre risk för höftfraktur!

Laktos bryts ner med hjälp av laktas till glukos och galaktos. Laktosandelen i fil är ¾ jämfört med 
mjölk. (Yoghurt något mer än ¾). Galaktos ökar inflammation och oxidativ stress. Antalet 
biomarkörer för inflammation och oxidativ stress ökar vid mjölkdrickande, men minskar – pga olika
probiotika – vid intag av fil/youghurt.
Laktosfri mjölk tillverkas på olika sätt, men innehåller både glukos och galaktos.


