
Kristina Åkesson i intervju för Osteoporosförbundet:       
”Vi bör se förbättringar inom två år” 
 
 
Varje år behandlas runt 100 000 frakturer som orsakas av benskörhet, men det är inte alla patienter som blir 
utredda och får rätt diagnos. Socialstyrelsen skärper nu riktlinjerna för osteoporos, men arbetet med 
frakturkedjor går trögt. 
 

– Om vi åtminstone fångar de som har högst risk för nya frakturer, det vill säga de som 
har haft en tidigare, så kommer vi att komma mycket längre än vi hittills har gjort, säger 
Kristina Åkesson, ortoped och professor vid Osteoporoscentrum, Skånes 
Universitetssjukhus Malmö, samt enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning 
vid Lund Universitet.  
 
50 PROCENT KAN SLIPPA NY FRAKTUR 
Varannan kvinna och var fjärde man drabbas någon gång av benbrott till följd av 
benskörhet. Risken för att få ytterligare ett benbrott är kraftigt förhöjd de närmaste 
åren efter den första frakturen. Men det finns effektiv behandling att få. Genom att 
identifiera de patienter som är i riskzonen och ge dem läkemedel som ökar bentätheten 

går det att minska risken betydligt. 
– När det gäller kotkompressioner minskas risken definitivt med 50 procent, men i vissa fall upp till 60–70 
procent. Effekten för andra typer av frakturer, som till exempel höftfrakturer, ligger på mellan 10 och 50 procent, 
säger Kristina Åkesson, som även är ordförande i Svenska Osteoporossällskapet. Men det handlar inte bara om 
läkemedel, allt frakturförebyggande arbete måste arbeta med att minska alla risker och särskilt fallrisken. 
 
MÅNGA STRUNTAR I BEHANDLING 
Trots att det är klarlagt att risken för nya frakturer minskar betydligt med medicinering är det många patienter 
som inte fullföljer sin behandling. Kristina Åkesson tror att det är viktigt att ta upp frågan med medicinen med 
patienten varje gång man träffas. 
– Frågar vi patienten om man tar medicinen visar vi att det är viktigt, om vi inte frågar skulle man kunna uppfatta 
det som att det inte är så viktigt. Det räcker inte att en gång säga hur länge medicinen ska tas, utan vi måste 
påminna om det och att receptet ska förnyas. Samma gäller att vara uthållig när det gäller fallförebyggande och 
träning. 
 
Ovilligheten att ta medicinerna skulle också kunna kopplas till rädsla för biverkningar. Kristina Åkesson 
poängterar dock att det i realiteten handlar om mycket låga risker. 
– De analyser som gjorts visar att nyttan vida överstiger risken, men vi är ibland mer benägna att ta till oss risker. 
De biverkningar som är aningen vanligare är magbesvär vid tablettbehandling och influensasymtom vid 
infusionsbehandling. En mycket liten risk finns för att få osteonekros i käkbenet, men detta gäller främst 
cancerpatienter. 
Så hur ska man få fler att ta sin behandling? 
– I vårdflödet ingår egentligen att man ska följa upp behandlingen, se till att patienten fortsätter att ta medicinen. 
I studier har man sett att det räcker med ett samtal för att följsamheten ska öka. 
 
NYA RIKTLINJER I APRIL 
Redan 2012 kom Socialstyrelsen med nya riktlinjer för osteoporos och dessa kommer nu att uppdateras i slutet av 
april.  



– Det handlar om att införa standardiserade vårdförlopp med frakturkedjor där en koordinator är spindeln i 
nätet, som gör riskvärderingen och triagerar (sorterar och prioriterar, reds. anm.) patienterna, säger Kristina 
Åkesson. 
 
Men det går långsamt med att implementera riktlinjerna. 
– Det går inte så fort som vi skulle önska, men det är väldigt många som redan har påbörjat arbetet med flöden 
och vi ser att det är en stor skillnad jämfört med för fem år sen.  
Problemet, menar Kristina Åkesson, ligger vid de stora sjukhusen och stora upptagningsområdena. 
– På mindre sjukhus där kontaktvägarna mellan slutenvård och öppenvård är enklare är det också lättare att 
hantera frakturkedjor. Vi vet att det finns ställen som är mer komplexa än andra. Stockholms sjukvård, till 
exempel, är ganska diversifierad och där har man svårare att lyckas lika bra, tror jag. 
 
INGEN ”ÄGER” SJUKDOMEN 
Ytterligare en anledning till att diagnostisering och behandling av osteoporos ser så olika ut i olika regioner tror 
Kristina Åkesson beror på att det inte finns någon egen specialitet som ”äger” sjukdomen. 
– Det är väldigt många olika specialiteter involverade. Hos oss i Skåne är det ortopeden, i Uppsala är det 
endokrinologen och i Göteborg är det geriatrik. På många ställen internationellt är även reumatologer 
involverade, säger hon.  
Varför är det så? 
– För att patienterna finns på så många olika ställen. De som kommer in med en fraktur, som ännu inte har 
diagnostiserats med osteoporos hamnar på ortopeden, och de patienter som inte haft fraktur men där man ändå 
misstänker osteoporos har ofta handlagts inom endokrinologi eller primärvård, därför finns det ingen som har 
huvudansvaret. 
Så kan vi ju inte ha det om vi ska ha en jämlik vård?  
– Nej, det har inte hänt tillräckligt mycket och tillräckligt snabbt. Men man måste ha perspektivet att 
diagnoskriterier för osteoporos kom i början på 90-talet, då också det första läkemedlet kom, så det är inte 
oändligt länge. Vi ser ändå en stor utveckling över tid och bentäthetsmätare finns idag i de flesta regioner. 
 
LYCKAT ARBETE I SKÅNE 
På Skånes universitetssjukhus i Malmö där Kristina Åkesson jobbar har arbetet med frakturkedjor kommit långt. 
– Det startade som ett forskningsintresse och sen blev det en klinisk möjlighet och vi köpte en av de första 
bentäthetsmätarna. Sen vi införde vårdprogram och frakturkedjor har vi arbetat mer strukturerat, flödet är 
upparbetat och hanteringen av patienter med frakturer är klarlagd. Det blev tydligare vilken information vi ger 
patienterna, hur vi samlar in riskvärderingar med mera. 
Hur har det fungerat? 
– Kontinuitet och hög belastning gör att det är sårbart om personal blir sjuk, men när alla är på plats lyckas vi. 
Jämfört med för två år sen så kan vi se att vi har ökat vår behandlingsgrad, fler behandlas direkt och fler får 
intravenös behandling istället för tabletter. 
 
BYGGER PÅ ELDSJÄLAR 
I Skåne bygger det som sagt på att du har drivit på detta. Men ska det behöva vara eldsjälar som driver 
lyckade projekt för att dessa frakturkedjor ska bli verklighet? 
– Så har det varit över stora delar av världen och så börjar det med många sjukdomar. Vi vill att det ska vara 
integrerat i vården, men det kommer att se olika ut beroende på var man befinner sig. Det kommer handla om 
hur mycket resurser som kopplas till detta, men sen får det inte bli så att det bara fungerar så länge det finns 
pengar, man måste bygga upp något som är hållbart och integrerat. 
 
 



SPAR PENGAR I LÄNGDEN 
Som utomstående kan man undra: varför tar vården de enormt höga kostnaderna för att ta hand om alla 
osteoporosrelaterade frakturer istället för att ställa diagnoser och ge behandling som så effektivt förhindrar 
nya frakturer? 
– De analyser som är gjorda visar att införandet av frakturkedjor sparar pengar. Men vinsterna ligger inte på 
samma ställe som kostnaden, och det är ofta där problematiken ligger. Sjukvården får ta de ökade kostnaderna, 
men vinsten kommer inte sjukvården tillgodo omedelbart. 
 
Kristina Åkesson förklarar att de ökade kostnaderna handlar om att utbilda personal, införa frakturkoordinatorer 
och ökad läkemedelsanvändning. 
– Totalt sett är läkemedelskostnaden tämligen liten i förhållande till många andra sjukdomstillstånd. 
 
Så slutligen, hur snabbt kan vården komma igång med frakturkedjor (för de som ännu inte börjat)? 
– Det är upp till sjukvårdshuvudmannen i de olika regionerna, men det arbete som görs inom Sveriges Regioner 
och Kommuner för att ta fram ett underlag för att alla skall kunna etablera vårdkedjor, kommer driva på 
utvecklingen. Vi bör se förbättringar redan inom två år. 
 
FAKTA: RIKTLINJER OSTEOPOROS 
I de nya riktlinjerna fastslås att alla regioner ska införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för 
osteoporos, det vill säga införa tydliga frakturkedjor där en person med tidigare fraktur ska följas upp. Patienter 
med hög risk för fraktur ska utredas, diagnostiseras och därefter sättas under behandling. 
 
Text: Matilda Lann 

 


