
Referat från event 2018-10-19 i anslutning till 

Internationella benskörhetsdagen, Ryhovs Sjukhus Jönköping. 

 

 

För femte året i rad kunde Osteoporosföreningen i Jönköpings län tillsammans 

med Folkhälsosektionen i Regionen och Vuxenskolan inbjuda allmänhet och 

vårdprofession till en engagerande föreläsning med teman för en ”benstark 

framtid”. 

När startskottet gick klockan tio på fredagsförmiddagen fanns drygt                         

100 förväntansfulla personer i Aulan och kaffe vagnen stod dukad. 

 

Foto Birgit Strömgård Belfrage 

Vårt Regionråd Mia Frisk(Kd) fanns även i år på plats och delade inledningsvis 

med sig av Regionens ambitioner för en bättre folkhälsa- en hälsa för hela 

livet. 

Berättar i år att ett paradigmskifte pågår inom Hälso-och sjukvården i Regionen 

för att primärvården skall stärkas och få ökad inflytande över bli 1:a linjens 

hälso-och sjukvård. 



 

Regionrådet Mia får symboliskt en sparbössa som tack och för att komma ihåg 

Osteoporosföreningens påbörjade bidrag i kampen för en bättre benhälsa. 

 

Kristian Axelsson, Ortoped och forskare från                                                                

Västra Götalandsregionen föreläste inspirerande  och pedagogiskt över temat: 

Vad vet vi idag om benskörhet och möjlighet att förebygga frakturer 

relaterade till sjukdomen? 

Osteoporosfrakturer är ett stort-och underbehandlat tillstånd i vårt land. Andel 

utnyttjade vårddygn på sjukhus för osteoporosfrakturer i Sverige kommer på 

andra plats efter stroke. Personer med en osteoporosfraktur löper en högre 

risk att drabbas av ytterligare frakturer. Många sjukhus missar chansen att 

fånga upp frakturdrabbade personer för utredning och behandling av 

osteoporos i samband med första frakturen. Bland äldre personer                                        

80-90 -åringar är det väldigt få som efter en höftfraktur erbjuds behandling 

trots uppenbara vinster. I Skaraborgs län har initierats hembesök hos                       

80- ”plussare” efter genomgången höftfraktur för att uppmärksamma och 

undvika underbehandling. 



Det är känt att tillfrisknandet efter en höftfraktur är begränsad och att det 

föreligger 20-30 % ökad dödlighet i närtid och för övriga ofta ett reducerat              

välbefinnande och med behov av samhällsinsatser.  

En framgångsfaktor i Skaraborgs län är Frakturkedjan vilken infördes 2013. 

 

Han sammanfattar: 

-att med strukturerade frakturkedjor kan man identifiera fler med osteoporos 

och med ett integrerat arbetssätt och tydliga processer kan patient 

omhändertagandet förbättras och osteoporosrelaterade frakturer förebyggas. 

Det förutsätts en ”koordinator” som dirigent i kedjan. Man har i Skövde givit 

vårdadministratörerna delegation att fånga upp samtliga patienter med 

frakturer för vidare utredning, en garanti för att undvika att någon ramlar 

mellan stolarna. En fullt införd vårdprocess förväntas minska  andelen 

återfrakturer, vilket medför  minskat lidande för patienterna och 

kostnadsbesparingar för sjukvården. 

Uttrycker även att för Skaraborgs län ser han ett tydligt behov av att 

återuppbygga Osteoporosmottagningar för att samla kunskap och att 

osteoporosvården blir ett tydligt prioriterat område i vården. 

Ser även vinster med ökat samarbete med Urologi och Bröst -enheterna inom 

Regionen. 

Vi får även ta del av kunskap om befintliga och kommande läkemedel vilka 

indelades efter sin påverkan på benomsättningen. Dels de som minskar 

bennedbrytning samt de läkemedel som stimulerar bennybildning. 

Läkemedelsbehandling prioriteras enligt Socialstyrelsen på skalan 2-3 alltså hög 

prioritet. Vilka ska behandlas? De flesta som bryter sig har osteopeni och utgör 

högriskindivider. 

För att fånga behandlingskrävande personer rekommenderas FRAX-skattning 

för att addera risker och avgöra fortsatt utredning och behandling. 

Med spänning kan vi se fram emot ytterligare forskning, nya läkemedel, 

exempelvis Probiotikans roll i samband med förebyggandet och behandling av 

osteoporos.  

Kristian Axelsson kommer att ingå i den arbetsgrupp Socialstyrelsen utsett för 

att ta fram nya Nationella Riktlinjer för Osteoporos 2019. 



 

Kristian Axelsson i föreläsartagen 

 

 

Fysisk aktivitet och Nutrition var övriga teman för förmiddagen. 

 Bästa möjliga hälsa för bra motion och kost. 

Fysisk aktivitet har en förebyggande effekt av betydelse för att undvika 

muskelförlust, benskörhet fallrisk och frakturer hos äldre. 

Leg.  sjukgymnast Malin Stigård gav oss en bra beskrivning av vad som händer 

med skelettet i kroppen i takt med åldrandet och att vi under en tio -års period 

har bytt ut vårt skelett. Levande skelett utgör ca 15% av kroppsvikten.                   

Remodelleringsprocess, dvs nedbrytnings-och återbyggnadsprocess tar ca tre 

månader. 

Under en period av exempelvis tre veckors sängläge pga. sjukdom tappar vi               

15-20% av vår benmassa. 

Med åldrandet följer att muskelmassan minskar och fettmassan ökar. 

Föreläsaren konstaterar vidare att efter 80 års ålder drabbas varannan person 

av ett fall/år med varierande utfall. 



20-30 minuters träning tre gånger/vecka ökar bentätheten med 50 % jämfört 

med icke aktiva. Med viktbärande aktiviteter kan benförlust bromsas.            

Även aktiviteter med lägre belastning kan bidra till en högre benmassa om de 

kräver en högre muskelansträngning. 

Vi vet att ca 45 % av befolkningen inte rör på sig och att inaktivitet utgör en hög 

riskfaktor för ohälsa. 

Ett tips för egenkontroll: att kunna stå på ett ben i 10 sekunder. Klarar vi inte 

detta föreligger tredubbel risk för höftfraktur. 

Avslutningsvis får vi uppmaning att vara aktiva med balansträning i det dagliga 

livet och ta alla tillfällen i akt för detta. Informerar också om att för personer 

med osteoporos och kotkompression behövs anpassad fysisk aktivitet med 

undvikandet av situps och roddövningar. 

 

Malin Stigård Leg. Sjukgymnast 



Dietist Amanda Nilsson fortsätter engagerat med Kostens betydelse för  

bästa möjliga hälsa. 

Börjar inledningsvis med uppmaning   och med sammanfattande råd att: 

 sluta röka, träna och bra mat! 

Fysisk aktivitet, proteinintag och intag av vitamin D stimulerar uppbyggnad av 

muskler och kan minimera muskelförlust. 

Lågt intag av protein(kött, fisk, ägg, mjölk, ost, ärtor, bönor, linser)tillsammans 

med inaktivitet bidrar till ökad risk att falla. 

Enligt råd från NNR5(nordiska näringsrekommendationer)har äldre ett ökat 

behov av D-vitamin och den lägre gränsen för proteinintag är högre än för 

vuxna med ett ökat behov av protein med 10-20 %. 

Skelettet blir hårt av kalcium och vi behöver få i oss 800 mg per dag. 

Exempelvis mjölk, ost men även grönsaker, gryn och nötter innehåller kalcium. 

 

Efter varje föreläsning gavs tillfälle till frågor och många i publiken tog tillfället i 

akt. En fråga som fick ta utrymme berörde tandhälsa och osteoporos. 

Missuppfattningar om ökade risker för käknekros i samband med osteoporos  

kunde avdramatiseras  av deltagande käkkirurg som fanns i publiken . 

 

Vi sammanfattar förmiddagens spännande förmiddag med uppmaningen: 

Bli skelettsmarta och behandlas i tid! 

 

Osteoporosföreningen riktar ett stort tack till medarrangörer, föreläsare och 

publik. 

  

Vid pennan Margareta Lindahl 


