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Bentäthetsmätning

Bentäthetsmätning har blivit en värdefull 
metod för att bedöma den enskildes risk att 
drabbas av frakturer. 

När vi började erbjuda bentäthetsmätning på 1980-talet 
var somliga rädda att det kunde göra ont. ”Var borrar 
ni?” Vi fick, och får ännu, begäran om att mäta bentät-
het lite varstans i kroppen. Somliga vill också få en mät-
ning upprepad varje år. Dessa tre typer av missförstånd 
och lite annat ska vi reda ut här. 

DXA-mätning i ländrygg och höft är golden standard
DXA (Dual X-ray Absorptiometry) innebär att den del 
av skelettet som ska mätas genomlyses med svag rönt-
genstrålning av två olika energinivåer. Datorn gör en 
bild av denna del av skelettet och beräknar dess innehåll 
av mineral. Patienten ligger på en brits och operatören/
osteoporossköterskan ställer in röntgenröret och detek-
torn över höften eller ländryggen eller det man ska mäta. 
Hon eller han kontrollerar sedan att datorn valt rätt av-
gränsning av mätområdet, oftast ländkota 1-4 eller övre 
delen av lårbenet.

Mätvärdet jämförs med vad som är normalt och pre-
senteras i T-score och Z-score. T-score 0 (noll) motsva-
rar det normala medelvärdet hos unga vuxna kvinnor.       

Mätning av bentätheten i ländrygg och höft med DXA ger 
inte större stråldos än ett eller två dygn i vanlig  miljö”.

Z-score 0 motsvarar det normala medelvärdet för kvin-
nor i patientens ålder. Se figuren nedan till vänster!

Vad säger bentäthetsvärdet?
Man har mätt bentätheten i olika delar av skelettet hos 
tusentals människor i olika ålder och sedan avvaktat 
och sett vilka som bryter sig. Det visar sig att ju lägre 
bentätheten är, desto större är risken för frakturer. En 
minskning av T-score med 1 enhet motsvarar en dryg 
fördubbling av risken för fraktur i höften respektive ryg-
gen. En minskning med 2 enheter motsvarar drygt 4 
gånger ökad risk och så vidare.

1994 bestämdes att med benskörhet (osteoporos) hos 
kvinnor efter menopaus avses bentäthet i ländryggen el-
ler höften lägre än T-score –2,5. Med osteopeni avses en 
mildare sänkning av bentätheten till T-score mellan –1 
och –2,5. 

På senare år har man börjat ange bentäthet hos män 
över 50 år som T-score beräknat från ett slumpmässigt 
urval av friska män.

Hos barn, ungdomar och vuxna upp till cirka 50-årsål-
dern använder man enbart Z-score (inte T-score).

Felkällor 
Man ska inte tro att en fin maskin levererar sanna vär-
den i alla lägen. Operatören måste vara vaksam på stö-
rande faktorer. Skruvar eller spikar, förkalkningar och 
formförändring med mera försvårar tolkningen av det 
värde man får. I regel kan patienten ha inomhuskläder-
na på sig vid mätningen, men då får de inte innehålla 
metallföremål. Piercing i naveln kan göra det svårt att 
mäta i ländryggen. Artros i lederna mellan ryggkotorna 
ger ofta så kraftigt ökad förkalkning att det kan dölja en 
urkalkning i kotkropparna. Förkalkning i stora kropps-
pulsådern kan också dölja osteoporos i ryggkotorna.

Se figur:
Mätvärde markerat som kryss i diagrammet.
Patientens värde i denna mätning: T-score  -3.66 och 
Z-score. -2.51 dvs. osteoporos.
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Bentätheten säger inte allt
När man följer tusentals människor under flera år ef-
ter undersökning visar det sig att låg bentäthet ger den 
säkraste förutsägelsen om risken för fraktur, men den är 
långt ifrån 100-procentig. Personens ålder spelar också 
stor roll. Ju högre ålder desto högre risk. Tidigare ge-
nomgångna frakturer tyder också på ökad risk. Även 
frakturer hos föräldrar talar för ökad risk. Försämrad 
balans med benägenhet att falla utgör också en riskfak-
tor. När man ska ta ställning till om behandling behövs, 
ska man väga samman alla dessa olika faktorer och fler 
därtill.

Vem bör få sin bentäthet undersökt och hur ofta ska 
man mäta?
Särskilt om samhället ska bekosta undersökningen bör 
den i första hand erbjudas dem som sannolikt har ökad 
risk för frakturer. Det handlar framförallt om den som 
drabbats av en fraktur i ryggkota, höft, handled eller 
överarm. Om man har en förälder eller syskon som har 
kotkompression(er) eller höftfraktur kan det också vara 
anledning, liksom om man behöver behandling med 
kortisontabletter under lång tid kan det motivera mät-
ning.

Mätvärdet förändras långsamt, även vid behandling 
av benskörhet. I regel behöver det gå minst två år innan 
man kan se om en förändring verkligen har skett. Om 
mätningen efter två års behandling visar förbättrade el-
ler stabiliserade värden behöver man i många fall inte 
mäta mer. 

Varför inte mäta i hälen?
Det finns en uppsjö av metoder att mäta bentäthet i häl-
ben, underarm, fingrar, underben, käkben, i hela krop-
pen osv. Mätning med DXA, datortomografiröntgen, 
ultraljud osv. Det är bra att man söker efter ännu bättre 
metoder, men man ska veta att det krävs många, stora 
och mångåriga undersökningar innan man vet hur vär-
dena ska tolkas. De flesta av ovannämnda metoder har 
inte utvärderats tillräckligt för att vara av värde ännu. 
Mätning i hälen används på sina håll som en förunder-
sökning, och ett högt värde kan möjligen räcka för frisk-
förklaring (fraktur osannolik), och ett mycket lågt värde 
kan åtminstone hos äldre som haft fraktur(er) i vissa fall 
bidra som grund för att insätta behandling. Men ex-
pertgrupper och myndigheter rekommenderar mätning 
med DXA i höft och rygg. Hälmätning är alltså ännu på 
försöksstadiet.

Avancerade instrument utvecklas för att undersöka den 
tredimensionella uppbyggnaden av benbalkar i olika de-
lar av skelettet för ökad kunskap och för att följa effek-
ten av sjukdomar och behandling.

Vad kostar det? 
Hur får man en mätning?
Ett DXA-instrument kostar cirka en 
miljon kronor. Totala kostnaden för en 
mätning brukar beräknas till 800-1000 
kronor. 

Bentäthetsmätning görs på flertalet 
sjukhus i landet och på några privatmot-
tagningar, men olika landsting har olika 
rutiner. De nya rekommendationerna 
från Läkemedelsverket juni 2007 kan 
förhoppningsvis öka tillgängligheten av 
bentäthetsmätning för alla som är i be-
hov av en undersökning. Ju bättre läke-
medel vi får mot osteoporos, desto vik-
tigare är det att de som har sjukdomen 
får en diagnos och kan erbjudas effektiv 
behandling. 
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En ryggkota är komprimerad

Övre del av lårbenet är det viktigaste mätstället
(se rödtoning).


