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Ska!a dig en bättre benhälsa - bli vår medlem  och håll dig informerad 
Tel: 08-505 805 74 eller www.osteoporos.org och möt oss på Facebook

För ett liv utan brott - ROP, Riksföreningen Osteoporotiker

Osteoporos, eller benskörhet, kan beskrivas 
som ett kroniskt sjukdomstillstånd i skelettet 
med allvarliga konsekvenser för rörelseförmåga 
och hälsa.

I Sverige drabbas var !ärde man över 50 år av 
fraktur/er på grund av osteoporos. 
Men det går att förebygga.                
Vänta inte tills du drabbas. Hjälp oss att sprida 
kunskapen om osteoporos.

Långvarig kortisonbehandling, låga nivåer 
av könshormoner, alkoholöverkonsumtion, 
rökning, KOL och astma, mag-tarmsjukdomar 
och njursjukdomar som påverkar kalcium- och 
vitamin D-omsättningen och antiandrogen 
behandling är vanliga orsaker till osteoporos.

Berätta för dina släktingar och vänner att 
skörheten kommer inifrån. 

SKÖRHETEN KOMMER INIFRÅN

T
rots detta har vi 
en kraftig under-              
behandling av 
osteoporos i Sver-
ige, endast 3% 
män och 14 % 
kvinnor får läke-

medelsbehandling efter en osteo-
porosfraktur (1). Det är av största 
vikt att män blir medvetna om att 
även de kan drabbas av ”kvinno-
sjukdomen” osteoporos och att 
konsekvenserna av sjukdomen kan 
vara livshotande. 

Bennedbrytningen som leder 
till osteo-poros börjar för män i 
60-årsåldern och är en naturlig del 
av åldrandet. Osteoporos kan vara  
primär - orsakad av det naturliga 
åldrandet, eller sekundär d.v.s. 
orsakad av  andra sjukdomar och 
tillstånd som påverkar skelettet 

negativt. Den sekundära osteo-
porosen är vanlig bland män och 
drabbar alla åldrar. De vanligaste 
orsakerna till sekundär osteoporos 
är långvarig kortisonbehandling, 
låga nivåer av könshormoner, 
alkoholöverkonsumtion, rökning, 

KOL samt sjukdomar som 
påverkar kalcium- och vitamin        
D-omsättningen. 

När ska jag misstänka att jag 
har osteoporos?
Symtomen som drabbar män 
med osteoporos skiljer sig inte 
nämnvärt från dem som drabb-
ar kvinnor. Ofta är en lågenergi-                         
fraktur det första tecknet på dålig 
benkvalitet, och detta bör väcka 
tanken om osteoporos hos både 
den drabbande och doktorn.                                     
Andra symptom kan vara en kraftig 
längdminskning p.g.a. spontana 
kotkompressioner, samt även 
ryggvärk. Benkvalitet i kombi-                                                                                
nation med andra riskfaktorer 
för fraktur är avgörande för vid-
are handläggning av individen. 
Ju fler riskfaktorer desto större 
indikation för utredning med 

bentäthetsmätning. Denna är 
avgörande för vidare behandling.

Behandling 
Behandlingen syftar till att för-
bättra benkvaliteten. Basen i 
all osteoporosbehandling är en 
näringsriktig kost med adekvat 
kalk- och D-vitamininnehåll 
samt regelbunden motion och 
utevistelse. Eftersom de flesta 
frakturer föregås av ett fall är fall-
förebyggande åtgärder mycket 
viktiga bl. a. i form av fysisk                     
träning, synkorrektion mm.

Vid läkemedelsbehandling 
är bisfosfonater i form av vecko-         
tablett (alendronat, risedronat) 
standardbehandling, som komp-
letteras med kalk- och vitamin           
D-tillskott. Vanlig behandlings-
längd är 5 år. För män med prostata-                                                                                 

cancer som får anti-androgen 
behandling kan denosumab (en 
spruta som ges 2 gånger per år) ha 
god skelettskyddande e!ekt. 

Osteoporos, och speciellt osteo-
poros hos män, har länge varit en 
bortglömd diagnos. Medveten-
heten om denna sjukdom måste 
lyftas. Genom att fånga risk-                                                                                            
individer i tid kan man genom          
preventionsarbete och läke-                                                                                                     
medelsbehandling förebygga fram-                                                                                       
tida frakturer. Vi ser fram emot 
en frisk, stark, glad och frakturfri 
framtid för alla - både män och 
kvinnor! 
1. Öppna jämförelser 2013. Läkemedels-
behandlingar- jämförelser mellan landsting. 
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 
Landsting.
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Osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer är ett ständigt 
växande problem. Män drabbas av 30 procent av alla osteo-
porosrelaterade frakturer, och dödligheten efter fraktur är 
högre för män jämfört med kvinnor. 


