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Benskörhet Monika Elofson

Mormor blev kutryggig, fick svårt att gå och föll ihop. 
Kunskapen om benskörhet var obefintlig på den tiden. 
Mamma och moster har också osteoporos. Så när 
Monika Elofson, 54, började få ont i nacke och rygg, 
samt blivit någon centimeter kortare förstod hon vad 
som var på gång.

Men när hon sökte vård blev hon närmast nonchalant 
bemött!

– Det kändes inte som man tog mig på allvar. 
Gränsen för att göra en bentäthetsmätning gick då, 
för sju-åtta år sedan, vid 3 cm. Jag hade inte krympt 
tillräckligt och trots att jag fick en handledsfraktur 
ungefär samtidigt reagerade ingen på det, berättar 
Monika.  
– Överlag var bemötandet nonchalant. När jag kom 
till sjukhuset sa sköterskan: ”Benskör är ju var och 
varannan”.  Besöket ledde inte någon vart. Jag intalade 
mig att det vara stressen på jobbet som Waldorflärare 
som gav mig nack- och ryggont. Tänkte som de flesta 
av oss, att det är väl åren som sätter sina spår. Jag var 
45, 46 år och flera runt om mig började prata om 
artros och stela leder.

– Och hade det inte varit för min moster så hade 
jag väl varken fått diagnos eller mediciner än idag. 
Ända sedan jag var ung har hon uppmanat mig att 
kontakta läkare om jag började få ont i ryggen eller 
blev kortare. Hon hade ju sett vad som hänt mormor 
och själv började hon känna av sin smärta redan efter 
sin första graviditet. För att bespara mig mycket av 
sitt eget lidande har hon alltid legat på och sagt åt 
mig att söka läkare i tid. Det är jag väldigt tacksam 
för idag.

Medan Monikas mamma inte känt av sina besvär förrän 
senare i livet var moster Kerstin mer observant på vad 
som hände kvinnorna i släkten. Det var hon som tjatade 
på Monika att beställa tid hos doktorn.

När Monika förnyade sitt körkort förra året märkte 
hon att hon blivit 2,5 cm kortare. Värken i kroppen 
hade också ökat. Nu var det hög tid att göra ett nytt 
läkarbesök.

Efter påstötning från moster Kerstin ringde Monika på 
nytt till läkarvården. Denna gång var det en vikarierande 
läkare på plats som gick med på en bentäthetsmätning, 
som mycket riktigt visade på osteoporos.

Här kan man kanske tro att allt nu ordnade sig för 
Monika.  Men så lätt gick det inte. Trots att mätningen 

Mormor blev
kutryggig
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visade -2,8 och gränsen för lätt benskörhet (osteopeni) 
slutar vid -2,5 ansåg man inte att Monika behövde någon 
medicinering. Hon hade enligt läkaren inte tillräckligt 
starka riskfaktorer för att behöva behandling.

– Själv tycker jag det är en väldigt stark riskfaktor 
att både mamma, moster och mormor har 
osteoporos i kombination med att jag fick -2,8 på 
bentäthetsmätningen. 
– Det enda besked jag fick var; ”fortsätt lev som 
förut”.  I övrigt hänvisade man hela tiden till FRAX, 
beräkningsmodellen för frakturrisk. Trots att faktiskt 
även denna visade på ökad risk för mig… 
– Det är synd att läkarvården sällan har någon 
helhetssyn. Det resulterar ofta i att orsaken till 
besvären inte hittas och försvårar att en riktig diagnos 
kan göras som förhindrar smärta och lidande. Jag har 
ju på nära håll sett hur ont både mormor, mamma 
och moster har och har haft.  

Monika arbetar i dag som lärare för mycket gravt 
funktionshindrade tonåringar i Västerås.  Hon älskar 
sitt jobb och vill verkligen fortsätta. Det ger henne 
otroligt mycket att få hjälpa dessa ungdomar ut i livet. 
Men det är samtidigt ett fysiskt krävande arbete och det 
blir många lyft och ansträngande arbetsställningar för 
henne.

– Jag har ofta ont i nacken och jag blir allt stelare i 
kroppen. Dessutom får jag väldigt lätt huvudvärk 
som ofta blir värre när jag har mycket att göra, säger 
Monika och berättar att moster Kerstin till slut 
tog kontakt med Riksföreningen Osteoporotiker 
i Dalarna, där Kerstin är medlem, för att de skulle 
hjälpa Monika.
– Deras ordförande engagerade sig helhjärtat i mitt 
fall och skrev ett brev till läkaren där hon mer eller 
mindre krävde att jag skulle få behandling innan det 
var för sent! 

Så i augusti förra året fick Monika Elofson äntligen 
utskrivet bisfosfonater för att stoppa nedbrytningen av 
benmassan. 

– Det kändes väldigt skönt att få hjälp av någon med 
så stor erfarenhet och kunskap. Utan det brevet vet 
jag inte om jag hade fått den förebyggande medicin 
som kan hjälpa till att bromsa upp benskörheten, 
säger Monika.
– Jag strävar efter att leva sunt, inte röka, äta bra 
och röra på mig. Egentligen gillar jag inte syntetiska 

mediciner. Men vad har jag att välja mellan? Jag 
vet att jag kommer att gå samma väg som mamma, 
moster och mormor, men jag hoppas kunna fördröja 
förloppet och fortsätta arbeta och leva någorlunda 
normalt så länge det går.  
– Medicinen stoppar upp förloppet. Det var därför 
jag ville få den i tid. 

Monika vet att bisfosfonaterna inte räcker. Hon äter 
också D-vitamin och kompletterar med magnesium 
för att upptaget av kalcium ska bli bättre. Att äta för 
mycket kalcium är hon lite rädd för eftersom hon fick 
njursten för ett par år sedan. Och så försöker hon träna 
och motionera mycket.

- Några gånger i veckan mjukar jag upp kroppen med 
olika rörelser på min Pilatesboll. Två gånger i veckan 
går jag på Friskis & Svettis, det är jag väldigt beroende 
av. Känner med en gång om jag hoppar över det. Och 
så dansar jag folkdans.
- Jag har också fått en speciell sittkudde av en 
sjukgymnast. Den motverkar att jag sjunker ihop 
eller sitter snett, vilket annars leder till att jag får 
ännu mer smärta.
- Osteoporos är till stor del en kvinnosjukdom 
som orsakar så mycket lidande och dessutom är 
kostsam. Det är beklagligt att läkarna inte är mer 
uppmärksamma på denna folksjukdom. 

Camilla Waldenström

Monikas råd
Tro inte att all smärta i kroppen beror på ålderdom, 
artros eller liknande. Har du ofta ont i rygg och nacke 
mät din längd för att kolla så du inte börjar sjuka ihop.

Diagnosen har inte funnits så länge och många är väldigt 
okunniga om benskörhet. Ta reda på om någon i din 
släkt kan ha varit drabbad utan att ha fått diagnos.

Kräv en bentäthetsmätning om du misstänker att du 
börjar bli benskör. 

Kontakta Riksföreningen Osteoporotiker för att få råd 
och stöd.

Belasta ditt skelett. Hoppa och dansa.

Se till att kroppen förutom kalcium får sitt av D-vitamin 
OCH magnesium

Om du har erfarenhet och kunskap om osteoporos, 
använd den för att stötta andra människor i din närhet 
eftersom vetskapen om osteoporos fortfarande är väldigt 
liten och detta orsakar så mycket onödigt lidande för 
många människor. 


