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Osteoporos, benskörhet, är en skelettsjukdom som är 
vanligt förekommande i Sverige och västvärlden. Sjuk-
domen påverkar hela kroppen och innebär att skelet-
tets bentäthet minskar, vilket i sin tur ökar risken för 
frakturer. Personer med benskörhet drabbas ofta av så 
kallade lågenergifrakturer, vilket innebär att benbrott 
sker efter påfrestningar som ett normalt skelett klarar 
av. Benskörhet är vanligast hos kvinnor, vilket kan re-
lateras till att när klimakteriet infaller sker också vanli-
gen en försvagning av skelettet.

För min egen del förändrades livet avsevärt då en för-
sta kotfraktur upptäcktes sommaren 2007. I samband 
med en båttur skadade jag ryggen och undersökningar 
visade på en kotfraktur i bröstryggen. Mitt skelett visa-
de sig ha låg bentäthet. Den enorma smärta jag kände 
kom att påverka hela min vardag och jag gjorde allt 
för att försöka stärka muskler och skelett. Trots att jag 
tränade, tänkte på min kost och gick tillbaka till mitt 
arbete visade nya mätningar av bentätheten ingen för-
bättring. Läkningen och rehabiliteringen var utdragen 
och det tog nästan ett år att försöka komma tillbaka till 
livet. I mars 2012 fick jag plötsligt ont i ryggen och en 
ny, spontan kotfraktur upptäcktes. Det kändes många 
gånger hopplöst och jag kände mig ofta hindrad av 
den ständigt närvarande smärtan. Min vardag var för-
ändrad och de delar som tidigare varit en självklarhet 
gick inte längre att ta för givna. Mitt arbete, min fritid 
med alla mina intressen och också att orka umgås med 
andra människor blev plötsligt inte en självklarhet då 
jag kände en enorm trötthet som hängde samman med 

den smärta jag kände i ryggen. Hela kroppen kändes 
påverkad och detta fick mig att tänka på min mamma, 
moster och mormor och hur jag sett deras kroppar för-
ändras av benskörhet. Trots att det är välkänt att arvet 
har stor betydelse hade jag aldrig kunnat föreställa mig 
att även jag skulle drabbas på samma sätt. Ett av de 
svåraste besluten jag har varit tvungen att ta var att 
sluta arbeta som sjuksköterska. Att inte kunna arbeta 
fullt ut i min profession är en sorg, men det var en 
nödvändighet om jag överhuvudtaget skulle ha kraft 
över till något annat. I samband med att kroppen för-
ändrades kände jag en stark frustration inför att inte 
kunna hinna med att leva. Jag kände mig stressad och 
tänkte mycket på hur det skulle bli i framtiden. Var-
dagen känns också ofta oviss och det är svårt att inte 
kunna veta om jag kommer att orka göra det jag vill. 

Den smärta som kommer i samband med en kot-
fraktur är enorm och känns intensivt huggande. Vid 
varje rörelse känns denna huggsmärta och samtidigt 
känner jag en ständig rädsla inför att det ska förvär-
ras och att en ny kotfraktur ska uppstå. Min kropps-
längd har nu minskat sex centimeter och detta beror 
på att kotorna helt enkelt fallit ihop. Den senaste kot-
frakturen, vilken också är min tredje, uppstod när jag 
hade influensa och hostade sönder en kota. Detta visar 
också på hur skört mitt skelett faktiskt är. Något som 
också påverkar min vardag starkt är tröttheten. Smärta 
och värk ger en otrolig trötthet som jag tror är svår för 
andra att kunna förstå.
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Trots att det känns svårt har jag ändå en stark drivkraft 
att försöka göra något för att förbättra situationen för 
personer med osteoporos. Jag valde därför att enga-
gera mig och starta upp länsföreningen för personer 
med osteoporos i Norrbotten. Mitt engagemang har 
sin grund i att jag kan se möjligheter till att utveckla 
den vård och omvårdnad som personer med osteopo-
ros behöver. Det är viktigt att ha kunskap om att en 
kotfraktur aldrig går att gipsa. Läkningsprocessen vid 
en kotfraktur är densamma som läkningen vid exem-
pelvis en armfraktur. Det svåra vid en kotfraktur är att 
smärtan inte kan lindras genom att frakturen stabilise-
ras. Detta medför att smärtan blir enorm då frakturen 
rör sig hela tiden. Personer som lever med osteoporos 
har förväntningar på att få sina behov i det dagliga li-
vet tillgodosedda. Att leva med osteoporos har många 
gånger känts ensamt och jag efterfrågar en vårdplan 
för personer som har denna sjukdom. Det är också av 
största betydelse att personer med osteoporos möter 
hälso- och sjukvårdspersonal med specialistkunskaper 
kring sjukdomen i sig men givetvis också kring hur 
hela vardagslivet förändras och påverkas. För att detta 
ska bli möjligt är det en förutsättning att utveckla vård 
och omvårdnad med utgångspunkt i de nationella 
riktlinjer som finns vad gäller personer som lever med 
osteoporos. Jag känner ett stort hopp om att kunna bli 

bättre, att må bra, vara mindre trött, ha mindre smärta 
och kunna fortsätta känna välbefinnande i vardagen 
genom att ha kraft till att göra det jag kunde göra tidi-
gare, med ett stöd som utgår från de personliga behov 
jag faktiskt har. Sedan juni 2012 tar jag en spruta varje 
dag i 18 månader och därefter ska jag få en infusion 
med bisfosfonater en gång om året. Jag hoppas att 
denna behandling ska göra mig starkare och mindre 
trött. I dag saknas det många gånger kunskap kring de 
behov som personer med osteoporos har och det är en 
kunskap som måste anses vara nödvändig när målet är 
att stödja hälsa hos de som har benskörhet.

 
Det arbete som Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) 
utför har stor betydelse för att föra fram kunskap kring 
denna folksjukdom. Vi behöver fler som vill engagera 
sig och bli medlemmar. Inget engagemang är för litet 
och tillsammans kan vi ge en röst åt hur det är att vara 
benskör och fortsätta det viktiga arbetet med att föra 
fram den kunskap som finns kring sjukdomen.   
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