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Vad händer på lång sikt med kroppen när 
man får kotfrakturer?

Vilka olika tillstånd i kroppen är en del av de 
komplikationer som kan uppstå efter
kotkompressioner (kotfrakturer)? 

Jag är osteoporotiker och har drabbats av många kot-
kompressioner. De första kom redan 1972 och medför-
de en längminskning på 7 cm. Under årens lopp har jag 
fått ytterligare ett antal kotfrakturer och jag är nu 10,5 
cm kortare. Många osteoporotiker har blivit ända upp 
till 20 cm kortare och en del har blivit kortare än så. 

Följden av detta blir att alla inre organ måste få plats på 
mycket mindre yta. Min mage har blivit väldigt stor och 
det som en gång var en midja är nu istället den tjockaste 
delen av kroppen. Ryggen har blivit böjd och jag har fått 
lite problem med balansen.

Det känns väldigt sorgligt när man upptäcker att inga 
kläder passar i midjan. För att kunna knäppa kjolar och 
byxor måste jag köpa kläderna i flera storlekar större än 
vad jag egentligen behöver. Detsamma gäller min böjda 
rygg, som tar mycket plats. Blusar och jackor står ut som 
en strut nertill. Det har jag fått lära mig att leva med och 
jag har så småningom också lärt mig hur jag kan fixa till 
mina kläder så att jag känner mig fin.

De stora bekymren kommer när sviterna av längd-
minskningen kommer i kroppen. Ryggen blir böjd, rev-
benen putar ut. Det känns som det blir för trångt för 
hjärtat och lungorna med svårigheter att andas som 
följd. Jag har inflammation i matstrupen på grund av att 
magmunnen trycks upp nerifrån, reflux. Mina tarmar 
har svårt att arbeta speciellt om jag sitter mycket, då jag 
får förstoppning med kramper som följd.

Inkontinens är ett annat problem som har dykt upp, 
men också urinvägsinfektioner. 

Jag har upplevt domningar och värk i fingrar och tår, 
värk i benen och har under senare tid fått värk i nedre 
delen av magen i samband med att jag sitter.

I det akuta skedet av mina kotfrakturer har jag alltid 
haft en fruktansvärd ryggvärk som brukar hålla i sig i 
många veckor innan den börjar klinga av så sakta. Trött-
hetsvärk i ryggen, nästan som tandvärk, är något som jag 
alltid får leva med resten av livet och som ökar lite efter 
varje genomgången kotfraktur.

Det uppstår också många praktiska problem med att 
klara av vardagen. Detta kommer jag tillbaka till vid ett 
annat tillfälle.

Nina Kristina Andersson

Bilden upptill visar Nina i en modell från Åsas Syatelje. 
Sömmerskan Åsa Stenmark har sedan ett antal år till-
baka tagit fram en klädkollektion anpassad för personer 
med förändrad kroppsform. Kläderna döljer böjda ryg-
gar och passar i midjan men är ändå väldigt nätta.
Kontaktuppgifter: Åsas Syateljé, 
Nygatan 41, 582 27 Linköping, 
tel. 013 – 10 45 99 eller www.asastenmark.se

Patientberättelse



Denna patientberättelse skickade vi över till vår doktor 
Andreas Kindmark, för att få förklaring på Ninas be-
skrivna besvär. 

”Fråga doktorn” svarar
Den berättelse som Nina Kristina Andersson har skrivit 
är en utomordentlig och gripande beskrivning av hur en 
osteoporos med upprepade kotkompressioner kan drab-
ba en person. Nina Kristina radar upp effekterna av att 
kotpelaren dels blir kortare på grund av kompressioner-
na, dels att lutningen ändras med en mer uttalad kyfos 
(framåtlutning) i ryggen. Sammantaget gör detta att de 
inre organen - som inte ändrar storlek - får mindre plats 
inuti bröstkorgen vilket leder till en försämrad andning/
ventilation av lungorna. För bukorganens del så måste 
de ta vägen någonstans, och där de kan ta vägen är dels 
genom att bukomfånget ökar (midjan försvinner), och 
den elasticitet som funnits tidigare minskar vilket gör 
att risken för reflux och bråck i övre magmunnen ökar.

Vid en kotkompression får man en akut fraktursmär-
ta, som under loppet av ett antal veckor minskar. Efter 
detta kan man i stället få ont i ryggen av andra orsa-
ker. Nina Kristina beskriver också balansproblem, och 
detta till följd av att ryggens lutning ändras, och bukens 
tyngdpunkt förflyttar sig framåt. Detta kan leda till en 
trötthet och smärta i ryggmusklerna som ju måste arbeta 
hårdare för att hålla kroppen upprätt.

Förutom att magproblem och inkontinens ökar med 
stigande ålder, så gör de förändrade förhållandena i bu-
ken vid upprepade kotkompressioner att den normala 
tarm- och blåsfunktionen kan ändras så att risken för 
förstoppning och problem med smärta från förstopp-
ning och gaser kan öka.

Vad kan vi göra för att underlätta för den som drab-
bats av kotfrakturer? Dels är det viktigt att få diagnosen 
osteoporos så att man kan sätta in en effektiv behand-
ling. Och om första linjens behandling mot benskörhet 
inte hjälper utan man får upprepade frakturer ändå, så 
bör man överväga att byta behandling om detta är möj-
ligt till benuppbyggande behandling (för dessa läkeme-
del gäller speciella restriktioner). För ryggens skull och 
för att minska risken för fall och för att minska rädslan 
för att falla är träning mycket värdefull. Dock är det inte 
klarlagt vilken typ av träning som är bäst, men projekt 
runt om i landet ska förhoppningsvis resultera i ett sjuk-
gymnastik-program som kan användas av de flesta med 
kotkompressioner.

Det som Nina Kristina också beskriver är svårigheten att 
få tag på kläder som passar en kropp som har förändrats 
av upprepade kotkompressioner, och det är ett verkligt 
stort problem. För några år sedan var det en student på 
designhögskolan som tog fram mönster för kläder som 
passar kvinnor med osteoporotisk rygg, men tyvärr vet 
jag inte vad som blev av detta projekt till slut.

För att sammanfatta så är upprepade kotkompressio-
ner ett stort lidande för den som drabbats, som påverkar 
kroppen på många sätt. Vi måste försöka göra det vi kan 
för att hitta de som löper risk att drabbas av upprepade 
kotkompressioner, att behandla på bästa sätt, att ta fram 
bästa möjliga träningsprogram för bensköra ryggar, och 
att påverka designers och tillverkare av kläder att sälja 
kläder som passar till en benskör rygg.


