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Wiva, här på bild med barnbarnet Vira, berättar om 
hur livet kan var med osteoporos. 1998 var Wiva 
60 år.

I slutet av augusti 1998, när jag var på semester på vår 
gård i Småland, fick jag mycket ont i ryggen. Efter fjorton 
dagar och åter hemma i Stockholm hade det inte blivit 
bättre, så jag gick till en läkare, som skickade mig till en 
sjukgymnast. Träningen där åstadkom ingen förbättring. 
När det var som värst hade jag så svårt att ta mig upp 
från liggande ställning att enda gången jag lade mig ner 
var när jag gick till sängs på kvällen, oavsett hur trött 
jag kände mig under dagen. Men i slutet av november 
blev jag röntgad och då upptäcktes det att jag hade flera 
kotkompressioner. Efter att jag under ett par veckor ringt 
varje dag  och kollat om det fanns någon återbudstid fick 
jag en tid i början av december för bentäthetsmätning. 
Mätningen visade ganska allvarlig osteoporos och sämst 
värden hade jag i kotorna. Jag blev ordinerad kalcium 
med D-vitamin, östrogen och bisfosfonater (didronate), 
och jag fick komma till en sjukgymnast som var specialist 
på osteoporos. Efter tre månader med denna behandling 
hade smärtan försvunnit och jag är så lyckligt lottad att 
den inte har återkommit någon gång under alla år som 

gått. Några biverkningar av medicinen har jag inte heller 
haft. Senaste mätningen visade bättre värden jämfört 
med mätningen 12 år tidigare. Under tiden mellan dessa 
mätningar har jag fått bentätheten mätt fyra gånger på 
en annan mottagning.

På arbetet, (Patentverket) hade jag redan en ergonomisk 
stol och senare fick jag också ett höj- och sänkbart 
skrivbord, vilken var bra för mig. Stolen fick jag behålla 
när jag gick i pension, så den sitter jag fortfarande på 
varje dag.

Jag har minskat 5 cm i längd och midjemåttet har ökat 
eftersom jag har kotkompressionerna i ländryggen. Det 
som jag måste tänka på är att inte lyfta eller bära något 
tungt eller bli utsatt för slag eller stötar. I höstas fick jag 
ett slag på vristen, vilket gav mig en fotledsfraktur, så 
det blev ett liv med gips och kryckkäppar i sex veckor. 
Fotleden är nu helt bra sedan jag tränat mycket både 
hemma och på gym och promenerat varje dag, vilket jag 
anser är viktigt för skelettet.

Jag bröt en handled redan 1989 och frågade då om detta 
kunde bero på att mitt skelett var skört. Det avfärdades 
med en axelryckning för det fanns tyvärr inte mycket 
kunskap om osteoporos inom sjukvården vid denna tid. 
Jag har ibland tänkt att om jag redan då hade fått medicin 
och mer kunskap om osteoporos hade jag kanske sluppit 
ifrån att få kotkompressioner.

Jag bytte efter ett tag till optinate och har sammanlagt 
tagit bisfosfonater i 12,5 år. För mer än ett år sedan 
beslutade jag att upphöra att ta bisfosfonater och de två 
specialister, som jag haft förmånen att tala med, ansåg 
att det var ett bra beslut. Nu måste jag gå vidare och 
komma fram till vilken behandling som är lämplig för 
mig i fortsättningen. 

Wiva Asplund   

Jag har minskat 5 cm i längd 
och midjemåttet har ökat 
eftersom jag har 
kotkompressioner i ländryggen.

Vad innebär de Nationella riktlinjerna för dig som har osteoporos? 


