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Osteoporos, misstänkt eller manifest, och primär och sekun-
där frakturprevention 

Gäller för: Landstinget i Värmland 

Inledning 

Socialstyrelsen har 2012 kommit med nationella riktlinjer gällande diagnostik och 

behandling vid osteoporos (benskörhet)1. En uppdatering av riktlinjerna utfördes 

20142. Riktlinjerna som innehåller rekommendationer på gruppnivå är till för styr-

ning och ledning och fokuserar på områden där det förekommer skillnader i landet 

eller som bedöms vara eftersatta. 

Riktlinjerna ska påverka vårdpraxis. Därför ska landstinget ha landstingsgemen-

samma styrande vårddokument som gäller för osteoporos, misstänkt eller manifest, 

och för välfungerande vårdkedjor för primär och sekundär frakturprevention. 

För vilken patientgrupp programmet gäller 

Vårdprogrammet gäller för  

- personer med osteoporos, med en eller flera riskfaktorer för osteoporos och 

- patienter med fraktur på distal handled, överarm, bäckenring, proximalt lårben, höft 

eller kota på grund av lågenergivåld (osteoporosfraktur). För rehabilitering av hand-

ledsfraktur och frakturförebyggande insatser finns separat vårdprogram3. 

Arbetsgrupp och hur programmet arbetats fram 

Representanter från öppenvård; allmänmedicin, rehabilitering och slutenvård; invär-

tesmedicin, ortopedi samt sjukhuset i Torsby och Läkemedelskommittén har utarbe-

tat vårdprogrammet som också gått på remiss till berörda verksamheter och till 

Funktionsrätt Värmland. 

Syfte och mål med programmet 

Syftet med vårdprogrammet är att beskriva diagnostik, behandling och frakturföre-

byggande insatser för de som har misstänkt eller diagnosticerad osteoporos. 

Målet är att få ett likartat arbetssätt i hela länet. Målet är också att i högre utsträck-

ning förebygga frakturer genom att upptäcka och behandla osteoporos, genom att fler 

av de som drabbats av osteoporosfrakturer behandlas med läkemedel för sin osteopo-

ros och genom att de erbjuds andra fall- och frakturförebyggande insatser inklusive 

träning samt råd och stöd angående förändring av levnadsvanor. 

Bakgrund 

Osteoporos är en sjukdom som innebär att mer benvävnad bryts ner än som byggs 

upp, vilket förändrar mikroarkitektur som resulterar i nedsatt mekanisk styrka och 

ökad risk för frakturer även efter ringa våld. Bentäthetsvärdet kan graderas i normalt, 

http://www.liv.se/Global/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare%20och%20samarbeten/V%c3%a5rdprogram%20och%20v%c3%a5rdrutiner/handledsfrakturer-vardprogram.pdf
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osteopent, osteoporotiskt eller manifest osteoporotiskt. Världshälsoorganisationens 

definition av osteoporos är ett bentäthetsvärde på mer än 2,5 standardavvikelser un-

der det genomsnittliga värdet för unga vuxna i samma befolkning, kallat för t-värde. 

Vid manifest osteoporos har man också haft osteoporosfraktur. Osteopeni innebär ett 

t-värde som är 1 till 2,5 standardavvikelser under normalvärde. Osteoporos är vanligt 

i Sverige, men ger ej symptom förrän man får en osteoporosfraktur. I samband med 

typisk osteoporosfraktur borde alla, i synnerhet äldre personer, utredas för osteoporos 

och behandlas4. Den vanliga osteoporosfrakturen kotkompression (kotfraktur), som 

ger ryggsmärta, diagnosticeras ofta felaktigt som lumbago.  

Även om osteoporos är en känd riskfaktor för fraktur har enbart 14.4% av de värm-

ländska kvinnorna, 50 år och äldre, som drabbades av typiska osteoporosfrakturer 

januari-juni 2012 efter 6-12 månader läkemedelsbehandling mot osteoporos5. ”Vår-

den i siffror” visar att siffran för båda könen och alla åldrar för perioden år 2012-

2014 är 14,1%. Målvärdet från Socialstyrelsen är 30%, men siffran borde vara betyd-

ligt högre, upp mot 60-70%.  

I en uppdatering som Socialstyrelsen har gjort av sina riktlinjer för rörelseorganens 

sjukdomar rekommenderas att landstingen, för att minska risken för ytterligare frak-

turer, utvecklar välfungerande vårdkedjor med systematisk riskvärdering, utredning 

och behandling av personer som drabbats av osteoporosfrakturer2. Koordinatorbase-

rade frakturkedjor har visat sig vara effektiva för att systematiskt identifiera patienter 

som behöver frakturförebyggande insatser och därmed minska antalet frakturer6.  

Fraktur uppstår ofta vid fall. De flesta svenskar faller flera gånger varje år, men alla 

fall leder inte till allvarliga skador såsom frakturer. Har man ett benskört skelett ris-

kerar man fraktur även vid lågenergivåld, så kallad fragilitetsfraktur (osteoporosfrak-

tur). Till osteoporosfrakturer räknas frakturer på distala radius, proximala humerus, 

blygdbenets över och undre delar, kotorna och höftben. Cirka hälften av alla kvinnor 

och 25% av männen i Sverige beräknas att någon gång under sin livstid få en osteo-

porosfraktur. I Värmland inträffar årligen minst 600 höftfrakturer, 800 handledsfrak-

turer och 230 kända kotkompressioner. Att identifiera och förebygga osteoporosfrak-

turer är viktigt både för individen och för samhället. Alla som fått en osteoporosfrak-

tur ska förhindras att få ytterligare frakturer7. Då fall är den starkaste enskilda risk-

faktorn för fraktur hos äldre bör fokus flyttas från osteoporos till fall8. 

Många patienter gör under sin livstid en frakturkarriär, vilket innebär två eller fler 

typiska osteoporosfrakturer vid skilda tillfällen, ofta distal handledsfraktur eller prox-

imal humerusfraktur. Det skulle innebära en stor vinst, både för individen och för 

samhället, om denna frakturkarriär stoppas tidigt med adekvat osteoporosbehandling, 

fallriskutredning och adekvata frakturpreventiva insatser för att på så sätt förebygga 

de allvarligaste osteoporosfrakturerna såsom höftfraktur och kotkompression. 

Riskfaktorer 

Vid misstanke om osteoporos bör en sammanvägning av individens riskfaktorer gö-

ras. Utifrån det kan sedan adekvata åtgärder sättas in. Riskfaktorer för osteoporos-

fraktur kan delas in i icke påverkbara och påverkbara. 
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Påverkbara riskfaktorer för osteoporosfraktur  

Ökad fallbenägenhet Fysisk inaktivitet Bentäthet < –2,5 SD 

Låg solexponering/täckande klädsel BMI <20 kg/m2 Rökning 

Alkohol, tre eller fler enheter/dag 

Nedsatt syn 

Undernäring Läkemedel som kan öka  

risken för fall 

Läkemedel som kan öka risken för osteoporos - framför allt systemisk glukokortikoidbehandling 

(kortison) dagligt intag av > 5 mg i minst tre månader 

 

Andra läkemedel, förutom kortison, som kan öka risken för osteoporos och fraktur 

kan vara aromatashämmare vid bröstcancerbehandling, antiepileptika, översubstitut-

ion av levaxin och cytostatika. 

Riskfaktorer för fall är funktionsnedsättningar gällande muskelstyrka, balans, gång-

förmåga, syn, kognition, olika medicinska tillstånd, läkemedelsanvändning exempel-

vis sedativa och blodtryckssänkare och olika omgivningsfaktorer.9 

Symptom 

Osteoporos ger ej symptom förrän den bidrar till en fraktur. Symptom som kan fö-

regå fall kan vara ökad känsla av ostadighet och rädsla för att falla. Dessa symptom 

kan i sig öka fallrisken ytterligare. Ibland förekommer diskrepans mellan patientens 

upplevelse av fallrisk och kliniska fynd och denna komplexitet illustreras i figur 1. 

Kliniska fynd 

Osteoporos som ger kotkompression bidrar till längdminskning och ökad kyfosering 

av bröstrygg. 

Kliniska fynd vid ökad fallrisk är att personen uppvisar funktionsnedsättning rörande 

balans, muskelstyrka och/eller gångförmåga. Individens förmåga, i kombination med 

rädsla för att falla, utgör en viktig del av den samlade bedömningen.  

Åtgärdsmål 

Åtgärdsmål vid osteoporos är att förhindra fall och frakturer och vid ökad fallrisk att 

minska antalet fall och fallskador.  

  

 

 

Icke påverkbara riskfaktorer för osteoporosfraktur 

 

Hög ålder Kvinnligt kön Menopaus före 45 års ålder 

Reumatoid artrit Höftfraktur eller kotfraktur hos någon förälder 

Tidigare lågenergifraktur. Efter 50 års ålder: höft-, kot-, handleds-, överarms- och bäckenfraktur 
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Figur 1. Fallrisktriangel. Schematisk bild av fallriskfaktorer av olika slag relate-

rade till aktivitet, omgivning och individens fysiska och kognitiva kapacitet10. 

Prioriteringar 

Att upptäcka osteoporos hos personer som råkar ut för sin första osteoporosfraktur 

och bedöma frakturrisk har högsta prioritet. Ju högre frakturrisk enligt FRAX (se ne-

dan), desto större anledning att behandla med benspecifikt läkemedel. Detta gäller i 

synnerhet äldre, multisjuka och dementa personer. 

Fallolyckor ska förhindras. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att en person som 

fallit löper en kraftigt ökad risk att göra det igen10. Därför är det av största vikt att 

fallrisk bedöms hos de som fallit och att åtgärder sätts in. 

Åtgärder 

Utredande åtgärder, diagnostik, klassifikation 

Allmän screening av osteoporos rekommenderas inte av Statens beredning för medi-

cinsk utvärdering (SBU).  

Frakturrisk bedöms med Fracture risk assessment tool (FRAX) som är ett datorbase-

rat verktyg där olika riskfaktorer vägs samman och resulterar i en beräkning av fram-

tida frakturrisk de kommande tio åren. Om FRAX-värdet är 15 % eller mer rekom-

menderas bentäthetsmätning med dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). Bentät-

hetsvärdet (t-score) tillsammans med FRAX förbättrar bedömningen av frakturrisken 

och behandlingsunderlaget avsevärt. 

En osteoporosfrakturkedja har etablerats för personer som fått en typisk osteoporos-

fraktur, se figur 2. Kedjan innebär att en osteoporosfrakturkoordinator tillhörande or-

topedkliniken i Karlstad identifierar och kontaktar alla patienter som sökt vård för 

typiska osteoporosfrakturer, både de som vårdats i slutenvård och de som enbart be-

handlats i öppenvård. När äldre personer söker med nytillkommen ryggsmärta bör 

man ha i åtanke osteoporos med sekundär kotfraktur, mäta kroppslängd och ta ställ-

ning till slätröntgen av rygg. Patienten som diagnosticerats med kotfraktur i primär-

vård handläggs av allmänläkare och identifieras inte av osteoporosfrakturkoordina-

torn i frakturkedjan. Patienter 50-79 år med typisk osteoporosfraktur och förhöjd 

Kapacitet

Aktivitet Omgivning

Insikt
Omdöme 

Exempel: Underlag

Ljus

Stress 

Exempel: Balansutmaning 

Genomförande 

Komplexitet 

Exempel: Motorik

Syn

Kognition

http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?lang=se


 

 

 

Titel Version Giltig t.o.m. 

   

 5 (11) 

frakturrisk enligt FRAX (alternativt höftfraktur/kotkompression som ju per definition 

innebär mycket hög frakturrisk) remitteras av koordinatorn till Endokrin- och dia-

betescentrum (EDC) för bentäthetsutredning inklusive bentäthetsmätning i höft och 

ländrygg. De bedöms och remitteras sedan eventuellt vidare av endokrinolog med 

individuell behandlingsrekommendation till allmänläkare.  

Osteoporosfrakturkoordinatorn har ett antal frågor som patienten får besvara, se 

vårdrutin Sekundär frakturprevention i Värmland - koordinatorbaserad osteoporos-

frakturkedja11. Dessutom används bedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index 

(DFRI) för att identifiera eventuella riskfaktorer för fall. Beroende på vilka riskfak-

torer som identifieras vidtas åtgärder. En åtgärd kan vara att remittera till fysiotera-

peut om patienten har nedsatt gångförmåga och/eller fallrädsla.  

Patienter 80 år och äldre med typisk osteoporosfraktur ska inte bedömas med FRAX 

eller DXA (figur 2). De har alla i princip förhöjd frakturrisk och indikation för ben-

specifik läkemedelsbehandling. De remitteras av koordinatorn direkt till allmänläkare 

för uteslutande av sekundär osteoporos, vilket är mer vanligt hos yngre personer (50-

65 år). I laboratorielistan i Cosmic ett förslag på prover som ska tas för att utesluta 

sekundär osteoporos. 

Patienter med typiska osteoporosfrakturer inkluderande distal radiusfraktur, höftfrak-

tur, blygdbensfraktur, kotkompression och proximal humerusfraktur identifieras som 

riskpatienter och bör därför utredas med avseende på frakturrisk, se vårdrutin för 

frakturkedja.  

 

Figur 2. Översikt över osteoporosfrakturkedjan i Landstinget i Värmland. 

En fallriskutredning ska beakta faktorer som relaterar till en persons kapacitet – både 

den motoriska och kognitiva – i relation till omgivningen och aktuella aktiviteter. En 

individs insikt och omdöme kan vara en avgörande faktor. Figur 1 illustrerar det 

komplexa orsakssambandet gällande risken för fall10. En balans mellan individens 

http://plus.lj.se/info_files/infosida40377/1a_senioralert_riskbedomning_NORTON_MNA_DFRI.pdf
http://plus.lj.se/info_files/infosida40377/1a_senioralert_riskbedomning_NORTON_MNA_DFRI.pdf
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kapacitet, den yttre fysiska miljön och beteendet bör eftersträvas. Hos sårbara grup-

per är det extra viktigt att eliminera risker i fysisk miljö och stärka skyddande fak-

torer då beteende kan vara svårt att påverka12. 

FRAX behöver kompletteras med andra viktiga riskfaktorer såsom antal tidigare 

frakturer, typ av fraktur och vårdpersonalens egen bedömning av fallrisken. I Lands-

tinget i Värmland benämns detta FRAX med tillägg: 

För att identifiera patienter med fallrisk ska följande två frågor bedömas: 

- Har patienten fallit någon gång senaste året?  

- Tror du att patienten kommer att falla om inga fallförebyggande åtgärder sätts in?  

Om svaret är ja på någon av dessa frågor ska personen remitteras till fysioterapeut 

för fallriskbedömning med exempelvis fysiska test, se LiVs fallriskbedömning samt 

ABC-skalan i syfte att identifiera individuella fallriskfaktorer som kan påverkas eller 

kompenseras för. Fysiska test och ABC-skalan kan senare användas för att utvärdera 

insatser. 

Förebyggande åtgärder 

Största möjliga benmassa, ”peak bone mass”, uppnås i tidig vuxen ålder och utgör en 

viktig utgångspunkt för risken att utveckla osteoporos senare i livet. Belastning av 

skelettet är viktigt därför rekommenderas belastande aerob fysisk aktivitet som till 

exempel joggning eller promenader och styrketräning som kombineras med annan 

träning med låg till hög belastning på skelettet. Individens förutsättningar styr val av 

aktivitet, så kallad anpassad träning13. 

Osteoporosfrakturkedjan, ett samarbete mellan ortopedin, EDC, allmänmedicin och 

rehabiliteringsverksamheter syftar till att förebygga att personer som drabbas av oste-

oporosfraktur får ytterligare frakturer. 

Hälso- och sjukvården, både landstingets och den kommunala, kan förbättra vården 

av personer med osteoporos genom att vidta fallpreventiva åtgärder för att minska 

antalet frakturer14. Belastande träning, såsom styrketräning, jogging, hopp, trappgång 

och promenader är positivt för bentätheten både för män och kvinnor och oavsett ål-

der, men träningen ska individanpassas13. Cykling och simning har däremot lägre ef-

fekt på benhälsan. 

Det finns flera olika typer av insatser som effektivt minskar risken för fall hos äldre. 

Det är av största vikt att utgå från individens behov och därefter sätta in adekvata, 

multifaktoriella åtgärder för att minska antalet fall. Multifaktoriella åtgärder och för-

ändring av hemmiljön kan ha god fallpreventiv effekt, särskilt för personer med ned-

satt förmåga att röra sig och när interventionen utförs av arbetsterapeut15. Effektiv 

fallprevention kräver ofta att flera yrkesgrupper med olika kompetens samverkar16.  

Utifrån fallriskbedömningens resultat och patientens önskemål ges individuell väg-

ledning där träning av balans och muskelstyrka, val av lämplig vardagsmotion, och 

förändring av hemmiljön bör ingå. Fysisk träning med fokus på att förbättra balans 

och muskelstyrka har starkt vetenskapligt stöd för att både minska fall- och fraktur-

risk. Att förändra hemmiljön med hjälp av arbetsterapeut har effekt för personer med 

nedsatt förmåga att röra sig. Vid ishalka minskar broddar under skor fallrisken14,17. 

http://www.liv.se/Global/Jobb,%20utbildning%20och%20forskning/Forskning/FoU-enheter/Division%20HHR/Utv%c3%a4rderingsinstrument/2014-07-03%20FRAX%20med%20till%c3%a4gg.pdf
http://www.liv.se/Global/Jobb,%20utbildning%20och%20forskning/Forskning/FoU-enheter/Division%20HHR/Utv%c3%a4rderingsinstrument/2014-10-16%20V%c3%a5rdrutin%20fallriskbed%c3%b6mning%20med%20fysiska%20test.pdf
http://www.liv.se/Global/Jobb,%20utbildning%20och%20forskning/Forskning/FoU-enheter/Division%20HHR/Utv%c3%a4rderingsinstrument/ABC-skala.pdf
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Behandlande åtgärder 

För patienter som diagnosticeras med kotfraktur i primärvård har allmänläkare be-

handlingsansvaret. Vid smärta ska patienter med kotfraktur ha adekvat smärtbehand-

ling, som ska följas upp, och remitteras till fysioterapeut för att få individanpassad 

träning18. 

Påverkbara riskfaktorer för osteoporos och fall ska behandlas. Näringstillförseln 

måste också beaktas och det kan behövas någon form av kosttillskott. 

Vid hög eller mycket hög frakturrisk ska man behandla med en kombination av ben-

specifikt läkemedel, kalcium och D-vitamin, se terapirekommendation osteoporos. 

Alla patienter 80 år och äldre med typisk osteoporosfraktur har i princip förhöjd frak-

turrisk och ska behandlas med benspecifikt läkemedel. 

Efter en kotkompression eller höftfraktur som uppstått spontant eller efter lågenergi-

våld, har patienten per definition mycket hög frakturrisk. Efter distal radiusfraktur, 

proximal humerusfraktur och/eller fraktur på bäckenringen som uppstått efter låge-

nergivåld ska bedömning ske med avseende på frakturrisk och osteoporos. 

Det finns stark evidens för att fysisk träning, som syftar till förbättrad balans, mus-

kelstyrka, rörlighet, uthållighet och gång, minskar både antalet fall och risken för 

fraktur19. Därför ska patienter med osteopeni, osteoporos och manifest osteoporos 

remitteras till fysioterapeut och handledd träning ska erbjudas. För att minska risken 

för fall/fraktur är rekommendationen att träningen ska individanpassas och att den är 

en kombination av aerob träning, träning av muskelstyrka i stora muskelgrupper (2-3 

ggr/vecka) och balans (15-20 minuter/dag)20. Träningen kan utföras i grupp eller in-

dividuellt. Vid manifest osteoporos bör löpning undvikas på grund av ökad risk för 

fall och frakturer20. Vid fraktur bör man avvakta med fysisk träning tills frakturen har 

läkts. Träningsupplägget ska följa rekommendationerna i FYSS 201720.  

Patienten kan också träna på egen hand, hos privata aktörer eller olika föreningar, 

men det är då viktigt att patienten har kunskap om hur träningen ska bedrivas och 

vad som ska undvikas. Fysisk aktivitet på recept, FaR kan ordineras, vilket innefattar 

uppföljning21. 

För att öka patientens kunskap om osteoporos samt fraktur och fallförebyggande in-

satser bör patientundervisning erbjudas vilket kan ges individuellt eller i grupp. In-

formation har potential att både öka följsamhet till farmakologisk och icke farmako-

logisk behandling. Undervisningen utformas så att patienten får svar på sina frågor. I 

patientundervisning bör information om sjukdomen osteoporos, läkemedel, riskfak-

torer med betoning på de som är påverkbara såsom rökstopp, kostrekommendationer, 

hur man förbygger fall och frakturer samt fysisk aktivitet ingå. Undervisning kan öka 

patientens kunskap om osteoporos såväl som förbättra livskvalité, fysisk aktivitet och 

psykosocial funktion22. För patienter i Karlstad med omnejd sker undervisning i så 

kallad osteoporosskola.  

Vid behov av ytterligare stöd gällande träning och insatser i hemmet för att före-

bygga fall kan, om patienten samtycker, kommunens arbetsterapeut eller fysiotera-

peut/sjukgymnast kontaktas. Alla kommuner erbjuder så kallad fixartjänst och pati-

enter kan vända sig dit för hjälp med enklare uppgifter i hemmet som exempelvis att 

byta glödlampor. 

http://www.liv.se/Global/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare%20och%20samarbeten/L%c3%a4kemedel/Terapirekommendationer/Osteporos/Terapirekommendation%20osteoporos%20webben%20140909.pdf
http://www.1177.se/Varmland/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-benskorhet/
http://www.1177.se/Varmland/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Hjalp-att-sluta-roka/
http://www.1177.se/Varmland/Sok/?q=osteoporosskola
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Komplikationer 

Vid osteoporos är fraktur den huvudsakliga komplikationen. Höftfraktur är den all-

varligaste osteoporosfrakturen, vilken är associerad med varaktig funktionsnedsätt-

ning, minskad autonomi och förhöjd dödlighet första året efter frakturer speciellt hos 

män. Även en kotfraktur ger ofta allvarliga följder såsom ökad sjuklighet, smärta, 

funktionsnedsättning och nedsatt hälsorelaterad livskvalitet23. 

Psykologiska konsekvenser efter fall är vanliga. Personer som har fallit är ofta rädda 

för att falla igen24. Rädsla för att falla kan leda till en ökad risk för inaktivitet och en 

nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Detta kan i sin tur leda till ytterligare 

ökad fallrisk25,26.  

Prognos 

Det är effektivt att behandla osteoporos både farmakologiskt och fallpreventivt. Med 

adekvat läkemedelsbehandling i form av benspecifikt läkemedel kan man efter höft-

fraktur och kotkompression minska den relativa risken att få en ny fraktur av samma 

typ avsevärt. 

Fallfrekvensen kan minskas med 25-30% genom fysisk träning i grupp eller indivi-

duellt och med multifaktoriella åtgärder i hemmet. Balansträning verkar vara en vik-

tig del av träningen då enbart styrketräning inte minskade fallfrekvensen. Förändring 

av hemmiljön minskade fallfrekvensen med cirka 20%. Generell fysisk träning mins-

kar risken för fraktur med drygt 60%14,16. 

Ansvar och roller 

Primärvården har huvudansvar för primär frakturprevention och för sekundär fraktur-

prevention för de patienter som diagnosticeras med osteoporosrelaterad fraktur i pri-

märvården exempelvis kotfraktur. Sekundär frakturprevention initieras via osteopo-

rosfrakturkedjan, se figur 2. 

Utvärdering, uppföljning 

Allmänläkare följer upp insatt benspecifik läkemedelsbehandling. Då patientföljsam-

heten av erfarenhet är låg när det gäller peroral alendronat är det viktigt att erbjuda 

injektion subkutant med denosumab eller zolendronsyra intravenöst som alternativ 

om patienten ej tolererar peroral bisfosfonatbehandling. Osteoporosfrakturkoordina-

torn följer med enkät upp osteoporosfrakturkedjans effekter 1 år efter första kontakt. 

Ett av kvalitetsmåtten är pågående benspecifik läkemedelsbehandling. 

Bentäthetsmätning i höft och ländrygg (DXA-mätning) ska i allmänhet göras innan 

behandling med benspecifikt läkemedel sätts in för att man ska ha ett utgångsvärde 

att jämföra med efter cirka två års behandling och vid utsättning av läkemedel. Där-

efter görs fortlöpande bedömning av frakturrisk, se Läkemedelskommitténs terapire-

kommendation27. 

Fallskador och fallpreventiva åtgärder borde i högre utsträckning dokumenteras och 

registreras för att öka möjligheten att följa utvecklingen. På individnivå ska fallrisk 

bedömas, behandlas och sedan följas upp.  
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För personer 65 år och äldre finns ett nationellt kvalitetsregister Senior alert, där man 

registrerar vårdpreventiva processen inom fem områden där ett område är fallpre-

vention. Riskbedömningar görs initialt med Downton Fall Risk Index (DFRI). Vidare 

registreras planerade åtgärder och uppföljning av dessa. 

Frakturbehandlande läkare/sjuksköterska registrerar frakturer i de nationella kvali-

tetsregistren Svenska frakturregistret och Rikshöft. På akutmottagningarna vid sjuk-

husen i Arvika, Karlstad och Torsby registreras också olyckor och skador i trafiken i 

informationssystemet Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Strada). På akut-

mottagningarna registreras också personskador som uppkommit i samband med ska-

dehändelser i Injury Database (IDB). IDB möjliggör uppföljning av skadeförebyg-

gande arbete. 

Hälsoekonomiska aspekter 

I Sverige inträffar årligen cirka 60 000 typiska osteoporosfrakturer och den totala år-

liga kostnaden uppskattas till 12.5 miljarder kronor, vilket omfattar både vårdkostna-

der och kostnader för kommunal omsorg samt långtidskostnader för historiska frak-

turer28. Alla vinner på att antalet fall minskar. Förutom frakturer och andra fallskador 

blir många personer som fallit rädda för att falla igen, vilket påverkar hela tillvaron 

negativt, riskerar att minskad aktivitetsnivå, försämrad hälsa och livskvalitet14. 

Fler personer ska behandlas med benspecifika läkemedel, vilket ökar kostnaderna för 

landstinget29. På längre sikt kommer den ökade förskrivningen av läkemedel att 

minska antalet frakturer och därmed minska ökningstakten av resursbehovet för be-

handling av frakturer. Kan färre personer drabbas av frakturer kommer också fler att 

ha högre grad av självständighet och bättre förmåga att sköta sitt dagliga liv. 

Patientmedverkan och information till patienter och anhöriga 

Det finns en patientorganisation Osteoporosförbundet i Värmlands län som kan un-

derlätta livet för personer med osteoporos. Bra patientinformation finns i det nation-

ella kvalitetsregistret Senior Alert. Personer över 65 år kan själva få bättre koll på 

säkerheten genom Seniorkollen. 

 

Utarbetad av: Anders Gustavsson, Bengt Hanson, Caisa Hedlund, Erica Lind, Bengt 

Norberg, Andreas Otto, Jenny Rådström, Lena Wetterheim, och Maria Klässbo 
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