
Graviditetsutlöst osteoporos är en mycket sällsynt 
form av sekundär osteoporos där orsaken ännu 
inte är känd. Oftast drabbas en tidigare frisk kvin-
na några månader efter förlossningen av en eller 
flera kotkompressioner. I denna artikel diskuterar 
vi vad som är känt kring normala variationer i ben-
täthet under graviditet och amning, symtom och 
diagnostik vid graviditetsutlöst osteoporos samt 
hur tillståndet behandlas.

Kvinnans skelett under graviditet och amning
Under graviditet och amning sker stora förändringar i 
kvinnans kalciumomsättning. Det växande fostret krä-
ver kalcium för att mineralisera sitt skelett och under 
amning krävs kalcium till bröstmjölken. Fysiologiskt 
anpassar sig kvinnan till detta genom att öka upptaget 
av kalcium från tarmen och minska utsöndringen via 
urinen. Vad gäller bentätheten sker en viss minskning 
månaderna efter förlossningen, sannolikt till följd av att 
kvinnan mobiliserar kalcium till bröstmjölken. Viktigt 
här är dock att poängtera att detta rör sig om helt natur-
liga förändringar. Bentätheten går normalt sett upp igen 
och ingen av dessa förändringar ska leda till minskad 
hållfasthet i skelettet. Tvärtom är graviditeter snarast en 
skyddsfaktor för osteoporos senare i livet. Detta till trots 
är det mot denna bakgrund som tillståndet graviditets-
utlöst osteoporos måste ses. 

Graviditetsutlöst osteoporos
Symtomen vid detta tillstånd är som regel att en tidigare 
frisk kvinna plötsligt 2-3 månader efter förlossningen 
helt oförklarligt drabbas av en eller oftast flera kotkom-
pressioner. Detta leder naturligtvis till svår värk och stor 
oro inför framtiden. Inte så sällan misstolkas symtomen 
som vanlig ryggvärk och patienten kan gå odiagnostice-
rad en längre tid.

Den direkta orsaken till tillståndet är inte känd. Man har 
spekulerat i huruvida det rör sig om ett ytterlighetstill-
stånd av de fysiologiska processer som beskrivits ovan, 
eller om det rör sig om någon helt annan mekanism där 
kanske nivåer och effekter av kalciumreglerande hormo-
ner är störda. Ingen vet säkert, och det underliga är att 
samma patient oftast inte drabbas igen vid eventuella ef-
terföljande graviditeter. 

Behandling och prognos.
Graviditetsutlöst osteoporos är en mycket sällsynt form 
av sekundär osteoporos. Därför finns inte heller mycket 
dokumenterat vad gäller behandling. Situationen kom-
pliceras också av att många osteoporosläkemedel såsom 
t.ex. bisfosfonater bör användas restriktivt till kvinnor 
i fertil ålder ifall patienten önskar fler barn. Dessutom 
är naturalförloppet för tillståndet oftast godartat med 
läkning även utan behandling då efterföljande gravidi-
teter och amningar oftast förlöper komplikationsfritt. I 
avsaknad av tydliga behandlingsstudier har dock en viss 
praxis hur man hanterar dessa patienter utvecklats.

Diagnostik
Viktigt är att snabbt ställa diagnosen. Ryggvärken är 
oftast mycket svår, kommer plötsligt och i princip all-
tid 2-3 månader efter förlossningen. Symtomen ska inte 
misstolkas utan föranleda i första hand vanlig röntgen 
av bröst- och ländrygg för att slå fast att det rör sig om 
kotkompressioner. Vidare ska det inte finnas någon an-
nan förklaring till symtomen, dvs. ingen annan sekundär 
osteoporosform såsom t.ex. kortisoninducerad osteopo-
ros, eller ifall kvinnan behandlats med heparin en längre 
tid. Viktigt är också att utesluta andra behandlingsbara 
tillstånd såsom bristande upptag av vitamin D eller kal-
cium, överfunktion av bisköldkörtlarna eller maligna 
sjukdomar. Givetvis ska man även utföra en bentät-
hetsmätning då tillståndet ska följas upp och då oftast 
en återhämtning av bentätheten sker. Behandlingsmäs-
sigt rekommenderas att amningen avbryts och man ger 
patienten behandling i form av kalcium och vitamin D 
samt ger östrogentillskott (p-piller) till dess menstrua-
tionerna återkommer. En diskussion ska också föras 
med patienten vad gäller planer på barn i framtiden och 
huruvida bisfosfonatbehandling trots allt kan vara till 
hjälp under några år. 

Uppföljning  
Patienten bör följas upp med årliga behtäthetsmät-
ningar. Som regel sker en kraftig återhämtning av ben-
tätheten inom loppet av några år, och patienten drab-
bas i regel heller inte av fler kotkompressioner, utan 
bestående besvär är oftast ett följdtillstånd av de tidigare 
kompressionerna. Detta är viktigt att tidigt förklara för 
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patienten för att lindra oron. Som tidigare nämnts ska 
man inte avråda från framtida graviditeter, då flertalet 
publicerade fall tyder på att tillståndet inte upprepas 
vid nästföljande graviditet. Inte desto mindre ska man 
noga följa patienten och ifall bilden inte stämmer bör 
man ånyo utreda patienten ifall det trots allt rör sig om 
någon annan form av osteoporos.

Sammanfattning
Graviditetsutlöst osteoporos är en mycket sällsynt form 
av sekundär osteoporos som yttrar sig i en eller flera kot-
kompressioner som kommer 2-3 månader efter förloss-
ningen. 

Orsaken till tillståndet är inte känd. Viktigt är en snabb 
diagnos för att utesluta andra former av osteoporos.

Behandlingsmässigt rekommenderas att amningen av-
bryts och patienten behandlas med kalcium + vitamin 
D och östrogentillskott initialt.

Prognosen är god, oftast kommer inga fler frakturer 
och efterföljande graviditeter är som regel komplika-
tionsfria. 
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Det är nu ca 10 år sedan 
jag fick diagnosen 
graviditetsosteoporos 
med multipla kotkom-
pressioner. 
Jag var då 26 år. 

När jag tittar tillbaka känner jag både smärta och glädje, 
men något jag har lärt mig är att man måste ta tillvara på 
det liv man fått vare sig man är frisk eller sjuk. 

Under graviditeten fick jag ont i ryggen som många an-
dra gravida, men en tid efter förlossningen fick jag akut 
smärta och sökte hjälp på vårdcentralen, men jag blev 
hemskickad eftersom läkaren trodde det var tränings-
verk efter förlossningen. Efter ytterligare besök fick jag 
komma till lasarettet där det upptäcktes på ryggröntgen 
att kotorna inte såg bra ut. Jag gjorde en DXA-mätning 
som visade att jag var benskör samt hade flera kotkom-
pressioner. Det hjälpte mig mycket att jag fick en diag-
nos och fick veta vad som var fel. 

Jag blev sängliggande och min man fick vara föräldrale-
dig och tog hand om vår dotter Hanna. Tiden gick och 
jag klarade att vara uppe mer och mer och till slut kunde 
jag även gå ute med hjälp av barnvagnen som rullator. 
Min man började jobba och Hanna började på dagis. 

Efter tre år vågade vi skaffa barn igen och vi fick en liten 
Hugo som föddes för tidigt. Jag blev åter sängliggande 
och fick ytterliggare några kotkompressioner, men det 
gick ändå ganska bra. Min man var föräldraledig igen 
och efter ett år började han jobba och barnen började på 
dagis. Och vardagen lunkade på för oss.

För några år sedan byggde vi ett nytt och fint hus som 
har jättemånga fönster som släpper in massor av sol som 
gör att man blir pigg och glad. 

Våra fritidsintressen har blivit ett sätt för mig att kämpa 
för att bli bättre och orka mer. För två år sedan köpte jag 
all utrustning till utförsåkning och vågar nu åka i barn-
backar, det är helt underbart! Efter en vecka i Åre har jag 
massor av energi. En cykel har jag också skaffat och det 
är så härligt att kunna ge sig ut och cykla en vända med 
barnen, då är jag lycklig.
Under den här tiden har jag provat många mediciner 
men har fått biverkningar som jag inte orkat med. Jag 
har under hela tiden haft kontakt med en bra läkare som 
heter Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin på Falu lasarett. Att 
kunna kontakta en bra läkare med frågor och fundering-
ar är jätteviktigt, det önskar jag alla som blir sjuka.

Att jag nu har gått med i ROP, Riksföreningen Osteo-
porotiker, hjälper mig också på ett positivt sätt. Det är 
intressant att se de framsteg som görs. Just nu är det 
mycket som händer i Sverige och i övriga Europa. Jag 
vill hjälpa andra som får diagnosen osteoporos som är 
yngre som jag och inte riktigt kan identifiera sig med 
äldre som får samma diagnos. Jag saknade någon yngre 
att kontakta. Jag tror det hjälper om man får prata med 
någon som gått igenom det man själv gjort. Om det är 
någon som vill kontakta mig så maila till 
www.ropidalarna@live.se så hör jag av mig.
Ulrika Flodberg

                                    26 år och graviditetsosteoporos


