
 

                                                                                         Till samtliga politiska  

                                                                                         Gruppledare inom Region  

                                                                                                                       Jönköpings län 

   

                                             . 

Vem går direkt till andra chansen? 

     **************** 

Vilka” brottsbenägna” personer får en andra chans med 

utredning och behandling i samband med 

benskörhetsfraktur? 

 

Svar: Idag får endast var 5:e person(22%) som fått en 
benskörhetsfraktur utredning och behandling enligt Regionens 
Faktadokument  för osteoporos! 

Resultatet för att diagnostiseras och behandlas i vårt län är dock i 

jämförelse med övriga län bland de bättre i landet.  

 

Hälso- och sjukvården tar inte alltid chansen att fånga upp och 

riskvärdera   patienter för utredning och behandling av benskörhet i 

samband med första frakturen. Ett vanligt scenario, trots etablerade 

frakturkedjor i vårt län, är att patienten får sitt benbrott behandlat på 

akutavdelningen för att sedan skickas hem utan remiss till 

bentäthetsmätning och/eller primärvård för vidare utredning och 

behandling. 



Varje år inträffar i Sverige ca 70 000 frakturer som har ett samband 

med benskörhet, varav 18 000 är höftfrakturer och 15 000 är 

kotfrakturer. 

Endast 17 % (enligt rikssnittet) av de frakturdrabbade får behandling 

som förebygger ett nytt benbrott, samtidigt som många som påbörjat 

behandling inte fullföljer den. 

Förutom sänkt livskvalitet och hög dödlighet är osteoporos 

förknippat med stora samhällskostnader, idag motsvarande en årlig 

kostnad till drygt 13 miljarder kronor /år. 

Osteoporos med frakturförekomst är idag en av de stora 

folksjukdomarna i Sverige och endast stroke tar upp fler vårdplatser 

än osteoporosfrakturer.  

En alltmer åldrande befolkning och därmed fler frakturpatienter gör 

det ytterst angeläget att förebygga och reducera risken för nya 

frakturer hos dem med hög frakturrisk. Här måste Primärvården 

aktivt involveras.  I Region Jönköpings län arbetar man i dag med 

stöd av vårdprogram och med etablerade frakturkedjor i linje med 

Socialstyrelsens riktlinjer för osteoporosbehandling. Vi kan bli bättre! 

 

Osteoporosföreningen i Jönköpings län önskar uppmärksamma våra 

politiker i Regionen om behovet av att frakturkoordinatorer tillförs 

frakturkedjan i samtliga länsdelar för att motverka fritt fall för 

”brottsbenägna” personer. 

Frakturkoordinatorer har införts i flera län från norr till söder, bl.a i 

Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset  och vid 

Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Det är bevisligen ett kostnadseffektivt sätt att fånga upp 

riskpersoner med benskörhet, säkerhetsställa bedömning, 

samordna insatser, remittera till övriga vårdgivare för adekvat 

behandling samt följa upp givna insatser. 



Ett frakturförebyggande arbete och uppföljning av frakturpatienter 

är för oss en självklar del av vården och en investering för att 

minska mänskligt lidande och även göra ekonomiska besparingar.  

Referens: Läkartidningen 2016-10-04 nummer 40,Tema Osteoporos. 

 

 

Från Osteoporos föreningen i länet delar vi gärna med oss av  

upplysningar för att ytterligare belysa situationen för personer med 

osteoporos. 
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