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Studier har visat låg bentäthet hos patienter med poly-
myalgia reumatika, vilket bedöms bero på en kombina-
tion av den inflammatoriska aktiviteten och kortisonbe-
handlingen.

SLE
SLE är en ovanlig reumatisk sjukdom som förekom-
mer hos 6000-8000 individer i Sverige. Sjukdomen är 
6-8 gånger vanligare hos kvinnor och många insjuknar 
före 50 års ålder. SLE-sjukdomen kan drabba de flesta 
organsystem (t.ex. leder, hud, hjärta, lungor och njurar) 
och sjukdomssymptomen och allvarligheten varierar 
beroende på vilket eller vilka organ som engageras. Det 
är vanligt med allmänsymptom i form av trötthet, feber 
och viktnedgång.
Studier av SLE-patienter har visat en ökad förekomst 
av osteoporos både hos patienter med och utan korti-
sonbehandling. När sjukdomen är välkontrollerad och 
lågaktiv gynnar det också skelettet, men vid hög inflam-
matorisk aktivitet i SLE-sjukdomen finns flera orsaker 
till ökad risk för osteoporosutveckling. 
Vid inflammation bildas ämnen, som stimulerar till ben-
nedbrytning. Ofta behövs kortisonbehandling, som yt-
terligare ökar risken för benskörhet. Eftersom kortison 
minskar inflammationen, kan kortison till viss del vara 
gynnsamt för skelettet. Det är viktigt att hitta en effek-
tiv antireumatisk behandling, som kan dämpa sjukdo-
men på lång sikt. 
Hög sjukdomsaktivitet och kortisonbehandling medför 
ofta att könshormonhalterna minskar, vilket också på-
verkar skelettet negativt.
Det finns en ökad risk för D-vitaminbrist, eftersom 
många patienter undviker solljus p.g.a. solkänslighet 
och risk för ökad sjukdomsaktivitet. Några utvecklar 
grav njurfunktionsnedsättning och därmed oförmåga 
att tillverka aktivt D-vitamin. D-vitamin har stor bety-
delse för skelettet och kalciumomsättningen.
Den reumatiska sjukdomens inflammationer påfrestar 
hela kroppen med ett ökat behov av energi och närings-
ämnen. Man ser en viktminskning med förlust av både 
muskelmassa, skelett och fett. 

Förebyggande åtgärder mot osteoporos och 
frakturer vid inflammatorisk reumatisk sjuk-
dom

DÄMPA INFLAMMATIONEN
Det är viktigt att tidigt komma in med potent behand-
ling av den inflammatoriska sjukdomen, eftersom det 
vid inflammation frisätts ämnen som stimulerar till ben-
nedbrytning. I många fall är det också motiverat med 
kortisonbehandling och man får då väga kortisonets 
positiva inflammationsdämpande effekt mot dess nega-
tiva osteoporosinducerande effekt. Kortisoninjektioner 
i leder och senskidor är en viktig del i behandlingen, ef-
tersom man då med små kortisonmängder kan dämpa 
lokal inflammation.

BEHANDLA STELHET OCH SMÄRTA
Smärta och stelhet försvårar fysisk aktivitet, varför det 
är viktigt att på olika sätt ge smärtlindring och minska 
stelheten. Det kan ske med hjälp av åtgärder från sjuk-
gymnast och även med hjälp av läkemedel. Förutom rö-
relseträning är det för skelettet viktigt med belastande 
fysiska aktivitet, t.ex. promenader och dans. 

TRÄNA BALANS OCH MUSKELSTYRKA
Inflammationerna kan ge leddeformiteter, som försvå-
rar rörelser och försämrar balansen. Att balansen blir 
sämre beror dels på smärta och felställningar i en eller 
flera leder och dels på att lednära känselreceptorer ska-
dats. Sjukgymnastkontakt är viktig för att få hjälp med 
smärtlindrande behandling, träning av balans och mus-
kelstyrka samt för utprovning av lämpliga gånghjälpme-
del. 

FULLGOD KOST
Den inflammatoriska sjukdomen är energikrävande 
och vid kraftig inflammation ses både viktnedgång och 
minskad muskelmassa. Det är viktigt med ett tillräckligt 
energiintag liksom adekvat intag av kalcium och
 vitamin D. 

GE TILLSKOTT AV KALCIUM OCH D-VITAMIN
Beroende på kostintaget rekommenderas tillägg av 
kalcium och D-vitamin. Dagsbehovet av kalcium är 
cirka 500 – 1000 mg dagligen och av D-vitamin 400 
– 800 enheter dagligen. 2 dl mjölk/filmjölk/yoghurt 
innehåller 240 mg kalcium. En portion lax á 125 gram 
innehåller 625 enheter vitamin D.

    Reumatiska sjukdomar och osteoporos



OsteoporosNytt 4/2011                                                                                                                                                9

TA HÄNSYN TILL EVENTUELL KORTISINBEHANDLING

Vid tablettbehandling med kortison rekommenderas 
tillägg av kalcium och D-vitamin med tanke på att kor-
tison försämrar kalciumupptaget. Vanligen ges kalcium 
tillsammans med D-vitamin för att förbättra kalcium-
upptaget. I synnerhet till äldre patienter ska D-vitamin-
tillägg ges, eftersom förmågan att syntetisera D-vitamin 
i huden avtar med åldern. 
Kortisondosen ska vara så låg som möjlig och behand-
lingstiden så kort som möjlig, men utan att man ger av-
kall på kortisonets viktiga anti-inflammatoriska effekt.

RÖKSTOPP
Förutom att rökning inverkar ogynnsamt på flera in-
flammatoriska reumatiska sjukdomar och försämrar 
effekten av vissa läkemedel, så ökar rökning risken för 
osteoporos.

Behandling mot osteoporos och frakturer 
vid inflammatorisk reumatisk sjukdom
Det är viktigt att redan tidigt i sjukdomsförloppet vara 
medveten om risken för osteoporosutveckling och be-
döma när förebyggande åtgärder eller specifik läkeme-
delsbehandling mot osteoporos ska ges. Sjukdomsbil-
derna är komplexa och innefattar ofta flera riskfaktorer 
för osteoporos och fraktur. Några större, specifika stu-
dier på patienter med inflammatoriska reumatiska sjuk-
domar finns inte. Däremot har man genomfört studier 
på kortisonbehandlade patienter, där majoriteten av 
patienter har någon typ av inflammatorisk reumatisk 
sjukdom.
Syftet med osteoporosbehandling är att förebygga och 
minska antalet frakturer. 
All läkemedelsbehandling ska föregås av rekommenda-
tioner om kost, motion och rökstopp.

LÄKEMEDEL
•	 Kalcium	och	vitamin	D
Grunden i all läkemedelsbehandling vid osteoporos är 
att kalcium- och D-vitaminbehovet är tillgodosett. Van-
ligen ger man en kombinationstablett, som innehåller 
både kalcium och vitamin D. 
Kalcium- och D-vitamintillägg rekommenderas till alla 
patienter som har behandling med kortisontabletter, 
eftersom kortison påverkar kalciumomsättningen nega-
tivt.  

•	 Bisfosfonater
Bisfosfonater är den osteoporosläkemedelsgrupp som 
används mest idag och som man har längst erfarenhet 
av. I stora studier har man kunnat påvisa att läkeme-
delsbehandlingen ger ökad bentäthet och minskat antal 
frakturer. Liknande resultat har setts i mindre studier av 
kortisonbehandlade patienter. 
Bisfosfonater minskar bennedbrytningen genom att 
hämma de bennedbrytande cellerna. 

•	 Övriga
Bland övriga osteoporosläkemedel kan nämnas östrogen, 
som har begränsad användning p.g.a. biverkningsrisker-
na och raloxifen, som är en östrogenliknande substans 
samt teriparatid, som ges till patienter med mycket hög 
frakturrisk och som tidigare haft en kotkompression. 

Icke-inflammatoriska reumatiska sjukdomar 
Reumatiska sjukdomar utan inflammatoriskt inslag, 
t.ex. fibromyalgi och osteoartros, bedöms inte ha någon 
ökad risk för osteoporos och fraktur. Här saknas flera av 
riskfaktorerna som förekommer vid inflammatorisk reu-
matisk sjukdom, men finns andra riskfaktorer behöver 
osteoporosbedömning göras.

Britt-Marie Nyhäll Wåhlin 
Överläkare på kliniken för Reumatologi och 
Osteoporosenheteten för mätning och behandling av 
benskörhet, Falun
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Mitt motto 
är att tänka positivt, 
och fokusera på det jag 
kan göra
Jag är reumatiker. Det som har påverkat mitt sätt att leva 
idag började när jag fick min handikappade flicka Emma. 
Min reumatiska sjukdom bröt ut efter graviditeten, men 
genom att Emma hade stora behov fanns ingen tid för 
mig att tänka på mig själv, vilket var både positivt och 
negativt. Emma lärde mig ödmjukhet och tålamod. Jag 
lärde mig hur viktigt det är med ett bra nätverk som har 
erfarenheter och kunskap att dela med sig av. Vi stärkte 
varandra. Idag finns inte Emma men hon har präglat 
min livsinställning att det finns alltid möjligheter.
Jag har haft stor hjälp av reumatalogen i Falun som har 
gett goda råd och bra behandling. De har hjälpt mig 
med utprovning av mediciner och träning. Utan detta 
skulle jag inte haft ett bra liv idag. 
Det finns alltid en ny dörr att öppna hela tiden och det 
gäller att se den!

När jag  sedan en dag ramlade och bröt axeln upptäcktes 
min osteoporos som kan vara en följd av min reumatiska 
sjukdom.
Jag hamnade också tidigt i klimakteriet och tålde inga 
mjölkprodukter vilket också säkert bidragit till att jag 
fått osteoporos.
En dag small det till i ryggen och det visade sig att 
kotorna sjunkit ihop. Det var en mycket smärtsam 
upplevelse. Det här gjorde att jag till slut måste inse att 
jag inte längre kunde arbeta.
Jag arbetade då i en klädesaffär som innebar tunga 
lyft och man stod och gick väldigt mycket. Detta blev 
ohållbart.
Saknaden av att arbeta var i början väldigt stor. Jag 
saknade att vara med i livet och få bekräftelse. Det 
sociala är väldigt viktigt.

Här hade jag tur att bo på ett bra ställe med goda grannar 
som peppade mig att börja promenera och tänka på vad 
jag åt. 
Reumatologen erbjöd mig en dag att gå en kurs ”Av 
egen kraft”. Det blev början till mitt engagemang i 
reumatikerföreningen.
Det ledde också till att jag själv började leda kurser ”Av  
egen kraft” och idag är jag ordförande i reumatikerför-
eningen. Nu kan jag hjälpa andra i samma situation med 
att ge kunskap och  föreslå redskap för att klara av sjuk-
domen.

Mitt liv idag består av promenader, träning, bra kost 
och ett rikt socialt liv. Den bästa medicinen för mig är 
framförallt att umgås med mina barn och barnbarn. För 
att hjälpa och stärka mitt skelett får jag Aclasta en gång 
per år. När jag har mina svåra dagar är det viktigt att 
tillåta sig att bara vara. Jag har ett aktivt och bättre liv 
idag. Mitt motto är att tänka positivt, och fokusera på 
det jag kan göra.

Rigmor Hellsten
ordförande i Reumatikerföreningen Falun


