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Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  

 

Sammanfattande rekommendation 

 Personer med osteoporos bör i första hand rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet 

i kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet för att: 

– bromsa benförlust eller öka bentäthet. Begränsat vetenskapligt 

underlag (evidensstyrka ++). 

– minska fall och fallfrakturer. Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 

– förbättra hälsorelaterad livskvalitet. Begränsat vetenskapligt underlag 

(evidensstyrka ++). 

 Personer med osteoporos och fallbenägenhet bör även rekommenderas balansträning för 

att minska risken för fall och fraktur. Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

(evidensstyrka +++). 

 Vid manifest osteoporos, framför allt bland äldre, rekommenderas individuellt anpassad 

muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med balansträning och promenad. 

Joggning bör undvikas på grund av ökad risk för fall och fraktur. 

 Personer med osteoporos bör även rekommenderas aerob fysisk aktivitet enligt de 

allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar. 

 

Beskrivning av sjukdomstillståndet  

Definition 

Osteoporos eller benskörhet definieras som en systemisk skelettsjukdom som kännetecknas av 

låg bentäthet (BMD, bone mineral density) och mikrostrukturell försvagning av benvävnaden, 

vilket leder till minskad hållfasthet och ökad risk för fraktur (1). 

 

  



FYSS-kapitel OSTEOPOROS    2016-12-05 

2 

 

Förekomst 

Osteoporos är en tyst sjukdom, vilket innebär att många med sjukdomen inte är medvetna om 

att de har den. Den skattade andelen svenska kvinnor och män över 50 år som har osteoporos i 

höftregionen (framför allt lårbenshalsen) är 22 respektive 7 procent. Osteoporos är en 

riskfaktor för fraktur. Oftast handlar det om en lågenergifraktur, till exempel höftleds-, 

överarms- och handledsfraktur eller kotkompression, som leder till utredning och eventuell 

behandling av osteoporos. Den årliga incidensen i Sverige av någon form av fraktur orsakad 

av osteoporos hos kvinnor och män över 50 år är 803 respektive 319 per 100 000 invånare. År 

2010 inträffade enligt officiella register 107 000 osteoporosrelaterade frakturer i Sverige, 

varav 20 000 var höftfrakturer (2). 

 

Orsak/riskfaktorer 

Osteoporos kan delas in i två olika former beroende på bakomliggande orsak: 

 Primär osteoporos orsakas av det naturliga åldrandet, menopaus och livsstilsfaktorer 

som fysisk inaktivitet, rökning, alkoholintag samt inadekvat nutrition. 

 Sekundär osteoporos orsakas av olika sjukdomar och kan dessutom vara en följd av 

behandling med vissa läkemedel, till exempel kortison. 

 

Bakomliggande patofysiologiska mekanismer 

Skelettet är en dynamisk vävnad som omsätts kontinuerligt. Dess form och hållfasthet 

regleras av specialiserade benceller. Osteoblaster, de benuppbyggande cellerna, syntetiserar 

benmatrix och reglerar mineraliseringen av benmatrix. De flerkärniga osteoklasterna - de 

bennedbrytande cellerna - har förmåga att resorbera ben. Slutligen finns osteocyter inne i det 

färdigmineraliserade benet. Osteocyterna är i kontakt med varandra via utskott och tros kunna 

reglera mycket av den benresorption och bennybildning som sker på benets yta. 

Remodelleringen, det vill säga benomsättningen, resulterar i att 10 procent av skelettet 

omsätts varje år hos vuxna, medan omsättningen är snabbare hos barn. Det trabekulära benet 

omsätts med större hastighet än det kompakta benet (3). Osteoklaster resorberar ben från 

benets yta, vilket tar 3–4 veckor. Detta följs av att osteoblaster växer in i den resorberade ytan 

och ersätter det ben som har resorberats med ny benvävnad vilken senare mineraliseras. 

Denna del av remodelleringen kallas formation och den tar ungefär 2–4 månader (figur 1). 

Osteoblasten och osteocyten styr hur mycket ben som ska bildas och reglerar bildandet och 

aktiveringen av osteoklaster. Det innebär att de också styr benresorptionsaktiviteten. Detta 

sker via proteinet receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL) som sitter på 

ytan på osteoblasten (3, 4). RANKL är en cytokin och tillhör familjen tumor necrosis factor 

(TNF). Den är en ligand för RANK på osteoklasternas yta och har en nyckelfunktion för 

differentieringen och aktiveringen av osteoklaster.  

Vid osteoporos blir det en obalans i remodelleringscykeln, det vill säga resorberat ben ersätts 

inte i den omfattning som skulle behövas, vilket resulterar i en benförlust (4). Osteocyterna 

har genom sina utskott också en betydelse genom att känna av och överföra signaler från 

skelettets mekaniska belastning, så att bennybildning påbörjas på benytor i det belastade 

området. Detta svar på belastning kan resultera i att nytt ben bildas utan föregående 

bennedbrytning och kallas då modellering. Mekanismen är inte helt klarlagd, men kan vara 
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medierad via nedreglering av ett protein kallat sclerostin. Detta protein produceras av 

osteocyten och har förmåga att hämma nysyntes av ben (5).  

 

 

Figur 1. Schematisk bild av benomsättningen (remodelleringen) med osteoklaster som bryter ned (resorberar) 

ben (till vänster i bilden) och den efterföljande benproduktionen av osteoblasterna (till höger i bilden). 

Modifierad efter Ericsen (6). 

 

Rökning kan ge en minskad bentäthet såväl genom direkt som indirekt inverkan. Direkt 

inverkan kan ske genom påverkan på: RANK-RANKL-OPG-systemet, kollagen metabolism 

och kärlnybildning i benet. En indirekt inverkan kan ske genom förändrad kalciotropisk 

metabolism, produktion metabolism och bindning av östradiol samt metabolism av 

binjurehormon (7). 

 

Vanligaste symtom 

Osteoporos har inga symtom utan upptäcks vid en fraktur eller vid en bentäthetsmätning. 

 

Diagnostik 

Diagnosen ställs genom bentäthetsmätning (Dual Energy X-ray Absorptiometry, DXA). 

Mätvärdet som erhålls jämförs med ett ungt referensmaterial (t-score). Ett t-scorevärde lägre 

än –2,5 standarddeviationer (SD) ger diagnosen osteoporos. Om patienten har t-scorevärde 

mellan –1 och –2,5 SD föreligger osteopeni, medan t-scorevärde över –1 SD är normalt (8). 

 

Tabell 1. Diagnostisering med hjälp av bentäthetsmätning. 

Bentäthetsvärde mätt med DXA, 
jämfört med ungt referensmaterial 

Bentäthet 
 

Högre än –1 SD Normal 
–1 till –2,5 SD Osteopeni 
Lägre än –2,5 SD Osteoporos 
Lägre än –2,5 SD och fraktur Manifest osteoporos 

 

FRAX är ett kostnadsfritt webbaserat verktyg som finns lättillgängligt på 

http://www.shef.ac.uk/FRAX/. FRAX används för att beräkna sannolikhet för att få 

http://www.shef.ac.uk/FRAX/
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osteoporosrelaterad fraktur respektive höftfraktur (hos person 40–90 år) inom 10 år. FRAX 

tar hänsyn till olika riskfaktorer för fraktur, såsom ålder, kön, vikt, längd, tidigare fraktur, 

höftfraktur hos förälder, kortison (> 3 mån) samt olika sjukdomstillstånd. Riskskattning kan 

göras med eller utan resultat från bentäthetsmätning. FRAX-värdet ska användas dels för att 

ta ställning till om bentäthetsmätning ska utföras, dels för att tillsammans med värdet från 

bentäthetsmätning avgöra behovet av frakturförebyggande behandling (9). 

 

Sjukdomsförlopp 

Den högsta bentätheten (PBM, peak bone mass) uppnås ungefär i 20-årsåldern (10). Därefter 

börjar den sakta minska. Hos kvinnor sker en snabbare benförlust i och med klimakteriet på 

grund av östrogenbrist och då inträffar oftast de första osteoporosrelaterade frakturerna, till 

exempel radiusfraktur eller höftfraktur. Benförlusten fortsätter sedan med ökande ålder. 

Frakturrisken ökar samtidigt med ökad ålder, eftersom risken för fall också är åldersrelaterad 

(11). 

 

Prognos 

Med stigande ålder minskar bentätheten. När det gäller effekt av medicinsk behandling av 

frakturer, är dagens mediciner verkningsfulla framför allt avseende kotkompressioner. När 

höftfraktur eller kotkompression behandlas med antiresorptiv behandling, det vill säga 

mediciner vilka hämmar nedbrytningen av skelettet, ger det en riskreduktion för ny fraktur 

(12). 

 

Nuvarande behandlingsprinciper 

Behandlingsprinciperna bygger i första hand på medicinsk behandling. De mediciner som 

används är kalcium och vitamin D (t.ex. Calcichew-D3, Kalcipos-D) i kombination med 

antiresorptiv behandling med antingen alendronsyra (Alendronat, Fosamax), zolendronsyra 

(Aclasta) eller denosumab (Prolia). Hos vissa patienter med svår osteoporos och multipla 

frakturer kan anabol behandling, till exempel teriparatid (Forsteo), erbjudas i stället för 

antiresorptiv behandling (9).  

Dessutom bör den som behandlar patienter med en osteoporosfraktur försöka påverka 

livsstilsfaktorer som fysisk inaktivitet, kost och rökning. 

 

Effekter av fysisk aktivitet  

Långtidseffekter 

Fysisk aktivitet är ”färskvara” för skelettet, där en livsstilsförändring från att vara fysiskt aktiv 

till att bli fysiskt inaktiv ger förlust av benmassa. Den normala remodelleringen tar cirka 4 

månader och ökad bentäthet har noterats i träningsstudier hos premenopausala kvinnor och 

hos män efter minst 6 månaders fysisk träning (13). Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

(evidensstyrka +++). Studier har också visat att äldre män som varit tävlingsidrottare i unga 

år har högre bentäthet jämfört med motsvarande män som inte varit lika idrottsaktiva (13, 14). 
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Effekt i förhållande till typ av fysisk aktivitet  

 

Viktbärande fysisk aktivitet såsom joggning, hopp, aerobics och styrketräning har positiva 

effekter på benhälsan oavsett ålder, medan cykling och simning har låg effekt. Både 

tyngdkraft och muskulaturens dragkraft är nödvändiga för att stimulera benmassan (13, 15). 

Dynamisk träning ger betydligt bättre effekt på skelettet än statisk träning (16–18). Under 

uppväxtåren finns det evidens för att benets svar på belastning beror på kön och 

mognadsgrad, där fysisk träning genom bollspel, dans, styrketräning och hopp kan ge ökad 

bentäthet hos barn och ungdomar (19, 20). 

Styrketräning som kombineras med ”high impact”-träning (genom exempelvis hopp, step-up 

och/eller löpning > 9 km/tim) 2–3 gånger per vecka kan öka bentäthet i lårbenshalsen och 

ländryggen med 1–2 procent hos premenopausala kvinnor. Träningsperiodernas längd varade 

mellan 6 och 24 månader (18, 21). Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 

+++). 

Hos postmenopausala och äldre kvinnor kan styrketräning med ≥ 60–70 procent av 1 RM 

(repetitionsmaximum), 8–12 repetitioner, 2–3 gånger per vecka bromsa benförlust i ländrygg 

och höftregion (trokanter major) med 0,9 respektive 1,0 procent. När olika slags 

träningsmoment (”impact” och progressiv styrketräning) kombineras kan effekten bli mer 

påtaglig med 3,2 procent mindre benförlust i ländrygg. Träningsperiodernas längd varade 

mellan 9 och 16 månader (22, 23). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 

Styrketräning för äldre kvinnor med osteopeni/osteoporos (dock utan osteoporos i 

höftregionen) som inleds med 50–60 procent av 1 RM, 10–15 repetitioner i 2 set, där 

belastning successivt ökas till 75–80 procent av 1RM, 8–10 repetitioner i 3 set och som 

kombineras med smidighets- och balansövningar 50 minuter per tillfälle, 3 gånger per vecka 

under 1 år kan ge 2 procent mindre benförlust i underbenet (tibia) enligt ett benstyrkeindex 

(24). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 

Hos medelålders och äldre män kan intensiv progressiv styrketräning som kombineras med 

”moderate impact” träning, där belastningen inleds med 50–60 procent av 1 RM, 15–20 

repetitioner i 3 set och sedan ökas till 60–85 procent av 1 RM, 8–12 repetitioner i 2 set, 60–75 

minuter per tillfälle, 3 gånger per vecka under 18 månader öka bentäthet i lårbenshals 1,8 

procent (25). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++). 

Flera studier visar att styrketräning 40–60 minuter per tillfälle, 2 gånger per vecka under 2,5 

till 5,5 månader kan förbättra hälsorelaterad livskvalitet och minska smärta hos medelålders 

och äldre kvinnor med osteopeni/osteoporos (26, 27). Ryggresningsövningar (”back-ups” 

utförs i magläge med 5 sekunder statiskt kvarhåll och 10 sekunder vila mellan 

uppresningarna) 10 repetitioner i 1 set, 5 gånger per vecka under 4 månader kan också 

förbättra livskvalitet hos kvinnor med osteoporos (28). Begränsat vetenskapligt underlag 

(evidensstyrka ++).  

Hos kvinnor som ådragit sig en kotkompression kan individuellt anpassad styrketräning som 

inkluderar övningar för rygg, övre och nedre extremitet, samt balans och koordination 45–60 

minuter per tillfälle, 2–3 gånger per vecka under 2,5 till 6 månader förbättra hälsorelaterad 

livskvalitet (29, 30). Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++).  
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Balansträning och tai chi kan förbättra balansförmågan och minska fallbenägenhet hos äldre i 

ordinärt boende (10, 31). Det finns starkt stöd för att balansträning 15–20 minuter per dag 

(motsvarande cirka 2 timmar per vecka) som kombineras med ”skräddarsydd” styrketräning 

(genom gummiband, vikter eller egen kroppstyngd) av de stora muskelgrupperna minst 2 

gånger per vecka har effekt på fall hos äldre med osteoporos. Effekt av motsvarande träning 

på fall hos äldre med kotkompression har måttligt starkt stöd i litteraturen, eftersom 

kotkompressioner ofta ger upphov till ökad ryggkyfos, så kallad hyperkyfos (kutrygg), vilket i 

sig innebär ökad risk för fall (32). Måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 

+++).  

Det är en utmaning att utvärdera effekten av fysisk träning för att förebygga fraktur, då det 

krävs stora studiegrupper och långtidsuppföljning. Det finns emellertid stöd för minskat antal 

osteoporosrelaterade fallfrakturer samt en tendens till minskat antal kotkompressioner genom 

fysisk träning i grupp och/eller som hemträning 2–3 gånger per vecka under 2,5 till 10 år hos 

medelålders/äldre kvinnor med osteopeni/osteoporos (33–35). Begränsat vetenskapligt 

underlag (evidensstyrka ++).  

 

Dos–respons 

Skelettets svar på belastning avgörs av belastningens storlek och fördelning, antal repetitioner 

och antal cykler (13, 36, 37). Styrketräning med hög belastning och få repetitioner är att 

föredra framför aerob fysisk aktivitet med låg belastning och många repetitioner (16–18). Vid 

osteoporos måste rekommenderad träningsdos hela tiden anpassas till individens 

förutsättningar och behov och sedan ökas successivt för bästa effekt. I synnerhet hos patienter 

med osteoporotisk kotkompression gäller det att beakta fragilitet vid val av träningsdos (17). 

 

Verkningsmekanismer 

Osteocyten kan liknas vid en ”budbärare” som registrerar temporär mekanisk deformering vid 

belastning av skelettet via induktion av vätskeflöden i nätverket av kanaler runt osteocyterna, 

vilket troligtvis ändrar de intracellulära kalciumnivåerna och därefter påverkar lokala 

osteoblaster och osteocyter. Effekten av belastningen ökar med kraftens storlek och hastighet 

samt ökar om kraften har en ovanlig eller växlande riktning (13, 16, 23). Deformeringen av 

skelettet har större betydelse för det anabola svaret än belastningens storlek. Benvävnadens 

respons innefattar bland annat en cellulär reaktion med akut lokal frisättning av 

prostaglandiner och som sedan medför lokal produktion av tillväxtfaktorer och därmed till 

bennybildning som svar på den ursprungliga belastningen. En mer generell reaktion från 

benvävnaden sker också som följd av den ökade fysiska aktiviteten, då påverkan sker av 

hormoner och tillväxtfaktorer som är kända för att ha effekt på skelettet, exempelvis 

tillväxthormon (GH), parathormon (PTH), insulinlik tillväxtfaktor-1 (IGF-1) och många andra 

(13).  

Den teoretiska ”mekanostat”-modellen liknas vid en termostat som strävar efter att hålla den 

mekaniska belastningsrelaterade deformeringen av benvävnaden i balans, troligen via 

reglering av sclerostin (38). Vid alltför intensiv träning med mycket kraftig deformering av 

skelettet kan mikroskador överstiga benets reparationsförmåga och ge upphov till stressfraktur 

(13).  
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Nedsatt muskelstyrka, balans och koordination innebär ökad fallrisk. Träning av 

muskelstyrka, i synnerhet av nedre extremitet samt balansträning (som stimulerar visuellt, 

vestibulärt och proprioceptivt informationssystem), kan ge effekt med både minskat antal 

individer som faller (fallrisk) och minskat antal fall per individ (fallfrekvens) (11, 31, 39–41).  

 

Indikationer för fysisk aktivitet 

Fysisk inaktivitet är en av de livsstilsfaktorer som kan bidra till låg bentäthet. Därför har 

fysisk aktivitet utan tvekan en viktig roll att fylla i behandlingsarsenalen för osteoporos. 

Socialstyrelsen skriver i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar gällande 

osteoporos: ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda handledd fysisk träning till kvinnor med 

osteopeni, osteoporos eller osteoporosrelaterad kotfraktur.” Denna rekommendation har 

prioritet 5 enligt Socialstyrelsens prioriteringsskala 1–10, där åtgärder med prioritering 1 har 

störst angelägenhetsgrad (9).  

Osteoporos är en riskfaktor för fraktur, en annan riskfaktor är fall. Därför finns det indikation 

för fysisk aktivitet till patienter med osteoporos både för att stärka skelettet och för att 

förebygga fall.  

 

Kontraindikationer/risker 

Osteoporos innebär i sig ingen kontraindikation för fysisk träning men vid fraktur bör man 

avvakta med fysisk träning tills frakturen har läkts. Vid kotkompression kan läkningen ta flera 

månader. 

Träningsmängd och träningsintensitet ska anpassas individuellt och ske i stabila 

utgångsställningar för att inte orsaka skada (13, 17). Äldre kvinnor med manifest osteoporos 

bör promenera i lugn takt på grund av ökad risk för fall och fraktur (42). Framåtböjning och 

vridning av ryggen ska undvikas hos patienter med kotkompression. Sit-ups och 

yogaövningar som innebär betydande ryggflexion kan ge ökad risk för kotkompression och 

bör undvikas (13, 17, 43, 44). För övriga kontraindikationer avseende fysisk aktivitet hänvisas 

till kapitlet ”Kontraindikationer för fysisk aktivitet”. 

Behov av medicinsk kontroll 

När diagnosen osteoporos är ställd finns inget behov av medicinsk kontroll innan man 

ordinerar eller initierar fysisk aktivitet. Däremot kan patienten ha andra sjukdomar som kräver 

medicinsk kontroll. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Det är önskvärt att uppföljning av balansförmåga och livskvalitet görs efter den initiala 

träningsperioden, dels för att säkerställa effekten och därmed kvalitetssäkra behandlingen, 

dels som ett led i att motivera individen till fortsatt träning och fysisk aktivitet. 
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Fysisk aktivitet 

Då rekommendationen om fysisk aktivitet vid osteoporos är styrketräning och belastande 

fysisk aktivitet är det en utmaning att utvärdera om rekommendationen följts. Vanligt 

förekommande enkäter om fysisk aktivitet och objektiva mått såsom stegräknare har svårt att 

fånga detta. För objektiv mätning av fysisk aktivitet finns stegräknare och accelerometrar av 

olika kvalitet att tillgå på marknaden samt kraftplattor som registrerar normalkrafter (ground 

reaction forces, GRFs) vid fysisk aktivitet. Mycket forskning återstår dock innan någon 

enskild metod eller kombinationen av flera metoder kan rekommenderas för bästa 

tillförlitlighet vid utvärdering av belastande fysisk aktivitet (13). Det krävs därför handledning 

och råd från erfaren osteoporosforskare vid val av passande metod för utvärdering av fysisk 

träning vid osteoporos. 

Funktion/kapacitet  

Människans balansförmåga försämras efter 60-årsåldern samtidigt som åldrandet innebär 

försämrad benmassa med ökad risk för osteoporos och fraktur. Fysioterapeuten har inte 

tillgänglig teknik för att utvärdera effekt av fysisk träning på bentäthet och av denna 

anledning är det därför oerhört viktigt att använda olika balanstest för att utvärdera effekt av 

träning på balansförmåga, för att förebygga fall och osteoporosrelaterad fraktur hos äldre. 

Funktionella balanstest har ofta hög specificitet (förmåga att identifiera dem som inte faller) 

men måttlig sensitivitet (förmåga att identifiera dem som kommer att falla). Bergs balansskala 

har emellertid förmåga att identifiera personer som är fallbenägna (minst två fall under en 

uppföljningsperiod) (45). FRAMO index är ett frågeformulär för riskbedömning av 

höftfraktur hos äldre och består av fyra enkla frågor som besvaras med ja eller nej. 

Sammantaget predicerar faktorer som ålder över 80 år, kroppsvikt under 60 kg, inträffad 

osteoporosrelaterad fraktur efter 40-årsåldern samt oförmåga att resa sig upp från stol fem 

gånger i följd utan stöd av armar för höftfraktur (46). Balans- och gångförmåga kan bedömas 

genom Timed Up and Go-test (TUG) under tidtagning. Tre meter TUG-test (3 m-TUG) 

innebär att en person från sittande på en standardhög stol (cirka 46 cm) med armstöd ska resa 

sig upp och gå 3 meter, vända och gå tillbaka och sitta ned på stolen (47). Hos äldre kvinnor 

med kotkompression predicerar självrapporterad fallbenägenhet som kombineras med 

oförmåga att klara 5 meter TUG-test (5 m-TUG) inom 30 sekunder för nytt fall. Specificitet är 

hög medan sensitivitet är låg när dessa två instrument kombineras (48).  

Förmåga att stå på ett ben med öppna ögon är åldersrelaterad och försämras efter 60-årsåldern 

(49). Äldre kvinnor som inte klarar att stå på ett ben med öppna ögon under 10 sekunder har 

nästan trefaldigt ökad höftfrakturrisk jämfört med dem som klarar motsvarande. Kvinnor med 

både hög FRAX-risk och nedsatt balansförmåga (oförmåga att stå på ett ben med öppna ögon 

under 10 sek) har ungefär dubbelt så stor risk för höftfraktur jämfört med dem som bara har 

en av riskfaktorerna (50). 

 

Sjukdomsspecifika markörer  

Utvärdering av bentäthet görs som tidigare nämnts med bentäthetsmätare, DXA. Effekten på 

bentäthet av en period med fysisk inaktivitet, exempelvis gipsad extremitet, kan ses med 

DXA redan efter någon månad. Däremot tar det längre tid att se en eventuell uppgång i 

samband med ökad fysisk aktivitet. I kliniken mäts bentätheten hos patienter med osteoporos 

ungefär vartannat år för att kunna bedöma effekten av behandling. 



FYSS-kapitel OSTEOPOROS    2016-12-05 

9 

 

En persons kroppslängd kan ha minskat betydligt sedan ungdomsåren på grund av 

kotkompressioner och därför är det viktigt att mäta aktuell kroppslängd med stadiometer (en 

väggfast vertikal skala med rörlig horisontell del som vilar mot personens huvud vid 

längdavläsning) och jämföra med kroppslängd i 20-årsåldern (figur 2) (51).  

 

 

 Figur 2. Stadiometer. 

Upprätningsförmåga kan testas genom att mäta centimeteravstånd mellan nackben (occiput) 

och vägg (alternativt mellan tragus, det vill säga främre delen av ytterörat och vägg eller 

mellan sjunde halskotan och vägg) (52). Debrunner kyfometer och flexicurve linjal används 

för att mäta graden av thorakal kyfos (figur 3, 4) (53, 54). 
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 Figur 3. Kyfometer.  Figur 4. Flexicurve. 

En FRAX-beräkning av 10-årsrisk för fraktur bör kompletteras med fallriskbedömning där 

man bland annat ställer följande fråga om fallförekomst: ”Har du ramlat den senaste månaden, 

det vill säga har du snubblat eller halkat, så att du tappade balansen och föll på golvet eller på 

marken?” Fall definieras som en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet, marken 

eller lägre nivå – oavsett om skada inträffar eller ej (55).  

Livskvalitet 

Vid skattning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) hos kvinnor med osteoporotisk 

kotkompression används både det generiska Short Form 36 (SF-36) (eller RAND-36) och det 

sjukdomsspecifika frågeformuläret Qualeffo-41 (quality of life questionnaire of the European 

foundation for osteoporosis) (56–58). Qualeffo-41 består av 41 frågor där patienten skattar sin 

förmåga eller upplevelse avseende smärta, ADL (aktiviteter i dagliga livet), hushållsaktivitet, 

rörlighet, social funktion, allmänt hälsotillstånd och mental funktion. Instrumentet finns att 

tillgå på International Osteoporosis Foundations hemsida 

(http://www.iofbonehealth.org/quality-life-questionnaires-qualeffo-41). 

 

  

http://www.iofbonehealth.org/quality-life-questionnaires-qualeffo-41


● Rekommenderad fysisk aktivitet vid osteoporos 
● Förebygga 
Fysisk aktivitet kan förebygga osteoporos. I synnerhet muskelstärkande fysisk aktivitet som 
kombineras med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet såsom joggning/löpning och 
hopp har en förebyggande effekt se kapitel ”Fysisk aktivitet som prevention”.

● Behandla 
Personer med osteoporos bör i första hand rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet i 
kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet för att: 
– bromsa benförlust eller öka bentäthet (++) 
– minska fall och fallfrakturer (++)
– förbättra hälsorelaterad livskvalitet (++) 

Personer med osteoporos och fallbenägenhet bör även rekommenderas balansträning för att:
– minska risken för fall och fraktur (+++)

Muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med annan fysisk aktivitet 
som belastar skelettet
Antal övningar Antal repetitioner* Antal set Antal ggr/vecka
8-10 8-12 Minst 1 2-3
Med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet avses raska promenader eller joggning. Det 
saknas vetenskapligt stöd för att ange dos för sådan annan fysisk aktivitet. 

tänk på att: 
Konkreta råd bör ges angående hur fall kan undvikas. Vid manifest osteoporos, framför allt bland 
äldre, rekommenderas individuellt anpassad muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med 
balansträning och promenad i lugn takt. Joggning bör undvikas på grund av ökad risk för fall och 
fraktur.

● Förebygga andra sjukdomar vid osteoporos
För att förebygga andra kroniska sjukdomar vid osteoporos bör typ och dos av fysisk aktivitet 
motsvara de allmänna rekommendationerna. Om den behandlande dosen av aerob fysisk aktivitet 
ej uppnår dessa bör rekommendationen kompletteras med ytterligare aerob fysisk aktivitet, om 
hälsotillståndet tillåter. 

● Läs mer
Mer om rekommendationerna, rådgivning och riskbedömning finns att läsa i introduktionstexten till 
del 2 i FYSS och i aktuellt kapitel.

* Med 8–12 repetitioner avses den högsta belastning som kan lyftas genom hela rörelsebanan 8–12 gånger, 
det vill säga 8–12 RM (repetitionsmaximum).
++++: Starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++++), +++: Måttligt starkt vetenskapligt underlag 
(evidensstyrka +++), ++: Begränsat vetenskapligt underlag (evidensstyrka ++), +: Otillräckligt vetenskapligt 
underlag (evidensstyrka +).
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