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Årliga injektioner
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Bli stark som en noshörning
Kanske är noshörningen ett bevis på att våra ben måste
belastas för att bli starka?
Visste du att noshörningen anses ha det absolut starkaste
lårbenet – det tål en belastning på 109 ton innan det går av!
Den som har sett en noshörning springa vet att de må vara
tunga men också väldigt snabba.
För oss människor brukar det bli bra med lite styrketräning,
hopp, promenader och spring för att skelettet ska klara mer
påfrestningar.

Frakturer dubbelt så vanligt
bland diabetiker
Tidigare undersökningar har visat att bentätheten kan påverkas
negativt om man har högt blodsocker under längre tid. Ett högt
blodsocker försämrar också ofta läkning. En undersökning från
Tyskland på drygt 4 000 personer visade att frakturer var
nästan dubbelt så vanligt hos typ-1 diabetiker jämfört med
icke-diabetiker. Under de tio åren som undersökningen pågick
hade nästan var femte diabetiker fått en fraktur. I undersökningen var det just de diabetiker som hade
sämre kontroll på blodsockret som
drabbades av fraktur. Kanske är det bra
att tänka på både ben och blodsocker
nivåer hädanefter, i alla fall om man
har typ 1-diabetes.

SOM ÄR NYTTIGAST?
QUIZ – VET DU VAD

Några av de tidningar som getts ut genom åren.

Nytt läkemedel mot
osteoporos godkänt

Välkommen till Bristguiden.se

En vanlig behandling vid osteoporos är bisfosfonater. De hämmar bennedbrytningen så att skelettet blir starkare. I skelettet
pågår hela tiden en process där vissa celler bryter ner ben
medan andra celler bygger upp. Med åldern bryts mer ben ner
än vad som hinner byggas upp. Benbyggarcellerna hinner helt
enkelt inte med och då blir skelettet svagare. Nyligen godkändes
ett läkemedel som både ökar benbildningen och minskar nedbrytningen. Den nya behandlingen är riktad till äldre postmeno
pausala kvinnor med svår osteoporos. Vilken behandling du än
får kommer du också behandlas med kalcium och D-vitamin, det
ska man inte få brist på!

Om du har brist på något att läsa,
varför inte plocka fram läsplattan
och gå in på bristguiden.se. Där kan
du läsa mer om exempelvis:
vad som orsakar brist på kalcium,
D-vitamin och B-vitamin
vilka som riskerar att bli bensköra
hur diagnosticering av benskörhet går till
mediciner vid benskörhet.
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Om man inte pratar coronavirus så kan man definitivt
prata om roligare saker, som
exempelvis allt positivt som
händer kring osteoporos
detta år. Arbetet med standardiserade vårdförlopp är
redan igång och det kommer
generera bättre vård för alla
personer med osteoporos.
Att få en benskörhetsfraktur
kan innebära olika saker beroende på var man bor i Sverige.
Men från april i år finns en
nationell överenskommelse
med fokus på jämlikhet, effektivitet och kvalitet i vården.
Det ska inte spela någon
roll var man bor eller vilken
socioekonomisk bakgrund
man har – patienterna ska få

uppleva en mer välorganiserad
och sammanhållen process
vid osteoporos. Förbättringsarbetet kommer att ske i
flera etapper och innebär att
patienter som har hög risk att
få en fraktur ska utredas, diagnostiseras och behandlas.
Frakturkedjor för alla
Idag finns till exempel frakturkedjor vid ett flertal mindre
sjukhus, vilket sparar både
lidande och pengar. Det
innebär i regel att det finns
en koordinator som ser till att
patienter som kommer in med
en fraktur, får en bedömning
ifall hen ska utredas vidare
för misstänkt osteoporos. Då
upptäcks bensköra patienter
redan vid första frakturen och

kan få tidig behandling. Det
är ofta kortare beslutsvägar
och mer lättarbetat på mindre

sjukhus men även större sjukhus behöver nu se till att införa
vårdkedjor.

Kom ihåg!
FRAX: Fråga gärna om FRAX
vid nästa läkarbesök. Det är
ett antal frågor du ska svara
på och som visar risken att få
en fraktur närmaste 10 åren.
FYSS: Fysisk aktivitet på recept. Rekommendationen är
150 minuter fysisk aktivitet
i veckan för vuxna som kan
delas upp på flera pass. Det
kan till exempel vara promenader, trädgårdsarbete,
idrott och friluftsliv.

SAR: Social aktivitet på
recept. Detta är nytt i
Sverige och man har haft
goda efarenheter av det i
England. Ensamhet är ett
stort problem i vårt samhälle
idag. SAR handlar om att få
mer samvaro i vardagen. Det
kan handla om att komma
iväg på teater eller måla eller
andra saker. SAR finns idag
på flera orter i Sverige.

Sol, jordgubbar och glass

KALCIUM OCH D-VITAMIN – ETT VINNANDE TEAM!
Våren har kanske inte varit
så rolig då de flesta vistats
hemma dag efter dag. Men
en solig balkong eller en
parkbänk är perfekt nu för
att ladda med D-vitamin så
här års.
Solen bjuder på gratis D-vitamin om du exponerar huden
en liten stund.
Och tar du med dig lite
sommar in, föreslår vi att
du bjuder dig själv på något
kalciumrikt. De är ett nämligen ett vinnande team ihop,
kalcium och D-vitamin! Se till
att du får tillräckliga mängder
eftersom skelettet behöver
den näringen.
Fet fisk några gånger i
veckan är bra för det innehåller

Jordgubbs- och yoghurtglass    
Ingredienser för 4 pers
• 250 g frysta jordgubbar
• 1 dl apelsinjuice
• 2 dl turkisk yoghurt
• 2 msk flytande honung

FOTO: WOLFGANG KLEINSCHMIDT, RECEPT: ICA
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Bättre vård att vänta för personer
med osteoporos
FOTO: GETTY IMAGES

Du håller nu sista Starka Sidor i din hand. Efter tolv år och i
dessa corona-tider, kommer vi hädanefter enbart att finnas på
Bristguiden.se. Vi hoppas att du också håller med om att en
inplastad tidning inte känns hållbar av miljöskäl!
När vi startade tidningen i januari 2008 var det många som
inte visste så mycket om osteoporos. Och alldeles för få fick
diagnos och behandling. Vi ville göra något! Sprida inspiration
och kunskap om osteoporos och påminna om hur man tar hand
om skelettet.
Vi har under åren skrivit om olika typer av benstärkande
träning och hur viktigt det är att undvika brist på kalcium och
D-vitamin. Vi har skrivit om spännande forskning från hela
världen och om nya behandlingsalternativ. År 2014 skärpte
Socialstyrelsen riktlinjerna kring osteoporos då de ansåg att fler
måste få behandling. Man ville se fler frakturkedjor bland annat,
så att fler som fick frakturer blev utredda för osteoporos.
Och nu, år 2020 är det ett riktigt osteoporos-år. Det väntas
ännu fler behandlingsalternativ mot osteoporos och standardiserade vårdförlopp. Det händer mycket och vill du veta mer är
det bara att läsa på Bristguiden.se.
TACK alla fantastiska läsare som under åren har läst tidningen, tipsat, engagerat sig och hört av sig till oss. Det är just
genom att prata om ämnet osteoporos som vi blir påminda om
hur viktigt det är att behålla vår inre styrka. Det är något vi hjälps
åt med tillsammans! Fortsätt med det!
Återigen TACK för de här åren!

D-vitamin. Och kalcium är ju
enkelt; ost, mjölk, yoghurt, gröna bladgrönsaker eller alternativ till mejeriprodukter, det kan
vara sojamjölk, mandelmjölk

Gör så här:
Mixa allt i en matberedare. Ät
direkt eller ställ i frysen max en
timme innan glassen äts.

eller rismjölk till exempel.
En hemmagjord yoghurtglass
med jordgubbar är snabbt
gjort. Bara att ställa i frysen
och sedan äta i solen!
1–2020 STARKA SIDOR
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Arbetsterapeuten Ida Kåhlin ger tips
om hur man minskar fallrisk i hemmet:
Att förebygga fall är
centralt i vårt arbete, så
tveka inte att ta hjälp av
en arbetsterapeut, säger
Ida Kåhlin.

Investera i en
smart vardag!
TEXT: Susanna Carlhem
FOTO: Anders G Warne

Att försöka undvika coronavirus är för de flesta en självklarhet. Men tänk om
fler tänkte på att skydda sig mot fallolyckor? Det är den vanligaste orsaken
till att äldre skadar sig och cirka 75 procent av alla fallolyckor sker i hemmet.
– Med lite hjälp och goda råd kan de flesta få en enklare vardag och
minska fallrisken, berättar Ida Kåhlin, arbetsterapeut och lektor vid
Linköpings universitet.

ust nu är det många äldre
som inte kan ta emot besök
hemma eller öppna för hem
tjänsten på grund av corona
virus.
– Mitt råd är att ha tålamod istäl
let för att göra allt själv. Fönsterputs
ning, städning och att rensa ur skåp
kanske kan vänta? Utsätt dig inte för
riskaktiviteter som att klättra upp på
stolar och stegar i onödan om du är
äldre och ostadig. Det är så lätt att
olyckan är framme! Ta gärna hjälp
av en arbetsterapeut, som hjälper dig
att få ett mer fallsäkert hem, säger
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Ida Kåhlin, som också är förbunds
ordförande för Sveriges Arbetstera
peuter.
Bryta ben kan gå fort

Om man har osteoporos behöver
man tänka lite extra på hur man rör
sig och för sig i hemmet. Lågenergi
frakturer, alltså frakturer som upp
står trots lätt belastning på skelettet,
är vanligt vid osteoporos. Det kan
ibland räcka med att man stöter i en
fåtölj eller ett bord som står i vägen.
Eller så råkar man falla helt odrama
tiskt – och blir överraskad att så lite

1–2020 STARKA SIDOR
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TIPS PÅ HUR MAN LÄTTARE
HÅLLER SIG PÅ BENEN

”Mitt råd är att ha tålamod istället för att
göra allt själv. Fönsterputsning, städning
och att rensa ur skåp kanske kan vänta? ”
Ida Kåhlin

Förebygg fall
redan nu!
De flesta äldre vill klara
sig själva så långt det
går, men ofta är det
klokt att förebygga än
att vänta för länge.
En fysioterapeut kan
hjälpa dig med övningar
så att du kan behålla
styrka, balans och
koordination. Då kan du
få övningar som du kan
göra hemma.
Samtidigt kan arbetsterapeuten bidra till att
du får en enklare och
säkrare vardag.
Det är många bäckar
små, som kanske gör
att just du håller dig på
benen på äldre dar!

kunde leda till en bruten handled, ett brutet
ben eller en höft.
– Ofta blir man hemmablind. Man ser inte
själv att möbler står i vägen. Och kanske
sträcker man sig efter något i köket varje dag
av gammal vana istället för att förvara saker
mer lättillgängligt. Det här med att sträcka sig
efter saker är en vanlig anledning till att man
plötsligt tappar balansen, berättar Ida.
Många som ramlat i hemmet intygar att det
hände på en sekund. Och har man väl fått en
benskörhetsfraktur löper man högre risk att
få ännu en benskörhetsfraktur.

Visningshus inspirerar med smarta prylar

I många kommuner finns så kallade visnings
hus eller lägenheter som man kan besöka för
att få inspiration om hjälpmedel och smarta
lösningar som förenklar vardagslivet.
– Det går exempelvis att skaffa rörelse
detektor så att ljuset tänds automatiskt om
man går upp om natten. För att minska
fallrisk finns också höj- och sänkbara sängar
eller ryggstöd som man kan fälla upp med
en knapp. Det finns oerhört många bra saker
idag som bidrar till ett säkrare hem. Och man
kan också besöka en hjälpmedelsbutik, tipsar
Ida.

Det behövs ingen remiss

Arbetsterapeuterna både förebygger och löser
många olika vardagsproblem. De ordnar med
hjälpmedel i hemmet, ger råd och förslag på
hur bostaden kan anpassas så att man inte
ska falla i onödan.
– Ibland kanske trösklar måste tas bort
eller så behövs ett handtag sättas upp på väg
gen. Karmstolar med en extra dyna gör det
exempelvis enklare att komma upp ur stolen,
menar Ida. Allt beror på vilka förutsättningar
och behov som personen har.
Det behövs ingen remiss för att få hjälp av
en arbetsterapeut – det är bara att ta kontakt
via vårdcentralen eller kommunen. Arbetste
rapeuten skriver också intyg ifall man behö
ver söka bidrag för att anpassa bostaden.

Ta vardagen på allvar

Hemmets
säkraste lista:
• Boka tid med en arbetsterapeut via vårdcentralen eller din
kommun!
• Ta bort sådant som du kan
snubbla på, exempelvis sladdar
och mattkanter.
• Ha bra belysning. Det finns belysning som startas av rörelsedetektor, alltså om du t ex går upp
på toaletten på natten så tänds
ljuset automatiskt.
• Sätt upp ledstänger och handtag
som man kan hålla sig i.
• Ha inneskor med hälkappa.

Alla vet inte vad en arbets
terapeut gör men vi bidrar
ofta med smarta lösningar
som gör vardagen enklare
och säkrare, säger Ida Kåhlin.

• Använd gärna dyna på stolen så
att det blir enklare att komma
upp.
• Kolla synen!
• Prata med din läkare ifall du har
läkemedel som gör dig yr eller
som gör att du måste gå upp på
natten.

Det finns mycket som man kan göra själv för
att undvika att falla hemma.
– Fysisk aktivitet och träna balans kan man
göra inomhus så här i corona-tider. Kanske
kan en fysioterapeut ge bra övningar som
passar dig? Stäm av med läkare också om
du känner yrsel eller har biverkningar från
någon medicin som kan påverka balansen.
Håll koll på din syn och se till att ha bra ljus,
ha gärna en nattlampa ifall du behöver gå
upp. Ta bort sladdar, mattkanter och andra
snubbelfällor. Det finns bra inneskor också
som har en hälkappa så att skon sitter stadigt.
Vill du ha fler tips är det bara att höra av dig
till närmaste arbetsterapeut, avslutar Ida!

Tre skäl att fallsäkra ditt hem nu!
1 Varje år vårdas runt
70 000 personer på sjukhus
på grund av fall – 75 procent
av fallolyckorna sker i hemmet. Frakturer är nog så jobbigt men att vistas på sjukhus
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nu kan även innebära risk för
coronavirus.
2 Det kan bli allvarligt!
Fallolyckor är en av de tio
vanligaste orsakerna till att
personer över 70 år dör.

3 Om du har fallit och fått
en benskörhetsfraktur, löper
du dubbelt så stor risk att få
en till. Undvik det! Misstänker
du osteoporos, be läkaren
att göra ett FRAX-test. Testet

visar ifall du löper risk att få
en benskörhetsfraktur inom
de närmaste tio åren. Om det
visar sig att du har osteoporos
ska du få behandling så att
ditt skelett blir starkare igen.

1–2020 STARKA SIDOR
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Det gäller att hålla sig på
benen om man har osteoporos. Att fallsanera i hemmet
och öva balans, koordination
och muskler kan vara bra.
Varje år under vecka
40 arrangeras en nationell
kampanj som heter Balansera
mera. Syftet är att minska
fall. Men varför vänta ända till
dess? Socialstyrelsen har tagit
fram massor av bra material
som man kan läsa eller ladda
ner via nätet på den här sidan:
https://www.socialstyrelsen.
se/stod-i-arbetet/aldre/
aldres-halsa/fallolyckor/
balanseramera/

OM OLYCKAN ÄR FRAMME – SÅ HÄR KOMMER DU UPP!
1

2

Böj ett ben.

Tryck ifrån med det böjda benet
och vänd dig på sidan. Ta stöd
från golvet med din vänstra hand
och böj sedan båda benen.

3

4

Lägg underarmen mot golvet
och tryck från med handen och
armbågen till halvsittande.

Ta dig upp på alla fyra.

5

Källa: Socialstyrelsen

TA FÖR VANA ATT KOLLA DIN LÄNGD

Har du blivit kortare
och kutryggig?
Kotkompressioner är vanligt vid osteoporos
och uppstår ofta vid fall eller tvära hopp, som
när man kliver av en cykel. Kotkompression
innebär att en ryggkota trycks ihop och
minskar i höjd. Har du minskat i längd mer än
2–3 cm på längden på
ett-två år behöver
du kontakta
läkare.

Ta tag i något som står stadigt,
till exempel en byrå, en tung
stol eller en dörrkarm och
tryck dig upp.

Prylar för dig som
vill vara inne!
Det har blivit trendigt med smarta prylar.
I nästan varje centrum idag finns hjälpmedels
butiker där man kan hitta prylar som underlättar vardagslivet.
IKEA har till exempel tagit
fram serien Omtänksam med
bland annat svankkuddar,
högre sittdynor och kroppskuddar.
På butiker som exempelvis Clas Ohlson och
Kjell & Co finns fjärrströmbrytare och fjärr
styrda lampor. Sådant som är extra behändigt
om man vill upp om natten.
Snubblometern är en annan spännande pryl!
En sensor som sitter fast på benet och känner
av och varnar när man är nära att falla.

Hantering av personuppgifter: Mylan, Meda AB (A Mylan Company) samt BGP Products kan komma att bearbeta dina
personuppgifter för att anpassa informationen om produktnyheter och tillbehör, utbildningserbjudanden samt annan
relevant information för ditt yrke i vår kommunikation. Då Mylan är ett internationellt företag kan dotterbolag och dess
anställda, inklusive enheter utanför Europa få tillgång till eller ta del av dina uppgifter. I dessa fall kommer Mylan säkerställa
en adekvat nivå av dataskydd eller adekvata skyddsåtgärder i frågor som rör ditt personskydd samt dina grundläggande
fri- och rättigheter. Du har rätt att begära tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter. Du har även rätt att begränsa
behandlingen av, invända motbearbetning av samt begära ut din personuppgifter genom följande metoder: sända ett mail
till: E-post på dataprivacy@mylan.com, telefon: 020–10 92 73. Mylans integritetspolicy:
https://www.mylan.se/sv-se/integritetspolicy

Tycker du att
fler borde
veta mer om
benskörhet?
Vi kan alla hjälpas åt
för att minska antalet
benskörhetsfrakturer.
Kunskap är en bra medicin
som man gärna får dela
med sig av!
Välkommen att läsa mer
på www.bristguiden.se

www.bristguiden.se

Välkommen till
Osteoporos
förbundet
Osteoporosförbundet är en
rikstäckande organisation
för personer med osteoporos (benskörhet) och för
deras anhöriga och andra
som har anknytning till eller
arbetar med osteoporos
patienter. Osteoporos
förbundet bygger på ideella
krafter och är politiskt och
ideologiskt obundet. Som
medlem får du bland annat
möjlighet att delta i regionala och lokala aktiviteter.
Vill du komma i kontakt med
Osteoporosförbundet, gå
in på www.osteoporos.org
eller kontakta deras kansli
på telefon 08–121 463 93.

www.osteoporos.org
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Balansera mera!
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