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 INNehåll 

Broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om 
osteoporos. Broschyren ger inte en fullständig bild av 
sjukdomen men vår förhoppning är att den kan kom-
plettera din bild av den. Om du har frågor angående 
sjukdomen ska du i första hand vända dig till en 
läkare. De läkemedelsnamn som nämns i broschyren 
är exempel  och ska inte ses som rekommendationer. 
Reumatikerförbundet rekommenderar inga enskilda 
läkemedel.
Denna broschyrer ingår i en skriftserie om reumatiska 
sjukdomar. Varje författare svarar för skriftens medi-
cinska del och Reumatikerförbundet tillsammans med 
ROP svarar för information om förbunden.
Broschyrerna går att beställa från 
Reumatikerförbundet, 
Box 12851, 112 98  Stockholm
Telefon 08-505 805 00  Fax 08-505 805 50
E-post: info@reumatikerforbundet.org
Hemsida: www.reumatikerforbundet.org

Författare av Osteoporos är Britt-Marie Nyhäll-
Wåhlin, reumatolog vid Falu lasarett.
© Reumatikerförbundet
Grafisk form:  Maj Söderman
Omslagsbilden är tagen av Walter Hirsch, Studio 
Hirsch AB.
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 OM OsteOpOrOs

Vad är osteoporos?
Benet är en levande vävnad som stän-
digt byggs om för att kunna anpassa 
sig till kroppens aktuella behov. Det 
sker genom ett komplext samspel 
mellan bennedbrytande (osteoklaster) 
och benuppbyggande (osteoblaster) 
celler. Vid benskörhet eller osteopo-
ros är detta samspel rubbat och det 
bryts ner mer ben än det byggs upp. 
Slutresultatet blir minskad mängd 
benmassa och därmed försämrad me-
kanisk hållfasthet, vilket ökar risken 
för benbrott (fraktur). 

Osteoporosfrakturer inträffar van-
ligen efter obetydlig påfrestning 
eller mindre skada. Om ett fall från 
sittande eller stående resulterar i en 
fraktur ska alltid osteoporos miss-
tänkas och utredas. Även vid akuta 
ryggsmärtor efter mindre påfrestning 
ska osteoporos med kotkompression 
(ihoptryckning av kota) övervägas. 

I skelettet finns två typer av ben, 
kompakt ben och trabekulärt ben. 
Vid osteoporos är det främst det 
trabekulära benet som drabbas. 
Det trabekulära benet är uppbyggt 
av benbalkar och vid benskörhet 
blir benbalkarna allt tunnare och 
till slut går de av. När tillräckligt 
många benbalkar drabbats, behövs 
inte någon stor kraft utifrån för att 
ge upphov till en fraktur. Det kan 
räcka med att man halkar omkull 
eller lyfter något tungt. Ibland kan 
skelettet vara så skört att frakturer 
uppkommer spontant. Östrogenbrist 

och kortisonbehandling påverkar just 
det trabekulära benet ogynnsamt.

Typiska osteoporosfrakturer är:
•	 handledsfraktur
•	 överarmsfraktur
•	 kotkompression
•	 höftfraktur
•	 bäckenfraktur

Är osteoporos vanligt? 
Man märker inte att man har osteo-
poros förrän man drabbats av ett 
benbrott eller av en kotkompression, 
som ger ryggsmärta. Därför är det 
svårt att exakt uttala sig om hur van-
ligt det är med osteoporos. Däremot 
finns uppgifter om förekomsten av 
osteoporosrelaterade frakturer.

Typiska ställen som ofta 
skadas om en person är 
benskör.
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Orsaker

Benskörhet är något som drabbar alla 
med stigande ålder och eftersom vi 
lever längre nu för tiden ökar också 
antalet personer med benskörhet. 
Skelettet byggs upp under barn- och 
ungdomsåren och den maximala 
benmassan nås vid 20-30-årsåldern. 
Därefter minskar benmassan för 
varje år med 0,5-1 procent. 

Olika faktorer under uppväxt-
åren, till exempel kost och motion, 
påverkar vilken maximal benmassa 
man får. Ärftligheten har också stor 
betydelse och man räknar med att 

Orsaker till osteoporos

cirka 70 procent av variationen i 
benmassan kan tillskrivas ärftliga 
faktorer. 

Den naturliga benminskning som 
sker efter att den maximala benmas-
san uppnåtts kan ibland accelerera. 

Kvinnor drabbas oftare än män av 
benskörhet. Det beror bland annat 
på att produktionen av kvinnligt 
könshormon (östrogen) minskar 
efter klimakteriet. Östrogen behövs 
för benuppbyggnad. Benmassan 
minskar därför under några år med 
två procent eller mer årligen. Det 

Under de senaste decennierna har 
antalet osteoporosfrakturer ökat 
kraftigt, särskilt i Nordamerika och 
Europa och i synnerhet i Skandina-
vien, där Sverige och Norge har den 
högsta förekomsten av höftfrakturer 
i världen. 

Varje år inträffar i Sverige cirka 
70 000 frakturer som har samband 
med osteoporos. Av dessa är cirka 
25 000 underarmsfrakturer, 10 000 
överarmsfrakturer, 18 000 höftfrak-
turer och 15 000 symtomgivande 
kotkompressioner.

Risken för att en svensk kvinna i 
50-årsåldern ska drabbas av en eller 
flera benskörhetsfrakturer någon gång 
under resten av sitt liv är omkring 50 
procent. För en man i samma ålder är 
risken cirka 25 procent. Det är vanliare att kvinnor än män drabbas av 

osteoporos. Foto: Walter Hirsch.
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innebär också att ju tidigare kvin-
nor kommer i klimakteriet ju större 
är risken att utveckla osteoporos. 
Detsamma kan hända män om de 
får låga nivåer av könshormonet 
testosteron.

Andra faktorer som påskyndar 
benförlusterna är rökning, hög alko-
holkonsumtion, låg kroppsvikt och 
fysisk inaktivitet.

Vissa sjukdomar ökar risken för att 
utveckla osteoporos, såsom inflam-
matoriska reumatiska sjukdomar (till 
exempel reumatoid artrit och SLE), 

ämnesomsättningssjukdomar och 
sjukdomar i mag-tarmkanalen efter-
som upptag av viktiga näringsämnen 
kan försämras.

 En del läkemedel (exempelvis vid 
bröst- och prostatacancer) kan öka 
risken för att utveckla osteoporos. 
Osteoporos ses ofta vid kortison-
behandling, men är beroende av 
kortisondos och behandlingstid. Lä-
kemedel vid epilepsi och höga doser 
sköldkörtelhormon kan också öka 
risken för att utveckla osteoporos. 
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När kan man misstänka 
osteoporos?

Det finns många anled-
ningar till att man kan 
misstänka osteoporos.

Om man till exem-
pel får en för osteoporos 
typisk fraktur (hand-
led, överarm, höft, kota, 
bäcken) utan att man har 
varit med om en olycka 
finns risk att det beror på 
osteoporos.

Minskad kroppslängd 
kan tyda på en eller flera 
kotkompressioner. Om 
man blivit tre-fem centi-
meter kortare jämfört vid 
25-års ålder finns anled-
ning till misstanke.

Om någon av föräldrar-
na haft en osteoporosrela-
terad fraktur, till exempel 
höftfraktur kan det finnas 
en ärftlig faktor.  

Om man som kvinna 
kommer tidigt i klimak-
teriet (före 45 års ålder) är 
risken större att utveckla 
osteoporos.

Kortisonbehandling i tablettform, 
särskilt vid högre dos under längre tid 
kan göra skelettet benskört.

Normal kota.

Benskör kota.

MIsstaNkar
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DIagNOs

Diagnos 

Den bästa och 
vanligaste metoden 
att ställa diagnosen 

osteoporos är med 
DXA-apparater. Foto: 

Jimmy Wahlstedt, 
Medicinsk 

Informationsteknik, 
UMAS

 

Det är viktigt att utesluta eventuell 
bakomliggande, behandlingsbar 
sjukdom till osteoporos. Patientens 
sjukdomshistoria och noggrann 
kroppsundersökning kan avslöja 
detta.

Några specifika blod- eller urin-
prover finns inte idag för att ställa 
diagnosen osteoporos.

Röntgen av bröst- och ländrygg 
görs vid ryggsymtom och längd-
minskning för att identifiera even-
tuella kotkompressioner. 

Bentäthetsmätning med DXA 
(Dual energy X-ray Absorptiome-
try), är en speciell röntgenunder-
sökning för att närmare bedöma 
benmassan och risken för framtida 
fraktur. Det är en smärtfri och ofar-
lig undersökning utan förberedelser, 
som med god noggrannhet mäter 
bentätheten vanligen i nedre delen 
av ryggen och i höfterna. 

Under de senaste åren har mätning 
av häl med DXA-teknik utvecklats, 
men är inte fullständigt utvärderad.
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FöreByggaNDe åtgärDer

Förebyggande åtgärder
Det finns flera olika riskfaktorer för 
att drabbas av osteoporosrelaterade 
frakturer. Vissa av dessa kan man 
själv åtgärda genom att påverka och 
förändra sin livsstil.

Kost
Det är viktigt 
att man äter en 
fullvärdig kost 
så att kroppen 
får näringsäm-
nen och ti l l-
räckl igt  med 
energi. Att vara 
mager och ha 
låg kroppsvikt 
är ogynnsamt 
för skelettet. 

Motion 
Fysisk aktivitet är av stor betydelse. 
Den ska vara belastande, det vill säga 
skelettet ska utsättas för tyngdkraf-
ten. Med andra ord är promenader, 
dans och jogging att föredra. Styr-
keträning är också bra, då muskel-
träning påverkar skelettet gynnsamt. 
Det är viktigt att motionerandet är 
regelbundet. 

Rökning 
Att minska eller helst sluta röka är 
gynnsamt för skelettet. Kvinnor som 
röker har lägre halter av östrogen 
och kommer två-tre år tidigare in i 
klimakteriet. Detta medför att ben-

massan minskar. Rökare har ofta låg 
kroppsvikt som också är en riskfaktor 
för att utveckla benskörhet. 

Förebygga fall 
Vanligen behövs ett fall för att få ett 
benbrott. Balans- och styrketräning 
gör att falltendensen minskar och 
att man kan parera fall bättre. I var-
dagsmiljön kan man försöka undvika 
saker som gör att man lätt ramlar, 
till exempel hala mattor och golv, 
sladdar och trösklar. Bra belysning 
är också viktigt. 

Kalcium (kalk) 
Kalcium behövs för att bygga upp 
skelettet. Dagsbehovet är 800-
1200 mg och det mesta får vi ifrån 
mjölkprodukter (1 liter mjölk = 
1200 mg kalcium). Ett tillräckligt 
intag är viktigt under hela livet, 
men dagsbehovet varierar med ålder 
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Fysiska aktiviteter är viktiga för att förebygga osteoporos. Foto: Magnus Fröderberg.

och livssituation. Behovet ökar till 
exempel i puberteten, vid graviditet, 
amning och när vi blir äldre då krop-
pens förmåga att omsätta kalcium 
blir sämre. Om vi får i oss för lite 
kalcium med kosten behöver vi ett 
kalciumtillskott. 

Vitamin D 
D-vitamin deltar i uppbyggandet 
av skelettet och ökar upptaget av 
kalcium från tarmen. Vi får en del 
D-vitamin från kosten, främst från 
feta fiskar (till exempel lax, makrill 

och strömming), men det mesta 
tillverkas i huden under inverkan av 
solens ultravioletta ljus. 

Dagsbehovet är 400-800 IE (en 
portion lax motsvarar ungefär 600 
IE). Man bör vara utomhus 15-30 
minuter dagligen för att huden ska 
bilda D-vitamin. Med åldern för-
sämras både tarmens och hudens för-
måga att ta upp och bilda vitamin D. 
Äldre äter ofta mindre och vistas allt 
mindre tid utomhus och många äldre 
behöver ett D-vitamintillskott. 
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BehaNDlINg

Läkemedelsbehandling
Om undersökning har visat att 
man har osteoporos och i synnerhet 
om man haft något benbrott, ska 
kraftfull läkemedelsbehandling mot 
osteoporos ges.

Förutom behandling med kalcium 
och D-vitamin finns sedan flera år 
tillbaka möjlighet att behandla med 
läkemedel, som hämmar de benned-
brytande cellerna. Under de senaste 
åren har nya behandlingsmöjligheter 
utvecklats som stimulerar de ben-
uppbyggande cellerna. 

Bisfosfonater
Läkemedelsverket anger i sina be-
handlingsrekommendationer att 
bisfosfonater är förstahandsval vid 
behandling av osteoporos hos både 

kvinnor och män. Bisfosfonater, som 
hämmar de bennedbrytande cellerna, 
har i flera stora studier visat god ef-
fekt med ökning av bentätheten och 
minskning av frakturer. I första hand 
ges en veckotablett, som måste tas 
på fastande mage (½-timme före 
frukost). Vid problem med detta 
förfarande kan i stället en årlig in-
fusion ges. Behandlingstidens längd 
varierar, men bör åtminstone fortgå 
tre-fyra år.   

Andra läkemedel som kan vara 
aktuella vid osteoporosbehandling 
är: Östrogen, raloxifen (östrogen-
liknande substans), strontiumranelat 
och bisköldkörtelhormon.
Diskutera med Din läkare vad som 
är mest lämpligt just för Dig. 

De läkemedelsnamn 
som nämns i 
broschyren är 
exempel och 
ska inte ses som 
rekommendationer. 
Reumatikerförbundet 
rekommenderar inga 
enskilda läkemedel.

Smärtlindring

Kotkompressioner ger ofta rygg-
smärtor, som är mest intensiva under 
de två-tre första månaderna. Man 
behöver då regelbunden smärtlind-
rande läkemedelsbehandling samt 
ofta kontakt med sjukgymnast och 
arbetsterapeut för ryggråd och hjälp-

medel. Efter tre månader är kotan 
vanligen läkt, men återtar inte sin 
ursprungliga höjd. Det medför att 
senor och muskler runt kotan måste 
anpassa sig till nya förhållanden, 
vilket förklarar den muskelvärk som 
ofta finns kvar under lång tid.



11

Kortisonmedicinering
och osteoporos 

Kortison försämrar upptaget av kal-
cium från tarmen och ökar förlusten 
av kalcium via njurarna. Det är därför 
extra viktigt att man vid behandling 
med kortison har ett väl tillgodosett 
intag av kalcium och D-vitamin. 
Medicinering med kortison medför 
främst en hämning av de benupp-
byggande cellerna, men även en 
stimulering av de bennedbrytande 
cellerna i skelettet. 

Vid tablettbehandling med korti-
son behöver man tillskott av kalcium 
och vitamin D. Man ska också be-
döma om behov föreligger att även 
ge bisfosfonatbehandling, till exem-
pel om tidigare osteoporosfraktur 
förekommit. 

Vid inhalationsbehandling i nor-

maldos behöver man vanligen inte 
något tillskott. När man får lokal 
behandling, till exempel med salvor 
eller injektioner i leder och mus-
kelfästen, ses inte någon ökad risk 
för osteoporos eftersom den totala 
kortisondosen då blir låg. 

Kortisonbehandling behövs vid 
många sjukdomstillstånd, till exem-
pel reumatiska inflammationer, och 
är då en mycket effektiv medicin. 
Det är dock viktigt att känna till 
risken för osteoporos så att lämpliga 
förebyggande åtgärder kan sättas in.  
De största benförlusterna ses under 
den första behandlingstiden, varför 
det är viktigt att den förebyggande 
behandlingen kommer in tidigt. 
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Reumatiska sjukdomar 
och osteoporos

reuMatIska sjukDOMar

Vid reumatiska inflammationer bil-
das ämnen som stimulerar till ben-
nedbrytning. Därför är det mycket 
viktigt att hitta en effektiv antireu-
matisk behandling, som kan dämpa 
inflammationerna och sjukdomen 
på lång sikt. 

Inflammationerna kan påtagligt 
minska med kortison, där lokal be-
handling med injektioner vanligen är 
att föredra. Då reumatiska inflamma-
tioner behandlas måste man alltid väga 
fördelarna med inflammationsdämp-
ning av kortison mot nackdelarna med 
risken för ökad bennedbrytning. 

Det är ofta svårt att vara fysiskt 
aktiv när man har en reumatisk 
sjukdom. Den fysiska aktiviteten är 
emellertid mycket viktig för såväl 

behandlingen av sjukdomen som för 
att förebygga osteoporos. Ett lämp-
ligt utformat träningsprogram, som 
tar hänsyn till både den reumatiska 
sjukdomen och risken för benskörhet 
är av största vikt. 

Den reumatiska sjukdomens in-
flammationer påfrestar hela kroppen 
med ett ökat behov av energi och 
näringsämnen. Man ser en förlust 
av både muskelmassa och skelett. 
Ett tillräckligt energiintag måste 
ombesörjas och ur skelettsynpunkt 
kan tillägg av kalcium och vitamin 
D behövas. Bentäthetsmätning kan 
vara av värde för att bedöma om 
mer kraftfull osteoporosbehandling 
behöver sättas in. 
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eva 52 år

- Ingen så ung som du 
kan vara benskör

Eva är 52 år och fick diagno-
sen osteopenia (förstadium till 
osteoporos) för fem år sedan.

- Vägen har varit gropig 
innan jag fick min diagnos. 
Läkarna lyssnade inte på min 
sjukdomshistoria, berättar Eva. 
De tyckte att jag var för ung 
för att vara benskör. Jag har fått 
tjata mig till att få behandling 
och att få en helkroppsmätning, 
som skulle ge svar på mina 
farhågor.

Evas mamma har långt gång-
en benskörhet. En ärftlig faktor 
finns säkert med som orsak till 
att Eva har fått osteoporos. Hon 
behandlades också med kortison som 
barn på grund av sitt eksem. Eva har 
astma- och allergiproblem och när 
hon gick i skolan var hon befriad från 
gymnastiken vilket inte var bra, när 
det finns risk för osteoporos. Hon har 
alltid haft tunn kroppsbyggnad och 
smärtor i bröstryggen. Kopplingen 
till att hennes mamma var benskör 
och smärtan i bröstryggen gjorde att 
Eva ville få klarlagt om hon också 
var benskör. Det var faktiskt hennes 
gynekolog som hade hälmätningsap-
parat och som kunde konstatera att 
Eva hade diagnosen benskörhet.

Idag är Eva förtidspensionerad på 
grund av en belastningsskada under 
sitt yrkesverksamma liv som tand-

sköterska. Hon har svårt med statiska 
rörelser, så trots att träning är bra för 
benskörheten, så är inte all typ av 
träning bra för belastningsskadan. 
Vilka mediciner tar du?

- Sedan ett år tillbaka behandlas 
jag med Aclasta. Det är ett dropp 
som ges en gång om året. Aclasta 
tillhör en grupp läkemedel som kal-
las bisfosfonater. Medicinen har gett 
goda resultat, mina värden har blivit 
klart bättre med min nya behandling 
och jag kan kanske hoppas på att så 
småningom bli medicinfri.

Eva har prövat flera andra behand-
lingar, som inte gett några resultat. 
Biverkningarna har varit många 
och trots behandling försämrades 
skelettet.
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Hur påverkar sjukdomen ditt liv?
- Sjukdomen påverkar mig själsligt. 

Vissa dagar grubblar jag mycket. 
Ständigt finns tanken att jag måste 
göra si och så för att inte bli krum 
och stel. Om jag tappar balansen vore 
det katastrof för mig. Det negativa är 
att det känns som om det sunda livet 
tar över ibland. Det blir så kravfyllt 
att vara duktig jämt. Men jag har 
möjlighet att göra det som jag tycker 
om som att sjunga i kör, träna och 
vara farmor. Visst har jag livskvalité 
trots min sjukdom.
Har du några tips till den som ännu 
inte fått sjukdomen?

- Tänk på att äta näringsriktigt, 
träna i lagom stora mängder, gärna 
kroppshållning, andning och and-
ningsteknik, promenera mera, banta 
inte, sluta röka, om du kan, och var 
måttlig med alkohol.
Har du några tips till den som ny-
ligen insjuknat?

- Ge inte upp! Skaffa en bra och 
kunnig sjukgymnast. Tro på dig 
själv och din inre känsla, du är värd 
behandling, ingen ska behöva lida 

i onödan. Det finns olika behand-
lingar som kan skräddarsys just för 
dig. Kämpa för medicinering i tid. 
Kom ihåg att det inte bara är äldre 
kvinnor och män som får osteoporos, 
även yngre kan drabbas.
Är du medlem i Reumatikerför-
bundet och ROP?

- Jag är medlem i ROP och är 
sekreterare i Jämtlands läns länsför-
ening. I Reumatikerförbundet är jag 
ännu inte medlem.
Vilka är Reumatikerförbundets och 
ROPs viktigaste frågor?

- Jag tycker att det är viktigt att öka 
kunskapen om och kring osteoporos 
och att sjukdomen tas på allvar av 
vården. Sjukvården måste tillgodose 
bensköras behov av behandling och 
se och ge möjligheten till förebyg-
gande behandling.

- Det behövs information och 
utbildning om vikten av ett starkt 
skelett. Det gäller att förebygga frak-
turer och belysa att det inte bara är 
äldre som kan drabbas av benskörhet, 
utan att sjukdomen kryper allt mer 
ner i åldrarna.

eva 52 år
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speCIalIstsjukhus

Sjukhus för reumatiker
Utanför Halmstad finns Sveriges 
enda reumatikersjukhus, Spenshult, 
med specialiserad och myc ket kva-
lificerad reumatikervård. Sjukhuset, 
som tar emot patienter från hela 
landet på remiss, erbjuder diagnos-
tik, kirurgi, vård och rehabilitering. 
Vården in nebär ett samspel mellan 
patienten och ett vårdteam bestående 
av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut och kurator.

Varmvattenbassänger och trä-
ningshallar finns för funktionsträ-
ning. Dessutom finns det utrymme 
för individuell träning.

Sjukhuset bedriver även specialist-
utbildning för läkare i reumatologi.

Vill du veta mer?
Tag gärna kontakt med:
Spenshult
313 92 Oskarström

Så här ser utsidan ut på Spenshult. Foto: Anders Arhammar.
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reuMatIkerFörBuNDet

Detta är Reumatikerförbundet

Som medlem i Reumatikerförbundet 
får du bland annat:
l Information om reumatiska sjukdomar. 
l Olycksfallsförsäkring som omfattar dina resor 

till och från ett reumatikerförbundsarrange-
mang. Du är även försäkrad under den tid 
du deltar i arrangemanget.

l Möjlighet att söka bidrag från Reuma-
tikerförbundet till bland annat rehabili-
teringsresor. Du måste ha varit medlem i 
minst tre år för att få söka bidrag.

l Medlemstidning - Reumatikervärlden (sex 
nummer/år)

l Delta i distriktens och föreningarnas ar-
rangemang.

l Medlemsrabatter.

Det finns två oganisationer för personer med 
osteoporos, dels Reu ma tikerförbundet, som är 
en intres se politisk handikapp orga nisation, dels 
Riksföreningen Osteo porotiker (ROP). Reu-
matikerförbundet har lokalföre ningar i hela 
landet. Det är viktigt att som patient komma 
i kontakt med and ra patienter för att utbyta 
erfarenheter. Reumatikerförbundet är en in-
tresseorganisation för dig som har en reumatisk 
sjukdom och för din familj. Reumatikerför-
bundet arbetar för bättre villkor för reumatiker 
inom olika samhällsområden; vård, omsorg, 
utbildning, arbetsmarknad med mera.

Träffa andra
I din reumatikerförening kan du möta andra 
med samma diagnos som du själv.  I föreningen 
erbjuds olika typer av verksamhet. Det kan vara 
bassängträning eller andra anpassade rörelse-
aktiviteter, informationsmöten om diagnoser 
och forskning, medlemsstöd, studiecirklar 
med mera. Studiecirklarna kan handla om en 
specifik diagnos, men det kan också vara olika 
hantverkscirklar. Kontakta före ningen på din 
ort och kolla vad just de erbjuder för dig med 
osteoporos.

Varje län utgör ett reumatikerdistrikt och i 
flertalet av kommunerna finns det en reuma-
tikerförening. 

Du kan också träffa likasinnade på Reumati-
kerförbundets forum, www.reumatikerforbun-
det.org.

 Reumatikerförbundet erbjuder även kurser 
för dig som just fått en diagnos med möjlighet 
att möta andra i samma situation.

Mer information finns på Reumatikerför-
bundets hemsida, där det också finns länkar 
till alla föreningar.

Frågor
Du kan vända dig till Reumatikerförbundet 
med frågor eller, när det gäller diagnoser, till 
Reuma Direkt 020-20 20 35 som är en fråge-
linje vid Spenshults reumatikersjukhus.

Information
Reumatikerförbundet har tagit fram material, 
dels om olika diagnoser, dels om annat som du 
kan ha glädje av att veta. Några tips:

Det finns 16 olika sjukdomsbroschyrer. 
Dessa kostar 10 kronor för medlemmar och 
15 för icke medlemmar. 

Material kan rekvireras från 
Skantz Distribution AB, Optimusvägen 12D, 
194 34 Upplands Väsby, fax 08-590 956 51, 
e-post info@skantzdistribution.se eller kö-
pas direkt genom vår e-butik på förbundets 
hemsida, där också allt vårt material finns 
presenterat. Till alla beställningar tillkommer  
expeditionsavgift 40 kronor och porto.
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rOp

Detta är Riksföreningen 
Osteoporotiker - ROP

ROP är en rikstäckande organisation för per-
soner med osteoporos – benskörhet och för 
deras anhöriga och andra som har anknytning 
till eller arbetar med osteoporospatienter. 

Föreningen bygger på ideella krafter och är 
politiskt och ideologiskt obunden. 

Ett övergripande mål är för ROP att de ska 
uppfattas som en patientorganisation som vär-
nar om de som redan fått diagnosen osteoporos. 
De ska aktivt agera för vikten av att förebygga 
osteoporos i alla åldrar för att på så sätt undvika 
osteoporos och oteoporosrelaterade frakturer.

ROP är den enda patientorganisation som 
satsar alla sina resurser på diagnosen osteo-
poros.

ROPs syfte är att verka för att: 
•	 Öka	kunskaperna	om	osteoporos	i	samhäl-

let.
•	 Osteporotikernas	intresse	i	samhället	tillva-

ratas.
•	 Osteporotikernas	livskvalitet	förbättras.
•	 Osteoporos	och	osteporosrelaterade	fraktu-

rer förebyggs.
För att uppnå föreeningens syften anordnas 

bland annat föreläsningar på olika platser i lan-
det. Läs på hemsidanwww.osteoporos.org..

Länsföreningar och kontaktombud
Riksföreningen Osteoporotiker verkar i landet 
genom länsföreningar och kontaktombud. 
Riksföreningen liksom länsföreningarna 
och kontaktombuden arbetar med att sprida 
information och kunskap om osteoporos till 
medlemmar, deras anhöriga, allmänheten och 

till hälso- och sjukvårdspersonal, samt hem-
tjänstpersonal. Föreningen arbetar även på 
olika sätt med medlemsvård.

ROP har 1400 medlemmar. Det finns 12 
länsföreningar. I de områden, där det inte finns 
länsföreningar finns kontaktombud. Styrelsen 
arbetar aktivt med att bilda länsföreningar i 
alla län.

Länsföreningarnas och kontaktombudens 
uppgifter är också att:
•	 Sprida	information	om	hur	man	själv	kan	

skydda och stärka sitt skelett.
•	 Det	 egna	 landstinget	 ska	 utveckla	 bemö-

tande, diagnos och behandling för osteo-
protiker.

OsteoporosNytt
OsteoporosNytt är ROPs medlemstidning, 
som utkommer med fyra nummer per år. Den 
ger information om osteoporossjukdomen och 
osteoporospatienterna, om aktuell forskning, 
aktiviteter och utveckling inom berörda sam-
hällsområden. Tidningen vänder sig i första 
hand till dem som är medvetna om och vill 
veta mer om sjukdomen osteoporos. Osteo-
porosNytt är ett forum för patienter och deras 
anhöriga liksom för alla som arbetar professio-
nellt med osteoporos och beslutsfattare inom 
vård och omsorg.  
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Reumatikerförbundet
Box 12851 112 98  stockholm

Besöksadress: alströmergatan 39
tel: 08-505 805 00 Fax: 08-505 805 50
e-post: info@reumatikerforbundet.org

hemsida: www.reumatikerforbundet.org

Reumatiska sjukdomar är allvarliga, drabbar många,
 i alla åldrar och mer pengar behövs till forskning.

Stöd forskningen - sätt in ditt bidrag på
plusgiro 90 03 19 - 5, bankgiro 900-3195

Riksföreningen Osteoporotiker
jaegerdorffsplatsen 1 a

414 51 göteBOrg 
telefon: 031-12 35 98 

e-post: osteo@telia.com 
hemsida:www.osteoporos.org
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I Reumatikerförbundets skriftserie ingår

Ankyloserande spondylit - AS (Bechterews sjukdom) Art nr 61051
Artros Art nr 61055

Den reumatiska foten Art nr 61049
Fibromyalgi Art nr 61050

Gikt Art nr 61044
Idiopatisk ledinflammation hos barn och ungdomar Art nr 61056

Osteoporos Art nr 61048
Polymyalgia Reumatika Art nr 61057

Psoriasisartrit Art nr 61058
Reumatiska mjukdelssmärtor Art nr 61052

Reumatoid Artrit - RA Art nr 61053
Sjögrens syndrom Art nr 61059

SLE Art nr 61054
Systemisk skleros (sklerodermi) Art nr 61047

Vaskuliter Art nr 61045
Wegeners och småkärlsvaskuliter Art nr 61043


