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Benskörhet

ARRANGÖRER. Britt Magnusson, Elsie Westberg Källgren och Monica Staaf vill leva ett aktivt liv trots sin sjukdom. För att ta öka kunskapen arrangerar de en föreläsningskväll.

De vill öka kunskapen
om en vanlig sjukdom
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”Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig”
Det drabbar hälften av alla
kvinnor över 50 år. Ändå
är benskörhet ganska
okänt. På tisdag arrangerar
nybildade Länsföreningen
osteoporotiker i Örebro län
en föreläsning på temat.
ÖREBRO. Britt Magnusson

hade spelat badminton i
30 år när hon en dag trillade baklänges och fick en
spricka i handen. Samtidigt
blev hon tillfrågad om att
vara med i en undersökning om kvinnor över 65 år
och deras hälsa. I en bentäthetsmätning visade det

sig att hon led av benskörhet, osteoporos. Hon visste
knappt vad det var.
– Det är en dold sjukdom,
den talas inte lika mycket om som artros och reumatism till exempel. Än så
länge – men vänta bara!

I juni hade Länsföreningen
osteoporotiker i Örebro län
sitt första möte. Föreningen vill göra sjukdomen mer
synlig. Ordförande är Elsie
Westberg Källgren:
– Jag kände inte till begreppet när jag för några år
sedan fick veta att jag har

osteoporos. Nu vet jag att
det finns en viss ärftlighet.
Min mamma och mina fastrar var alla korta och krumma. Det kan vara ett tecken.

Benskörhet kan drabba 50
procent av alla kvinnor över
50 år och 25 procent av alla
män. För dem förändras
balansen i skelettet. Mer
ben bryts ner än byggs upp.
Benet blir poröst och risken
för sprickor och brott ökar.
Det finns mycket man kan
göra för att leva ett bättre liv
trots benskörheten. Men
det är inte självklart att man

får den hjälp man behöver,
menar Monica Staaf som
också sitter i styrelsen.
– Det kan vara svårt att
veta vart man ska vända sig.
– När vi samlades för att
bilda föreningen och berättade om våra erfarenheter
var det inte alltid så upplyftande historier. Vi måste sprida kunskap, se till att
vårdkedjan fungerar, säger
Britt Magnusson.

Två viktiga mål för föreningens arbete är en osteoporosmottagning i länet och en
osteoporosskola där de som

är drabbade kan få hjälp med
träningen.
Som ett led i arbetet
arrangerar föreningen en
föreläsningskväll på Internationella osteoporosdagen
i dag, på Föreningarnas hus.
Intresset för föreläsningen
har varit stort, 75 personer
har föranmält sig.
– Det finns ett behov av
kunskap. Det är ett gott
tecken, säger Elsie Westberg
Källgren.
En av föreläsarna är Helene V Hjalmarson, lektor i
hälsovetenskap på Karlstads
universitet. Hon menar att

det är jätteviktigt att nå ut
med kunskapen. Bäst förebygger man frakturer genom
en helhetssyn på patienten,
menar hon.
– Benskörhet är en av de
största folkhälsoutmaningarna i vår tid. Frakturerna
innebär enorma samhällskostnader. Fysisk aktivitet i
flera former, som styrke- och
balansträning, medicinering
vid behov och en näringsrik
kost och kalcium och D-vitamin om det behövs.
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■■Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år riskerar att drabbas av benskörhet
●● Den internationella osteo
porosdagen är i dag den 20
oktober.
●● Länsföreningen osteo
porotiker i Örebro län arrang
erar en föreläsningskväll på
Föreningarnas hus i kväll.
Temat för föreläsningen är
osteoporosvården i Sve

rige och Patientföreningens
20-årsjubileum. Föreläser
under kvällen gör Johan
Löfgren, specialistläkare
i internmedicin på Univer
sitetssjukhuset i Örebro,
Helen V Hjalmarsson, lektor i
folkhälsovetenskap på Karl
stads universitet och Marie-

Louise Forsberg-Fransson,
ordförande i Region Örebro
län. Medverkar gör också
Elsie Westberg Källgren,
ordförande i Länsföreningen
osteoporotiker i Örebro län
och Lisa Keisu, ordförande
i Riksföreningen osteo
porotiker (ROP).

●● Benskörhet upptäcks
oftast genom att man får en
fraktur, till exempel vid ett
lättare fall. Så många som
varannan kvinna och var fjär
de man över 50 år riskerar
att drabbas av en benskör
hetsfraktur under livet.
●● I Sverige inträffar cirka

70 000 osteoporosfrakturer
om året. Tillsammans med
Norge har vi den högsta
förekomsten av frakturer i
världen.
●● Så kan man förebygga
benskörhet: Regelbunden
motion under hela livet, väl
balanserad kost som innebär

att man får i sig tillräckligt
med kalcium och D-vitamin,
utomhusvistelser i dagsljus,
inte röka och måttlig alkohol
konsumtion.
Källa: Riksföreningen osteoporotiker

