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VINJETTBENSKÖRHET

ENKEL MÄTMETOD KAN HJÄLPA  
TILL ATT FÖREBYGGA EN AV VÅRA  
STÖRSTA KVINNOSJUKDOMAR

Varannan kvinna i Sverige drabbas av benskörhet som är en av världens mest smärtsamma och kostsamma kvinnosjukdomar.
Det är väldigt frustrerande  att operera så många frakturer orsakade av benskörhet när det är så enkelt att arbeta förebyggande 

genom att hitta riskindividerna med enkel handröntgen, säger Marjut Sohlman Carlström, överläkare och ortoped.

Marjut Sohlman 
Carlström har 
över 30 års er-

farenhet av svensk sjukvård 
och ortopedi och är en av 
initiativtagarna till att intro-
ducera mätmetoden för kvin-
nor i Sverige via interner-
netjänsten checkmybones.
se. Där är det enkelt att boka 
benskörhetsanalysen på de 
anslutna klinikerna. 

EN TYST SJUKDOM 
Benskörhet är en tyst sjuk-
dom eftersom benmassan 
bryts ner gradvis och man 
oftast inte märker att man 
utvecklat benskörhet för-
rän första frakturen. Sjuk-
domen drabbar framför allt 
kvinnor, i synnerhet efter 
klimakteriet, och orsakar 
ofta svåra benbrott i bland 
annat handled, höft el-
ler rygg. Höftbrott eller så 
kallad ”kotkompressioner”  
(ryggkotorna sjunker ihop) 
ger ofta smärta och värk för 
livet samt sänkt livskvalitet. 
Trots att andelen svenskar 
som bryter höften är bland 
de högsta i världen, ligger 
vi långt under EU-genom-
snittet när det gäller insatser 
för att motverka benskörhet. 
I pengar räknat kostar de 
benskörhetsrelaterade frak-
turerna under ett år upp-
skattningsvis 14 miljarder 
kronor. 

Benskörhet kan iden-
tifieras genom att mäta 
bentäthet. Om sjukdomen 
upptäcks i tid finns idag 
billig och effektiv behan-
dling som minskar risken 
för smärtsamma frakturer 
vilket skulle spara många 
kvinnor onödigt lidande. 
Marjut Sohlman Carlström 
arbetar som överläkare vid 
Brunmåla Ortho Human i 
Täby, en klinik som erbjuder 
bentäthetsmätning baserat 
på en enkel röntgenbild av 
handen, metoden heter Sec-
tra OneScreen. Sectra One-
screen analyserar snabbt 
röntgenbilden och ger en 
initial bedömning av risken 
för benskörhet. Testet är helt 
smärtfritt, tar mindre än en 

minut att utföra och på klini-
ken Brunmåla Ortho Human 
får patienten svar direkt. 

– De kvinnor som efter 
undersökningen bedöms 
ha förhöjd risk kommer att 
utredas vidare med konven-
tionella metoder (DEXA), 
förklarar Marjut Sohlman 

Carlström. Att så här enkelt  
upptäcka att man ligger i 
riskzonen kan få en väsen-
tligt effekt på kvinnornas 
framtid eftersom det finns 
billiga och effektiva förebyg-
gande behandlingsmetoder. 
Dessa minskar risken för 

smärtsamma frakturer och 
de därpå ofta livslånga li-
dandet. I dag är det dock få 
patienter som får diagnos i 
tid eftersom sjukvården inte 
har tillräckliga resurser. Ti-
dig upptäckt av benskörhet 
skulle spara många kvinnor 
onödig smärta och samti-
digt spara stora kostnader 
och resurser för sjukvården, 
säger Marjut Sohlman Carl-

ström. Många av de kvinnor 
som mäts anar inte att de 
ligger i riskzonen men är-
ftlighet är en stor riskfak-
tor. Kanske har de en mor 

eller moster med höftleds-
brott?

HÖGRE RISK ATT DRABBAS 
Kommande generationer som 
sitter mycket stilla löper 
dessutom ännu högre risk att 
drabbas. 

Därför är det så oerhört 
viktigt att öka medveten-
heten om denna sjukdom och 

arbeta förebyggande.
– Jag har ofta sett hur my-

cket lidande och nedsatt livs-
kvalitet benskörhet kan orsa-
ka och vilka stora kostnader 
det innebär när insatserna 
kommer för sent. Med den 
här metoden, som baseras 
på stark klinisk evidens och 
används framgångsrikt i till 
exempel Norge, ser jag en 
chans att äntligen kunna 
göra en verklig skillnad för 
kvinnors hälsa, säger Marjut 
Sohlman Carlström. Varje 
kvinna bör ha rätt till möj-
ligheten att påverka sin fram-
tida hälsa. Förhoppningen är 
att man ska kunna använda 
denna teknik för att undersö-
ka benskörhet mer regelmäs-
sigt som tex  i samband med  
mammografi. 

ANDERS OLOW

Testet är helt smärtfritt, 
tar mindre än en minut 

att utföra och på kliniken 
Brunmåla Ortho Human får 

patienten svar direkt.

Om man har benskörhet är skelettet skörare och man 
har lättare att få benbrott. Benskörhet beror på att 
balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben 
i kroppen är rubbad, så att mer ben bryts ned än vad 
som återbildas. Skelettet får då en sämre hållfasthet.
Benskörhet är vanligast hos kvinnor. Det beror 
på att kvinnor förlorar benmassa i samband med 
klimakteriet när mängden könshormon i kroppen, 
östrogen, minskar. Kvinnor har också en 
lägre benmassa än män från början. 
Risken för att få benskörhet 
påverkas också av till exempel 
låg fysisk aktivitet, rökning, 
vissa sjukdomar och läkemedel. 
Risken att få benskörhet 
och benbrott är också till 
stora delar ärftlig. Oftast 
upptäcks benskörhet 
först när man får ett 
benbrott eller en spricka 
i ett ben. 

Källa: 
1177 Vårdguiden

1. En röntgenbild tas av din hand.

2. Bilden skickas via datorn  till Sectras 
lab för analys av din bentäthet.

3. Du får sedan en medicinsk analys av 
svaret. Om du ligger i riskzonen för, eller är 

benskör, hjälper din läkare dig vidare.

Så här 
GÅR UNDERSÖKNINGEN TILL:

Om benskörhet:

På Almedalen fick över 500 personer möjlighet att mäta sin bentäthet i en mobil mammografivagn och samtidigt få ökad kunskap om benskörhet. 
Besökarna på plats visade både stort intresse  och uppskattning för möjligheten att göra denna benskörhetsanalys.   

Mer info:
www.checkmybones.se
www.orthohuman.se


