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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Osteoporos, benskörhet, är ett vanligt tillstånd i Sverige.
Vid mätning av bentätheten i höften konstateras att var tredje
kvinna i åldrarna 70–79 år har osteoporos. Det betyder att ske-
lettet är för tunt och dess hållfasthet så låg att frakturer kan in-
träffa redan efter lindriga mekaniska påfrestningar, s k låg-
energifrakturer.

Varje år inträffar cirka 70 000 frakturer som har samband
med osteoporos. Omkring 18 000 av dem är höftfrakturer.
Antalet höftfrakturer har ökat på senare år, framför allt därför
att fler lever längre.

Risken för att en svensk 50-årig kvinna någon gång under
resten av sitt liv ska drabbas av en osteoporosrelaterad höft-
fraktur är 23 procent (för en man 11 procent), kotfraktur 15
(9), handledsfraktur 22 (5) och överarmsfraktur 13 (4) pro-
cent. Risken för en medelålders kvinna att någon gång under
resten av livet drabbas av en eller flera osteoporosfrakturer är
omkring 50 procent och för en medelålders man cirka 25 pro-
cent. Kvinnor löper högre risk därför att de har tunnare ske-
lett än män, har snabb benförlust i samband med klimakteriet
och därför att de lever längre.

Höftfrakturer står för mer än hälften av alla frakturrelatera-
de direkta sjukvårdskostnader. Bland kvinnor över 45 år är an-
talet vårddagar/år i akutsjukvården för höftfrakturer högre än
för t ex hjärtinfarkt, bröstcancer, kronisk obstruktiv lungsjuk-
dom eller diabetes mellitus.

Rehabilitering av patienterna samt vård inom primärvård
och kommunalt boende är också resurskrävande. Den totala
direkta kostnaden för osteoporosrelaterade frakturer är cirka
3,1 miljarder kronor. Det motsvarar 1,9 procent av kostnaden
för sjukvården. 

Den indirekta kostnaden, dvs för produktionsbortfall, är
cirka 440 miljoner kronor. Den totala samhällsekonomiska
kostnaden för osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer
blir alltså cirka 3,5 miljarder kronor.

Patologi
Osteoporos, benskörhet, beror på att benvävnaden dels mins-
kat i kvantitet, dels fått försämrad mikrostruktur, vilket leder
till generellt minskad hållfasthet.

Skelettet består av två typer av benvävnad. Kortikalt ben
är kompakt och ligger som ett skal kring skelettets alla delar.
De inre delarna av skelettet består av trabekulärt ben som är
uppbyggt av tunna balkar. Det trabekulära benet innehåller
fler benceller och har en snabbare omsättning än kortikalt ben.
Andelen av kortikalt och trabekulärt ben varierar mellan oli-
ka delar av skelettet. Mitt på de långa rörbenen finns nästan
enbart kortikalt ben, medan kotkropparna till cirka 75 procent
består av trabekulärt ben. Benets grundsubstans, matrix, be-
står av protein. Dess hårdhet och hållfasthet beror på inlagring
av mineraler, framför allt kalciumsalter.

Under uppväxten byggs skelettet upp, modelleras. Läng-
den ökar, och dimensionerna blir kraftigare. Men benvävna-
den fortsätter att omsättas och modelleras även sedan tillväx-
ten är avslutad för att under resten av livet anpassas till me-
kaniska belastningar. Små skador repareras kontinuerligt.

Om kalciumhalten i blodet blir för låg frisätts kalcium från
skelettet. För att omsättningen och utvecklingen av benväv-
naden ska ske normalt krävs såväl tillräcklig näring som nor-
mal hormonbildning i kroppen och tillräcklig belastning på
skelettet.

Benvävnaden innehåller olika slags celler. Osteoblasterna
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SBU har utvärderat det vetenskapliga underlaget rö-
rande prevention, diagnostik och behandling av osteo-
poros. 

Bensköra patienter som har drabbats av en fraktur kan
skyddas bättre mot nya skador. 

Det finns inget vetenskapligt stöd för att massunder-
söka den friska, medelålders befolkningens bentäthet.

Bland förebyggande insatser mot benskörhetsfraktu-
rer som har visats vara effektiva finns träning som
motverkar fallolyckor bland äldre och höftskydd. Kom-
binationen av kalcium och D-vitamin minskar risken
för alla frakturer utom kotfrakturer hos äldre kvinnor
medan bisfosfonater och SERM (östrogenreceptormo-
dulatorer) har visats skydda mot kotfrakturer hos kvin-
nor med fastställd benskörhet efter klimakteriet.

Hög risk för benskörhet löper personer som är fysiskt
inaktiva, får för lite dagsljus, röker, konsumerar myck-
et alkohol eller får kortisontabletter under lång tid. Alla
dessa riskfaktorer kan påverkas.

Ingen undersökningsmetod och inget mätställe är op-
timalt för att bestämma frakturrisken i alla skelettets
delar. De olika mätmetoderna – DXA, ultraljud och
kvantitativ datortomografi – är inte direkt jämförbara.
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diagnostik och behandling
En systematisk litteraturöversikt. SBUs slutsatser och sammanfattning

Artikeln är en förkortad, något bearbetad version av
SBUs sammanfattning och slutsatser om osteoporos.
Se även medicinsk kommentar i detta nummer.



bygger upp ben genom att mineralisera vävnaden, medan
osteoklaster bryter ner benvävnaden. I yngre år är systemet i
balans, och då bevaras skelettet. Hos kvinnor minskar pro-
duktionen av östrogen vid menopaus och upphör så småning-
om helt, och nedbrytningen av benvävnaden ökar. I högre åld-
rar försämras, hos både män och kvinnor, produktionen av
uppbyggande hormoner liksom bildningen av aktivt vitamin D
i njurarna. Ofta minskar också den fysiska aktiviteten, och 
näringsintaget försämras. Detta sammantaget leder till ökad
förlust av benvävnad och lägre benkvalitet hos de äldsta.

Diagnostik av osteoporos
För att diagnostisera osteoporos har flera metoder att mäta
bentätheten utvecklats. De metoder som bedöms i denna rap-
port (för rapportens slutsatser se Fakta 1) är dual energy X-
ray absorptiometry (DXA), kvantitativ datortomografi
(QCT) och kvantitativ ultraljudsteknik (QUL). Diagnosen be-
hövs för att bedöma frakturrisken och för att utforma behand-
ling. Frakturrisken beror på den totala nedgången i bentäthet,
dvs den nedgång som hör ihop med åldern och den eventuellt
ökade nedgången jämfört med jämnåriga. Denna ökade ned-
gång brukar uttryckas som ett T-scorevärde, dvs antalet stan-
dardavvikelser från medelvärdet för en ung, frisk population
av samma kön. Standardavvikelsen från medelvärdet för
jämnåriga (Z-score) ger en annan information: hur avvikande
det uppmätta värdet är för en person i denna ålder. En äldre
person kan ha ett osteoporosmätvärde (T-score) men ha ett
väsentligen normalt värde för åldersgruppen (Z-score).

En expertgrupp inom Världshälsoorganisationen (WHO)
har föreslagit en definition av osteoporos som utgår från mät-
ning med DXA av bentätheten i höft, ländrygg eller underarm
hos postmenopausala kvinnor. Andra mättekniker för bentät-
het kan ha andra diagnosgränser. Varken barn, ungdomar,
män eller mycket gamla personer kan för närvarande inord-
nas i denna klassifikation då det saknas tillräckligt omfattan-
de uppgifter om vad som är normala bentäthetsvärden i dessa
grupper.

Världshälsoorganisationens definition:
• Normal bentäthet: Mätvärdet ligger högst 1 standardavvi-

kelse under medelvärdet för unga vuxna i samma popula-
tion.

• Minskad bentäthet: Mätvärdet ligger mellan 1 och 2,5
standardavvikelser under medelvärdet för unga vuxna i
samma population.

• Osteoporos: Mätvärdet ligger mer än 2,5 standardavvikel-
ser under medelvärdet för unga vuxna i samma population.

•• Manifest osteoporos: Mätvärdet ligger mer än 2,5 stan-

dardavvikelser under medelvärdet för unga vuxna i sam-
ma population, och patienten har minst en fraktur orsakad
av lågenergivåld. 

Osteoporos är bara en av flera riskfaktorer för fraktur. Vikti-
ga påverkbara riskfaktorer för osteoporosrelaterade frakturer
är fysisk inaktivitet, låg vikt, tobaksrökning, hög alkoholkon-
sumtion, fallbenägenhet, nedsatt syn, låg solexponering och
kortisonbehandling. En sammanställning av riskfaktorer för
osteoporos presenteras i Fakta 2.

Metoder att mäta benmassa och förutsäga frakturrisk
De mätmetoder som är tillräckligt vetenskapligt utvärderade
och bedöms i detta avsnitt är DXA, QCT och QUL. Som
nämnts definieras osteoporos enligt WHO som bentäthet som
ligger minst 2,5 standardavvikelser under medelvärdet för en
ung, frisk könsmatchad population. Ett lågt mätvärde i en del
av skelettet är tillräckligt för att ställa diagnosen osteoporos.
Om flera delar av skelettet mäts ökar sannolikheten för att
kunna ställa diagnosen.

Finns i dag evidens för att rekommendera en viss mätmetod?
Det har visat sig att värden på bentäthet från olika metoder
inte är jämförbara. Precisionen är begränsad och korrelatio-
nerna mellan mätvärden från olika metoder låga. Därför be-
hövs omfattande utvärderingar för att fastställa en standard
för att jämföra olika mätvärden och mätställen i syfte att för-
utsäga frakturrisken. Samma problem finns också när det gäl-
ler val av mätställe för att bedöma behandling av osteoporos.
Generellt gäller att nästan alla läkemedelsstudier har utförts
med DXA av höft och/eller ländrygg.

Undersökning av höften med DXA ställer stora krav på
noggrannhet men ger trots det bättre möjlighet att förutse alla
typer av frakturer än undersökning av ländryggen (evidens-
grad 2) (se Fakta 3 för definition av evidensgrader). DXA-un-
dersökning av höften förutsäger bäst höftfraktur och under-
sökning av ländryggen bäst kotfraktur (evidensgrad 1). 

DXA-mätning av häl förekommer i ett fåtal studier med
olika apparatur. Det finns studier av äldre hälmätare där man
visat att fraktur kan förutsägas. Nya DXA-apparater är under
utveckling. Överensstämmelse med DXA av höft och rygg är
begränsad, och det saknas ännu longitudinella studier för att
säkerställa hur väl de nya mätarna kan förutsäga frakturrisk. 

Bland kvinnor över 65–70-årsåldern ger ultraljudsunder-
sökning av hälen ungefär samma säkerhet i förutsägelser om
risken för höft- och kotfrakturer som DXA av höften eller ryg-
gen (evidensgrad 2). 

Biokemiska markörer för benomsättning är ett forskningsin-
strument och har för närvarande ingen plats i rutinsjukvården.
Även genetiska markörer för bentäthet befinner sig fortfaran-
de på forskningsstadiet och kan ej användas kliniskt.

Värdet av screening
Målet med screening är att minska antalet personer som in-
sjuknar och dör i förtid genom att upptäcka och behandla en
sjukdom innan den ger symtom eller obotliga skador. Vid os-
teoporos är det frakturer som ska förebyggas. Osteoporos är
en av flera riskfaktorer för fraktur men inte definitionsmässigt
ett förstadium. Därför kan screening med mätning av bentät-
het inte jämföras med t ex mammografiscreening. En bättre
jämförelse är med kolesterolmätning eller mätning av blod-
tryck för att upptäcka risk för hjärt–kärlsjukdomar.

Betydelsen av fysisk aktivitet
Hos både flickor och pojkar har fysisk aktivitet under minst
30 minuter och minst 2–3 gånger i veckan en positiv effekt på
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I högre åldrar – hos såväl
kvinnor som män – försäm-
ras produktionen av upp-
byggande hormoner liksom
bildningen av aktivt vitamin
D i njurarna. Ofta minskar då
även den fysiska aktiviteten,
och näringsintaget blir säm-
re. Detta leder till ökad för-
lust av benvävnad och lägre
benkvalitet hos de äldsta,
konstateras i SBUs rapport.
Slutsatserna presenteras här
i en förkortad, något omar-
betad version.



bentätheten, framför allt i lårbenet och i ländryggen. Den nor-
mala ökningen av benmassan är störst åren kring puberteten.
Effekten av ökad fysisk aktivitet är, enligt några studier, störst
före puberteten men enligt andra omkring puberteten eller

strax efter att den startat. Effekten kvarstår sannolikt i ung
vuxen ålder (evidensgrad 2). Hos friska kvinnor före meno-
paus (20–50 år) är effekten av träning på bentätheten mer osä-
ker (evidensgrad 3). 

Hos kvinnor efter menopaus (50–65 år) har bentätheten i
höft, ländrygg, underarm och häl samt frakturförekomst stu-
derats. Det finns måttligt starka bevis för att träning ökar ben-
tätheten (evidensgrad 2). Bevisen för att träning kan förebyg-
ga frakturer är svagare (evidensgrad 3). 

Hos kvinnor äldre än 65 år har bentätheten i olika delar av
skelettet studerats, liksom frakturförekomst och generell fy-
sisk prestationsförmåga, inklusive styrka och välbefinnande.
Studierna har gett motstridande resultat om vilken effekt fy-
sisk träning har på bentätheten. En studie rapporterar minskad
risk för höftfraktur. En generellt ökad fysisk prestationsför-
måga har dock visats (evidensgrad 3).

Studier av män är få, och underlaget är för bristfälligt för
att kunna värdera effekten av fysisk aktivitet. 

Kostens betydelse för benmassa och frakturrisk
Protein behövs för den ständigt pågående ombyggnaden av
benvävnaden och är viktigt för den maximala benmassan.
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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Fakta 2

Riskfaktorer för osteoporos

Påverkbara riskfaktorer

Fysisk inaktivitet
Låg vikt/lågt BMI
Kortisonbehandling
Låg bentäthet
Fallbenägenhet
Tobaksrökning
Alkoholkonsumtion
Låg solexponering
Nedsatt syn

Icke påverkbara riskfaktorer

Hög ålder
Tidigare fraktur
Kvinnligt kön
Menopausålder
Ärftlighet
Etnicitet
Kroppslängd

❙ ❙ Fakta 1

SBUs slutsatser

• Osteoporos (benskörhet) är ett vanligt till-
stånd i Sverige. Var tredje kvinna i åldern
70–79 år konstateras ha osteoporos vid
bentäthetsmätning i höften. Konsekvenser-
na av osteoporos är frakturer som kan in-
träffa efter obetydlig påfrestning. Varje år
inträffar cirka 70 000 frakturer som har
samband med osteoporos, varav 18 000 är
höftfrakturer. För många höftfrakturpatien-
ter försämras livskvaliteten, och dödlighe-
ten är hög. Höftfrakturerna står för mer än
hälften av alla frakturrelaterade direkta
sjukvårdskostnader. Den totala samhälls-
ekonomiska kostnaden för osteoporos och
osteoporosrelaterade frakturer är omkring
3,5 miljarder kronor. 

• Patienter med osteoporosfraktur är en un-
derbehandlad grupp vad avser läkeme-
delsbehandling och andra åtgärder för att
förebygga nya frakturer. Diagnosen osteo-
poros finns sällan med vare sig vid in- eller
utskrivning av höftfrakturpatienter.

• Viktiga riskfaktorer för osteoporosrelatera-
de frakturer, som är möjliga att påverka, är
fysisk inaktivitet, låg vikt, tobaksrökning,
hög alkoholkonsumtion, fallbenägenhet,
nedsatt syn, låg solexponering och korti-
sonbehandling. 

• Osteoporos är bara en av flera riskfaktorer
för fraktur. Bentäthetsmätning har liten för-
måga att förutsäga höftfraktur hos perso-
ner med i övrigt liten frakturrisk. Viktiga
riskfaktorer, som inte är påverkbara, är hög
ålder, kvinnligt kön, tidigare fraktur samt
ärftlighet. Värdet av bentäthetsmätning
ökar för dem som har många riskfaktorer. 

• Det finns ingen undersökningsmetod och
inget mätställe som är optimalt för att be-
stämma frakturrisken i alla skelettets delar.
Mätning av bentätheten i höften är bäst för

att förutsäga risken för en höftfraktur. Mät-
ning i kotorna är bäst för att förutsäga kot-
fraktur. Jämförelsen av de olika mätmeto-
derna – DXA, ultraljud och datortomografi –
är mer osäker.

• Hos både flickor och pojkar har fysisk akti-
vitet under minst 30 minuter 2–3 gånger i
veckan en positiv effekt på bentätheten. Ef-
fekten kvarstår sannolikt i ung vuxen ålder.
Speciellt viktig är den fysiska aktiviteten i
barn- och tonåren då uppbyggnaden av
den maximala benmassan sker. Viktbäran-
de träning såsom hopp, aerobisk träning,
uthållighets- och styrketräning har störst
effekt på bentätheten.

• Ökat intag av kalcium, främst från mjölkpro-
dukter, tycks öka bentätheten hos barn och
tonåringar, men effekten på den slutliga
benmassan är otillräckligt undersökt. Även
ökat kalciumintag före menopaus tycks ha
betydelse, men den positiva effekten kan
vara en följd av ett allmänt bra näringstill-
stånd.

• Det finns inget vetenskapligt underlag för
att använda mätning av bentäthet som
screeningmetod för friska, medelålders
personer. Däremot har mätning av bentät-
het en entydig roll i utredning av enskilda
individer med flera riskfaktorer för att förut-
säga deras frakturrisk och initiera förebyg-
gande åtgärder.

• Kalcium och D-vitamin har visats ge en
minskad risk för höftfrakturer och andra
frakturer utom kotfrakturer hos äldre. Alen-
dronat och risedronat (bisfosfonater) har
visats minska antalet frakturer, framför allt
kotfrakturer, hos kvinnor efter menopaus
och med osteoporos. Östrogen har visats
kunna minska antalet frakturer, men an-
vändbarheten är begränsad på grund av

ökad risk för oönskade sidoeffekter. SERM
(östrogenreceptormodulator) har visats ge
en minskad risk för kotfrakturer hos post-
menopausala kvinnor med osteoporos. 

• Höftskydd förefaller minska risken för höft-
fraktur efter fall hos äldre i särskilt boende.

• För att minska antalet fall hos äldre har föl-
jande åtgärder visats ha betydelse: indivi-
duellt anpassad muskelstyrke- och balans-
träning, åtgärder mot fallrisker i hemmet,
kombination av träning och modifiering av
fallrisker inklusive nedtrappning av medici-
nering.

• Följande väsentliga kunskapsluckor har
identifierats: 
– studier på män avseende läkemedelsbe-

handling, frakturprediktion genom ben-
täthetsmätning samt utvärdering av re-
habiliteringsinsatser efter fraktur, 

– studier om höftskydd samt fallförebyg-
gande åtgärder för att minska frakturer
hos oselekterade grupper i olika boende-
former,

– studier om effekten av fysisk aktivitet på
frakturrisken, 

– studier avseende personer med nedsatt
kognitiv funktion.

Hälsoekonomiska bedömningar saknas vä-
sentligen på grund av att det saknas kunskap
om effekten av olika behandlingar vid osteo-
poros på risker, dödlighet, livskvalitet och
kostnader i olika åldrar och riskgrupper.
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Därför har protein speciell betydelse under prepuberteten och
puberteten. Det finns dock inga entydiga forskningsresultat
om vilken effekt kostens proteininnehåll har på benförlust och
frakturer till följd av osteoporos (evidensgrad 3).

De vitaminer som har studerats i samband med osteoporos
är A, C, D och K. Högt innehåll av vitamin A i maten har sam-
band med minskad bentäthet i lårbenshalsen och ökad risk för
höftfrakturer hos både män och kvinnor (evidensgrad 2).

Vitamin K behövs i normal mängd för att kroppen ska bil-
da tillräckligt mycket av proteinet osteokalcin (binder kalci-
um och finns i benvävnad). Exakt vilken betydelse brist på vi-
tamin K har för benvävnaden är inte känt. Högt innehåll eller
högt intag av vitamin K i maten har samband med minskad
risk för höftfrakturer (evidensgrad 2).

Behandling av osteoporos
Diagnosen osteoporos finns sällan med vare sig vid in- eller
utskrivning av patienter med höftfraktur. Få patienter får ade-
kvat behandling med läkemedel eller andra åtgärder för att
förhindra nya frakturer (evidensgrad 2). 

I behandling med läkemedel mot osteoporos används kal-
cium, vitamin D och tre typer av medel som hämmar nedbryt-
ningen av benvävnaden: medelstarka östrogenpreparat, se-

lektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM) och bisfosfo-
nater. I andra länder finns också medel som stimulerar ben-
bildningen, exempelvis parathormon (PTH), som inom kort
väntas bli godkänt för användning i Sverige.

Kalcium och vitamin D. Kombinationen kalcium och D-vita-
min minskar risken för höftfraktur och andra frakturer, kot-
kompression undantagen, bland äldre kvinnor (evidensgrad
1). Eftersom kostnaden är måttlig är denna behandling kost-
nadseffektiv.

Östrogen. I de tidigare SBU-rapporterna om östrogenbehand-
ling var slutsatsen att det finns evidens för att medelstarka öst-
rogenpreparat kan förebygga benförlust (evidensgrad 1) och
minska antalet frakturer (evidensgrad 2). Sedan rapporterna
skrevs har några studier tillkommit, framför allt den primär-
preventiva »Women’s Health Initiative« (WHI). En delstudie
visade att kombinationen östrogen och progesteron minskade
risken för såväl höftfrakturer som andra frakturer. Delstudien
avbröts i förtid på grund av ökad förekomst av bröstcancer
och hjärt–kärlsjukdomar. Således finns god evidens för frak-
turreduktion (evidensgrad 1). Behandlingens användbarhet
begränsas dock av de oönskade effekterna. Det saknas kont-
rollerade studier av fraktureffekt vid östrogenbehandling av
kvinnor med hög risk för osteoporosfrakturer.

SERM. En stor studie har visat minskad risk för kotfrakturer
hos postmenopausala kvinnor med osteoporos (evidensgrad
1). För övriga frakturer saknas data.

Bisfosfonater. I Sverige finns i dag tre bisfosfonatpreparat re-
gistrerade för behandling av osteoporos: alendronat, etidronat
och risedronat. För alendronat och risedronat finns ett flertal
stora studier av kvinnor med osteoporos. De visar alla mins-
kad förekomst av frakturer. Den bästa effekten gällde kotfrak-
turer samt alla perifera frakturer (evidensgrad 1), även en sig-
nifikant minskning av risken för höftfraktur hos äldre kvinnor
med osteoporos (evidensgrad 2). Enstaka studier talar för att
läkemedlen har en förebyggande effekt på benmassa och kot-
kompressioner även hos män (evidensgrad 3). Risedronat
förebygger förlust av benmassa hos kortisonbehandlade pati-
enter (evidensgrad 2). Underlaget är otillräckligt för att bedö-
ma effekten på frakturrisk hos kortisonbehandlade patienter.

Kliniska studier har visat att bisfosfonater skyddar mot
fraktur bland äldre kvinnor med osteoporos. Hälsoekonomis-
ka studier tyder på att behandling med bisfosfonater av äldre
kvinnor med en ökad frakturrisk är kostnadseffektiv. För att
kunna bedöma detta med större säkerhet krävs fler studier
som analyserar effekten av behandling på frakturrisken i des-
sa patientgrupper under och även efter avslutad behandling.

Höftskydd
Studier av höftskydd tyder på att de kan skydda mot frakturer
i vissa selekterade äldre patientgrupper i särskilt boende med
hög risk. I dessa grupper kan höftskydd vara kostnadseffekti-
va.

Etiska och sociala aspekter – prioriteringar
Prioritering inom vården ska enligt beslut av riksdagen grun-
das på en etisk plattform bestående av tre principer: männi-
skovärdesprincipen, behovsprincipen och kostnadseffektivi-
tetsprincipen. Vården ska också följa beslutet om fyra priori-
teringsgrupper. Dessutom ska alla åtgärder inom vården
grundas på de fyra principerna: att göra gott, att inte skada, att
respektera autonomi och att vara rättvis.

De sjukdomstillstånd som orsakas av osteoporos, fraktu-
rerna i samband med lågenergitrauma, hör alla till prioritets-
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Sammanställning av rapporten

Denna rapport har sammanställts av en projektgrupp som har be-
stått av 15 personer, vilka representerar flertalet av de specialite-
ter som tar hand om patienter med osteoporos.
Relevanta frågeställningar formulerades och kriterier för att ta
med eller utesluta studier fastställdes för de olika områden som
skulle granskas. De kriterier som ställdes upp för studiernas upp-
läggning, resultatmått, uppföljningstid, populationsstorlek och
tidsperioder varierar mellan de olika ämnesområdena, framför allt
på grund av tillgången på studier. För läkemedelsbehandling har
kravet varit randomiserade, kontrollerade studier och oftast med
fraktur som effektmått. För diagnostik, riskfaktorer och rehabilite-
ring har kravet vanligen varit en epidemiologisk studie. Utöver
fraktur har livskvalitet och de sekundära måtten bentäthet och
benmassa accepterats som resultatmått.
Första steget i litteratursökningen var att i Cochrane Librarys data-
baser undersöka tillgången på systematiska översikter och meta-
analyser för de frågor som skulle besvaras. Därefter gjordes under
projektets gång flera sökningar i Medline. För att få fram nya sys-
tematiska översikter ägde också en löpande bevakning rum av
framför allt Cochrane Library. Kompletterande sökningar för vissa
frågeställningar gjordes i databaserna EmBase, Cinahl, Cats och
SciSearch. Därutöver granskades referenslistor och bevakades
vissa tidskrifter samt svenska avhandlingar.

Syntes och styrkegradering av slutsatser

Varje studie har granskats, värderats och sammanvägts till slut-
satser som fått evidensgrader enligt följande skala:
Evidensgrad 1: Starkt vetenskapligt underlag; det finns minst två
studier med högt bevisvärde.
Evidensgrad 2: Måttligt starkt vetenskapligt underlag; det finns en
studie med högt och minst två med medelhögt bevisvärde.
Evidensgrad 3: Begränsat vetenskapligt underlag; det finns minst
två studier med medelhögt bevisvärde.
Det är viktigt att påpeka att om en slutsats om en metod har fått
evidensgrad 3 betyder det inte att den metoden saknar effekt. Det
betyder i stället att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för
att göra en säker bedömning. En slutsats om att en metod saknar
effekt kan följaktligen ha evidensgrad 1, 2 eller 3.



grupp I. Till samma grupp hör vård av personer med nedsatt
autonomi – bland osteoporospatienterna alla äldre med de-
menssjukdomar. Ett stort antal patienter behöver rehabilite-
ring sedan de fått vård för den akuta frakturen och hör då till
prioritetsgrupp II. Även primärprevention, som är en viktig
del av det förebyggande arbetet inom osteoporosområdet, hör
till prioritetsgrupp II.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att screeningpro-
gram för osteoporos riktade mot hela befolkningsgrupper är
av värde. Därför är det inte heller etiskt befogat.

*
Den fullständiga rapporten finns på www.sbu.se
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SUMMARY

Osteoporosis – prevention, diagnosis, treatment : A
systematic review. SBU summary and conclusions
Läkartidningen 2003;100:3590-5

A report by the Swedish Council on Technology As-
sessment in Health Care (SBU) has reviewed, clas-
sified, and graded the scientific literature on pre-
vention, diagnosis and treatment of osteoporosis.
This article summarizes the overall conlusions.
There is no scientific evidence to support the use of
bone density measurement as a screening method
in healthy, middle-aged individuals. Patients with
osteoporosis-related fractures are an undertreated
group as regards pharmacotherapy and other in-
terventions to prevent new fractures. There are
some evidence that physical exercise to reduce
falls among elderly and hip protectors can prevent
fractures. The combination therapy of calcium and
vitamin D is shown to reduce the risk for hip frac-
tures and other fractures except vertebral fractures
in elderly women. Bisphosphonates are shown to
reduce the number of fractures, mainly vertebral
fractures. SERM is shown to reduce the risk for ver-
tebral fractures in postmenopausal women with
osteoporosis. Important risk factors for osteoporo-
sis-related fractures that can be treated are physi-
cal inactivity, low weight, tobacco smoking, high al-
cohol consumption, tendency to fall, impaired vi-
sion, low exposure to sunlight, and use of corti-
costeroids. No particular diagnostic method or
measurement site is optimal for determining the
risk for fracture in all parts of the skeleton. The var-
ious measurement methods – dual energy x-ray ab-
sorbtiometry (DXA), ultrasound (QUS), and com-
puted tomography (QCT) – are not directly compa-
rable.
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