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Ett bensäkert råd för 
framtiden 
Skulle det inte vara underbart att få skriva ut träning på recept med 
avsikt att halvera frakturerna i Sverige? Inget piller, bara träning. 
Vetenskapen säger att en halvering är möjligt så länge man fortsätter 
att träna.

In d I v I d e r m e d  benskörhet (osteoporos) 
ådrar sig ofta frakturer som leder till stort 
lidande och ibland för tidig död. Sverige 
har den högsta incidensen i världen av 
frakturer och antalet patienter med 
benskörhet som årligen får fraktur i 
Sverige uppgår till cirka 70 000 (1,2). 
Vården av dessa patienter överstiger 
500 000 inneliggande sjukhusdygn vilken 
är fler än för bröst och prostatacancer 
tillsammans eller mer än all vård för 
hjärtinfarkter. Det stora antalet innebär 
förstås också en stor ekonomisk belast-
ning för samhället, närmare bestämt 5,6 
miljarder i direkta årliga kostnader. Väger 
man även in att de benskörhetsrelaterade 
frakturerna leder till ett stort lidande är 
det följaktligen av stort intresse att 
optimera omhändertagandet av denna 
stora och kvinnodominerade patient-
grupp. Den bästa behandlingen av ben-
skörhet är prevention, det vill säga att se 
till att de förödande frakturerna aldrig 
uppkommer. Frågan är hur man kan göra 
det på bästa sätt. De påtagliga framstegen 
inom den moderna medicinen samman-
hänger i stor utsträckning med utveck-
lingen av vetenskapliga metoder för att 
utvärdera behandlingseffekter. Det gör 
det möjligt att sortera bort ineffektiva 
behandlingsmetoder och koncentrera 
insatserna på sådana behandlingar som 
har störst möjlighet att hjälpa den sjuke. 
Det är navet i den evidensbaserade 
sjukvården. Den vetenskapliga modellen 
för utvärdering är helt och hållet accepte-

rad och det finns en klar konsensus om att 
behandlingsmetoder måste ha prövats 
vetenskapligt innan de accepteras för 
allmänt kliniskt bruk. Det samma gäller 
för prevention och sekundär prevention. 
Fysisk aktivitet under uppväxten föresprå-
kas ofta som prevention och sekundärpre-
vention av benskörhet och frakturer. 
Tanken är att maximera den maximala 
bentätheten och att man senare kan leva 
på de resurser man har byggt upp. Det 
saknas dock i dag evidens för att strategin 
fungerar i praktiken. 

Det är några frågor som behöver 
besvaras innan man kan rekommendera 
denna strategi och implementera fysisk 
aktivitet i syfte att förhindra framtida 
frakturer:

• Minskar fysisk aktivitet frakturris-
ken?

• Kan vi bygga upp ett starkt skelett 
med hjälp av träning under barn 
och ungdomsåren?

• Vilken sorts träning är optimal för 
att bygga ett starkt skelett?

• Om vi lyckas bygga upp ett starkt 
skelett med hjälp av träning i barn 
och ungdomsåren, får vi behålla 
det om vi slutar träna?

• Är ett starkt skelett som reslutat av 
träning i barn- och ungdomsåren 
ett skydd mot frakturer senare i 
livet?
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känsligt för belastning efter som före 
puberteten. 

Optimerad träning för skelettet
I en experimentell studie från Umeå 
mättes substanser inne i benet genom 
mikrodialys. Viktbärande aktivitet, såsom 
hopp, påverkade skelettet lokalt medan 
försök med icke viktbärande aktivitet som 
orsakade muskelkontraktioner inte gav 
någon effekt. Det talar således för att 
aktiviteten ska vara viktbärande för att 
stimulera skelettet. En mekanisk defor-
mation av skelettet förhindrar inte bara 
resorption utan ökar också benbildning, i 
varje fall hos den yngre individen. Vi har i 
senare studier funnit att typen av viktbä-
rande aktivitet är starkt relaterat till 
bentätheten hos unga män (8), den 
mekaniska belastningen på skelettet ska 
anbringas i ovanliga belastningsriktningar 
på skelettet för att resultera i ett maximalt 
osteogent svar, att det finns ett dos-
respons förhållande avseende den osteo-
gena effekten och typ av fysisk aktivitet 
(9), samt att bentätheten påverkas endast 
lokalt där benet belastas (10). 

Att bibehålla träningseffekten
En fråga av stort intresse är huruvida en 
hög bentäthet från fysisk aktivitet bibe-

Fysisk aktivitet och frakturrisk 
Man har i prospektiva studier hos äldre 
visat att en skillnad i benmassa på tio 
procent är associerad med en 2.6 gånger 
mindre frakturrisk hos äldre (3). I analogi 
med detta skulle man kunna tänka sig att 
en tioprocentig effekt av fysisk aktivitet 
på benmassan därmed skulle räcka för 
att kunna halvera frakturrisken. 

Träning i barn- och ungdomsåren
Människans maximala benmassa uppnås 
strax efter 20 års ålder men de största 
ökningarna sker under barn- och ung-
domsperioden och speciellt under 
puberteten (4). Longitudinella studier på 
barn strax innan och under puberteten 
har visat god effekt av fysisk aktivitet på 
benmassan under den perioden av livet 
(5). Vi har kunnat visa en signifikant och 
hög effekt av fysisk aktivitet på lårbens-
halsen även efter puberteten hos en 
grupp ishockeyspelare och badminton-
spelare motsvarande uppemot 20-pro-
centig ökning av bentätheten jämfört 
med hos personer som inte tränat (6,7). 
Effekterna på benmassan av fysisk 
aktivitet under studietiden var minst lika 
stora som skillnaderna mellan grupperna 
i benmassa innan studien, vilket starkt 
talar för att skelettet är minst lika 

Starka ben drar fram Wallby DK från Enköping. Dragkamp och 19 andra idrotter tävlade i årets SM-vecka som avgjordes i Halmstad i månadsskiftet juni-juli. 
 

Sverige är det land i världen som 
har flest frakturer orsakade av 
benskörhet.
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hålls även efter det att den aktiva idrotts-
karriären avslutats. De studier som finns 
publicerade är motsägelsefulla. En finsk 
grupp har publicerat flera studier som 
visar en kvarstående effekt av fysisk 
aktivitet, i varje fall i armarna (11,12). 
Andra longitudinella studier visar istället 
en snabb förlust av benmassa när trä-
ningsmängden reduceras. De olika 
resultaten kan förklaras av att försöksper-
sonerna inte har jämförbara uppföljnings-
tider eller studieupplägg. I många fall har 
dessutom skelettet mätts på olika ställen. 

I Umeå finns ett projekt där drygt 100 
män har följts sedan 17 års ålder. Kohor-
ten har undersökts vid fem tillfällen 
under tolv år. Resultaten visar snabbare 
ökningar i bentäthet hos idrottare jämfört 
med kontroller även efter puberteten. När 
idrottsmännen slutar träna minskar dock 
bentätheten snabbt, framför allt i den 
kliniskt viktiga lårbenshalsen. De kanske 
mest intressanta fynden framkom vid den 
tredje uppföljningen i ordningen då 
försökspersonerna var 25 år gamla (13). Vi 
fann då att även om en del av den bentät-
het man bygger upp förloras om man 
slutar träna, bibehålls cirka 50 procent av 
det man tidigare byggt upp. Utifrån dessa 
resultat verkar det som att man genom ett 
fysisk aktivt liv i unga år kan minska 
risken för benskörhetsrelaterade frakturer 
senare i livet. Uppföljningstiden är dock 
ganska kort om man betänker att det 
flesta frakturer uppkommer efter 50 års 
ålder.

Träning som ung förebygger
I dag finns inga studier som följt samma 
grupp individer från ungdomsåren upp i 
vuxenlivet till tidpunkten då lågenergi-
frakturer uppkommer. Vi har i ett arbete 
tittat på frakturprevalens hos 400 före 
detta idrottsmän med en medelålder på 71 
år och 800 åldersmatchade kontroller (14). 
Resultaten visar att även om man förlorar 
en del av den bentäthet man byggt upp 
efter idrottskarriären så bibehålls ett 
signifikant starkare skelett. Dessutom 
visade sig de äldre före detta idrottsmän-
nen ha 50 procent färre frakturer än 
kontrollgruppen. Resultaten är det hittills 
starkaste bevisen som finns för att fysisk 
aktivitet under ungdomsåren kan minska 
risken för benskörhet och frakturer hos 

äldre. Däremot är det inte säkert att detta 
är en effekt av ett bibehållet starkare 
skelett. Träningen kan även ha haft 
bestående effekter på balans och koordi-
nation som lett till minskad risk för fall 
och därmed minskad risk för frakturer. 

Sammanfattningsvis behöver bentäthe-
ten öka tio procent för att halvera fraktur-
risken. Det finns klar evidens för att 
träning under barn och ungdomsåren 
resulterar i ett starkare skelett. Då unga 
idrottsaktiva individer har jämförts med 
kontroller har man sett skillnader på upp 
till 40 procent. Benmassan ökar dock 
endast på de ställen som belastas. Fysisk 
aktivitet ger sannolikt bäst effekt på 
benmassan hos barn och unga vuxna. 
Viktbärande träning är den träningsform 
som är mest optimal för att träna skelet-
tet. Den får gärna innefatta hopp och 
snabba riktingsförändringar, såsom 
gymnastik, bollspel och friidrott, och 
utövas minst 30 minuter per gång, tre 
gånger i veckan. 

Det är däremot inte klarlagt huruvida 
den positiva effekten av träning kvarstår 
senare i livet om man slutar träna. Initialt 
verkar det som att benmassa förloras 
relativt snabbt när man slutar träna. Å 
sidan finns studier som talar för en 
skyddande effekt av träning i ungdoms-
åren gällande frakturrisken under ålder-
domen. Det är i dag osäkert om det beror 
på kvarstående effekter på skelettet eller 
resultatet av bättre balans och koordina-
tion. En påvisat relation mellan fysisk 
aktivitet i ungdomsåren och senare i livet 
kan även bidra till detta samband. Vi kan i 
dag rekommendera träning för att bygga 
ett starkt skelett under barn och ung-
domsåren, men den bör följas upp med 
fortsatt åldersanpassad aktivitet genom 
livet för att minska frakturrisken under 
ålderdomen.
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