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Viden om osteoporose 
Alt hvad du har brug for at vide om osteoporose 
 
Gode råd til dig, der har osteoporose 
1. Spis sundt og varieret efter Fødevarestyrelsens kostråd. 

2. Få nok kalk og D-vitamin fra kosten og fra tilskud. Prøv eventuelt kalkberegneren, som 
du finder under "Min side". 
 

3. Undgå rygning. 

4. Undgå for højt alkoholindtag. Følg Sundhedsstyrelsens udmeldinger om indtag af alkohol. 

5. Hold dig aktiv. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen, tilpasset til din 
helbredstilstand og hvor aktiv du er vant til at være. Læs mere her: Introduktion til 
knoglevenlig træning. 

6. Husk at tage din osteoporose-medicin. Det er den vigtigste faktor i forhold til at forhindre 
yderligere afkalkning af knoglerne samt mindske risikoen for brud. Læs mere her: Medicinsk 
behandling 

7. Få gerne sol på kroppen i sommerhalvåret for at få vitamin D, men husk samtidig 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om solbeskyttelse. 

8. Undgå at blive undervægtig. Du er undervægtig, hvis du har et BMI under 19. 

Hvad er osteoporose 
Osteoporose er en sygdom, der rammer knoglerne. Knoglerne bliver mere hullede i 
strukturen, som du kan se på billedet herunder. Knoglerne er indeni bygget op af et 
gitterværk. På billederne herunder kan du se, hvordan gitterværket ser ud, når man har 
osteoporose (til højre), og når man ikke har sygdommen (til venstre). Når man har 
osteoporose, er gitterværket blevet svagere. Det betyder, at knoglerne lettere kan brække. 
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Billedet viser hvordan en ryghvirvel ser ud indeni. Knogler er indeni bygget op af et gitterværk 
Sådan ser en ryghvirvel ud indeni. Til venstre er en normal ryghvirvel og til højre en ryghvirvel 
med osteoporose. 

Udviklingen af knoglemasse gennem livet 
I løbet af barndommen og ungdommen bliver dine knogler gradvist tættere i strukturen og 
dermed stærkere. I 20-30 års alderen har du den størst mulige knoglemasse, og dine knogler 
er derfor stærkest på det tidspunkt. Herefter begynder du at miste knoglemasse. Det er altså 
naturligt, at knoglerne bliver mere skrøbelige med alderen. Når knoglemassen måles, 
beregnes en T-score. Hvad T-score betyder, kan du læse mere om her: Viden om din 
knogleskanning. I figuren nedenfor kan du se den normale udvikling af knoglemasse for 
både mænd og kvinder gennem livet. Figuren viser, at knoglemassen falder for alle efter 30-
års-alderen. 
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Figuren viser, hvordan knoglemassen falder med alderen. Knoglemassen kan blive så lav, at 
man får osteoporose. Blandt de allerældste har mange så lav knoglemasse, at de har 
osteoporose. 

Når du har osteoporose, er din knoglemasse blevet særligt lav. Dine knogler er derfor særligt 
skrøbelige, og kan lettere brække sammenlignet med raske knogler. Det er dog langt fra alle 
med osteoporose, der oplever at få et knoglebrud som følge af sygdommen. Medicinsk 
behandling og  Knoglevenlig livsstil mindsker risikoen for, at du får et knoglebrud. Har du 
haft et knoglebrud som følge af osteoporose, er der heldigvis mange ting, du kan gøre for 
at forhindre, at det sker igen. 
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Viden om din knogleskanning 
Forstå resultatet af din knoglescanning 
 
Forstå resultatet af din knogleskanning 
Når du er blevet undersøgt for osteoporose, har du sandsynligvis fået en knogleskanning i 
en DXA-skanner. DXA-skanneren måler indholdet af kalk i knoglerne ved hjælp af svage 
røntgenstråler. På den måde får man et mål for knoglemassen. Knoglemassen kaldes også 
for knoglemineraltæthed eller BMD, som står for Bone Mineral Density. Jo mere kalk, der er 
i knoglerne, jo stærkere er de. 

 

 
Forstå din T-score 
 
Resultatet af skanningen er en T-score. T-scoren måler hvor meget, ens knoglemasse afviger 
fra knoglemassen hos en normal 30-årig af samme køn. Har du for eksempel en T-score på 
0, så har du en knoglemasse som en person på 30 år af samme køn. Hvis T-scoren er mindre 
end 0, betyder det, at du har en lavere knoglemasse end en normal 30-årig af samme køn. 
Jo mere din T-score er i minus, jo lavere knoglemasse har du altså. Knoglemassen, og 
dermed T-scoren, falder gradvist efter 30-års alderen. 
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Du får normalt målt en T-score i hoften og i lænderyggen. Det er det laveste af de to tal, 
altså det, der er "mest minus", der er med til at afgøre, om du har osteoporose. Ved en T-
score på -2,5, eller lavere, har du osteoporose. De fleste med osteoporose har en T-score 
mellem -2,5 og -4,0. Hvis T-scoren er let nedsat, det vil sige -1 eller derunder, men ikke 
nok til at tale om osteoporose, kalder man det osteopeni. 
 

Tast din T-score 
Under "Min side" kan du indtaste din T-score fra lænd og hofte fra din DXA-skanning. Du 
skal også indtaste din alder og klikke af, om du er mand eller kvinde. Herefter vil du få vist 
resultatet af din knogleskanning på en graf, der viser den normale udvikling for BMD i hhv. 
hofte og lænd. Du kan derved se, hvordan din knoglemasse ligger i forhold til andre kvinder 
eller mænd i samme aldersgruppe som dig. De tre grafer, der er på figuren, viser udviklingen 
af T-score i forhold til alder hos kvinder og mænd. Området mellem den øverste og den 
nederste linje er normalområdet.  

Hvis du har fået skannet dine knogler, men ikke kender din T-score, så kan du slå T-scoren 
op på sundhed.dk. Du skal logge ind med dit NemID og gå ind under "Sundhedsjournalen". 
Du kan også få oplyst din T-score ved at kontakte din læge eller den læge, der henviste dig 
til knogleskanningen.  

At taste din T-score kan hjælpe dig til at følge med i, hvordan din knoglemasse er i forhold 
til din alder og dit køn. Du kan også se, om du ligger i "rød", "gul" eller "grøn" zone, se 
figuren nedenfor. På den måde kan du følge med i, hvordan din knoglemasse udvikler sig, 
efter du eventuelt er startet på medicin mod osteoporose. 
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Figuren viser, hvordan knoglemassen falder med alderen. Knoglemassen kan blive så lav, at 
man får osteoporose (det røde felt). Blandt de allerældste har mange så lav knoglemasse, at 
de har osteoporose. 
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Viden om knoglebrud og sammenfald 
Læs om symptomer og behandling 
 
Osteoporose giver normalt ikke smerter. Du kan dog være uheldig at opleve et knoglebrud 
eller et sammenfald i ryggen. Når man har osteoporose, så kan knoglerne være svækket så 
meget, at en ryghvirvel kan falde sammen selv ved en mindre påvirkning. Et sammenfald kan 
opstå ved eksempelvis kraftig hoste, løfte af mindre genstande eller ved at lave en forkert 
bevægelse. Nyopståede pludselige rygsmerter kan være et tegn på et sammenfald af én 
eller flere ryghvirvler. 

Knoglebrud som følge af osteoporose kan typisk komme i håndleddet eller i hoften. Hofte- 
og håndledsbrud sker som regel i forbindelse med fald eller andre uheld. Den øgede risiko 
for brud gælder dog alle kroppens knogler. 

 

 
 
Fakta om osteoporose og risiko for brud: 

• Mange lever et liv uden brud, smerter eller gener, selvom de har osteoporose. 
• Forebyggende behandling med medicin mindsker din risiko for brud og smerter 

væsentligt, hvis du har osteoporose. 
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• Det er vigtigt, at du styrker dine knogler med en knoglevenlig livsstil. 
• Risikoen for knoglebrud stiger med alderen, og afhænger desuden af din målte 

knoglemasse (T-score). Hvis du tidligere har haft knoglebrud, er du i øget risiko for at 
få det igen. Derudover øger det risikoen for knoglebrud, hvis du ryger, har et stort 
forbrug af alkohol og hvis du tidligere har fået behandling med tabletter med 
binyrebarkhormon. 

 

 

 

Smerter og sammenfald i ryggen: 
Rygsmerter er almindelige og kan have mange årsager. Hvis man har osteoporose, kan 
nyopståede, pludselige og stærke smerter dog være et tegn på et sammenfald af én eller 
flere ryghvirvler. I teksten herunder kan du læse mere om, hvordan det føles at få et 
sammenfald af en ryghvirvel. 
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Sådan føles det 
At få et sammenfald i ryggen kan opleves meget forskelligt. Nogle mærker det slet ikke, og 
sammenfaldet opdages derfor tilfældigt, hvis du eksempelvis får taget et røntgenbillede af 
anden årsag. Andre kan opleve svære smerter umiddelbart efter sammenfaldet. 

Ved et sammenfald falder ryghvirvlen sammen, men brækker ikke over. Ryghvirvlen er derfor 
i langt de fleste tilfælde stadig stabil. Der kan være smerter, fordi sammenfaldet medfører 
små ændringer og revner i hvirvlen. Især i starten vil smerterne blive værre, når ryggen 
bevæges. Det kan sammenlignes med en brækket arm uden gips, den vil også gøre ondt 
ved bevægelse.  

Selvom det gør ondt, og smerterne måske kan blive værre, når du bevæger dig, er det vigtigt, 
at du alligevel forsøger at holde dig i gang og bevæger dig det, du kan. Langt de fleste 
oplever en bedring i løbet af 8-12 uger.  

Hvis du er uheldig at få et sammenfald, vil du samtidig være i øget risiko for at få nye 
knoglebrud. Det er derfor vigtigt, at du forebygger nye brud gennem effektiv behandling i 
form af medicin, sund kost og motion. 
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Behandling 
Et sammenfald er et ufarligt brud, der i langt de fleste tilfælde er stabilt. Derfor behandles 
langt de fleste blot med hvile, let aktivitet og smertebehandling. 

Hvad kan du selv gøre? 
Her kan du læse om, hvad du selv kan gøre for at mindske smerterne uden brug af 
medicin. 

• Hvile. Smerterne efter et sammenfald er oftest værst ved aktivitet. Derfor er hvile i 
liggende stilling en vigtig del af smertebehandlingen. Det er vigtigt, at du lærer hvilke 
stillinger, der hjælper dig bedst. Det kan også hjælpe at finde en balance mellem at 
være i gang, indtil smerterne melder sig, og så lægge sig, indtil du ikke har ondt 
længere. Musklerne kan nemt blive overbelastet, når de forsøger at holde området 
omkring sammenfaldet i ro. Når du hviler, får dine rygmuskler mulighed for at slappe 
fuldstændig af. 
 

• Varme / kulde. Nogle oplever, at varme- eller kuldepakninger kan hjælpe på 
smerterne. Varme kan bidrage til, at musklerne bliver mindre spændte. Kulde får 
blodkarrene til at trække sig sammen, og kan bidrage til at få hævelse omkring 
sammenfaldet til at aftage. Kulde har også en bedøvende virkning, der kan hjælpe på 
smerterne. 

• Aktivitet. Aktivitet er, ligesom hvile, vigtigt i forhold til smertebehandling. Nogle vil 
derfor opleve, at bevægelse hjælper på smerterne. Det er vigtigt, at du lærer at 
bevæge dig på en måde, så du undgår stillinger og bevægelser, der gør dine smerter 
værre. Der findes en række aflastende hjælpemidler, som for eksempel skråpuder, 
lændepuder og glidestiklagner, som kan hjælpe dig til at finde gode hvilestillinger, 
når du sidder eller ligger. Der findes også hjælpemidler, som for eksempel 
gribetænger og strømpe-påtagere, der kan hjælpe dig til at undgå bevægelser, der 
kan forværre dine smerter. Det kan typisk være en foroverbøjning og rotation i 
ryggen. Du kan kontakte din kommune, som ofte vil kunne hjælpe dig til at få 
vejledning om brug af hjælpemidler fra en fysioterapeut eller ergoterapeut. Hvis du 
har behov for hjælpemidler i forlængelse af, at du bliver udskrevet fra sygehus, kan 
sygehuset i nogle tilfælde stille hjælpemidler til rådighed midlertidigt. Ofte kan små 
justeringer i dagligdagen gøre en stor forskel i forhold til, hvordan du kommer ind 
og ud af sengen, samt hvordan du får gode arbejdsstillinger.  

Medicinsk smertebehandling 
De fleste vil have brug for smertestillende medicin, særligt i tiden umiddelbart efter 
sammenfaldet. Har du svære smerter på grund af et sammenfald og har brug for 
smertestillende medicin, så er det vigtigt, at du kontakter din læge. En behandling med 
smertestillende medicin bør altid sættes i gang i samarbejde med din læge. 
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Smertestillende medicin 
Som udgangspunkt vil smertebehandlingen altid starte med et lettere smertestillende 
middel, typisk paracetamol, som forhandles som Panodil, Pamol og Pinex med flere. Hvis du 
tager medicin med paracetamol, så vær opmærksom på, at der er en grænse for hvor meget, 
du må tage i døgnet. Den maksimale døgn-dosis fremgår af indlægssedlen i pakken. Hvis 
lettere smertestillende medicin ikke er nok til at tage smerterne, så tal med din læge om 
mulighederne for behandling med anden smertestillende medicin. 
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Et typisk patientforløb 
Et typisk forløb for dig der har fået osteoporose 
 
Her kan du læse om, hvad der typisk sker, når du har osteoporose. Dit forløb kan være 
anderledes end det, der er beskrevet her. Du kan læse om, hvad osteoporose er, i 
afsnittet Viden om osteoporose. Du kan læse om hvordan, diagnosen stilles, i 
afsnittet Viden om knogleskanning. 

 

Hvad skal der ske, når jeg har fået at vide, at jeg har osteoporose? 
Du vil i de fleste tilfælde blive tilbudt behandling med medicin mod osteoporose. Tal med 
din læge om, hvilken medicinsk behandling, der passer bedst til dig. Det er også vigtigt, at 
du tilpasser din livsstil, så du kan leve knoglevenligt. Du kan læse om og få tips til 
knoglevenlig kost, motion og livsstil i denne app. 

En læge giver dig en behandlingsplan 
Du vil få en plan for din medicinske behandling ved en samtale hos lægen. Hvis du er i tvivl 
om, hvad der skal ske, skal du kontakte din praktiserende læge eller den læge, der har 
ansvaret for din behandling. 
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Hvilken medicin skal jeg have? 
Du kan læse om de forskellige typer af medicin i afsnittet Medicinsk behandling. Du skal 
fortsætte med medicinen, selvom du ikke mærker noget til din osteoporose. Hvis du har 
mistanke om, at du ikke tåler medicinen, er det vigtigt, at du taler med din læge om det. 

Hvordan skal jeg tilpasse min livsstil? 
Sideløbende med medicinsk behandling, er det vigtigt at leve knoglevenligt gennem 
træning, kost og tilskud af kalk og D-vitamin. Du skal fortsætte med den knoglevenlige 
livsstil, selvom du ikke mærker noget til din osteoporose. Du kan læse mere om knoglevenlig 
livsstil her Knoglevenlig livsstil. 

Hvad kan jeg selv gøre, hvis jeg har osteoporose? 
Du kan ofte selv gøre meget for at leve godt med din osteoporose. Det kan du læse mere 
om under Viden om knoglebrud og sammenfald, Knoglevenlig livsstil og Medicinsk 
behandling. 
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Du skal til kontrol 
Du aftaler med din læge, hvornår du skal til kontrol. Til kontrol holder man øje med dine 
knoglers udvikling, og hvordan det går med din medicinske behandling. Kontrolbesøg 
foregår hos din praktiserende læge eller på sygehuset. 

Hvor ofte skal jeg til kontrol? 
Hvor ofte, du skal til kontrol, afhænger af netop din osteoporose, og den medicinske 
behandling, du får. Du kan læse mere om dette under Medicinsk behandling. Du aftaler 
med den læge, der har ansvaret for din behandling, hvornår du skal til kontrol. 

Hvad sker der til kontrol? 
Typisk skal du skannes igen for at holde øje med, hvordan dine knogler har det, efter du er 
startet i behandling med medicin mod osteoporose. Lægen vil også tale med dig om, 
hvordan det går med at tage medicinen, og om du har gener af den, og hvordan det går 
med træning, kost og andre tiltag. 

 

 

Skal jeg blive ved med at tage medicin? 
Til kontrol skal I sammen finde ud af, om du skal fortsætte med behandlingen med medicin, 
eller om du kan holde pause. Det afhænger af typen af behandling, hvordan dine knogler 
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har det, og hvordan det går med at tage medicinen. Det er vigtigt, at du fortsætter med din 
medicin, medmindre du aftaler noget andet med din læge. Det gælder også, selvom du ikke 
mærker noget til din osteoporose. 

Hvilken betydning har det, hvis jeg brækker en knogle? 
Selvom du får medicin for osteoporose, er der fortsat en risiko for at få knoglebrud. Et 
knoglebrud kan være tegn på, at dine knogler er blevet mere skrøbelige. Det er derfor 
vigtigt, at du taler om det med den læge, som behandler din osteoporose, hvis du oplever 
symptomer på brud eller sammenfald. Lægen kan vurdere, om du skal skifte til en anden 
type medicin for at mindske risikoen for, at du brækker flere knogler. Du kan læse mere om 
knoglebrud her: Viden om knoglebrud og sammenfald. 
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Medicinsk behandling 
Læs om de forskellige typer af medicin, virkninger og bivirkninger 
 
Det er vigtigt, at du får en medicinsk behandling, der passer til dig. Formålet med behandling 
af osteoporose er at bremse sygdommens udvikling. Medicinsk behandling er den mest 
effektive måde at forhindre yderligere tab af knoglemasse, og dermed til at forhindre 
knoglebrud og sammenfald i ryggen. Det gælder både før og efter, man eventuelt har fået 
et knoglebrud. Du skal i samarbejde med din læge finde ud af, hvad der er bedst for dig. Du 
kan læse mere om de forskellige typer af medicinsk behandling nedenfor.  
 

 
 
Alendronat 
Langt de fleste med osteoporose tilbydes Alendronat som knoglestyrkende medicin. Det 
kan du læse mere om nedenfor. 

De piller, du får, kan for eksempel hedde Alendronat, Fosamax, Fosavance, Fosastad eller 
Binosto. Medicinen virker ved at mindske nedbrydningen af knoglerne. På den måde 
bremses det tab af knoglemasse, som sker med tiden. Medicinsk behandling er det redskab, 
der bedst mindsker risikoen for at få knoglebrud og sammenfald i ryggen som følge af 
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osteoporose. Ved behandling med Alendronat i tre år, halveres risikoen for at få sammenfald 
i ryggen. Risikoen for hoftebrud nedsættes med omkring en tredjedel. 

Hvis din læge udskriver Alendronat til dig, skal du tage en pille én gang om ugen på samme 
tidspunkt. Alendronat kan være vanskelig for kroppen at optage, og medicinen optages 
meget dårligt, hvis den tages samtidigt med mad eller drikke ud over vand. Derfor skal du 
tage pillen fastende om morgenen med et stort glas vand, mindst 30 minutter før du spiser 
morgenmad. Du må ikke lægge dig ned, lige efter du har taget pillen, men skal sørge for at 
sidde eller stå op, indtil du har spist morgenmad. Pillen kan nemlig irritere dit spiserør. 

Bivirkninger ved Alendronat 

De hyppigste bivirkninger ved Alendronat er smerter i knogler, led og muskler. Det 
forekommer hos mere end én ud af ti. Nogle oplever maveproblemer som diarré, 
forstoppelse eller mavebesvær. Det forekommer hos mellem én ud af ti og én ud af 100. 
Derudover kan du opleve andre, mere sjældne bivirkninger. Du kan læse mere om 
bivirkninger ved at læse indlægssedlen, som er i medicinpakken, eller du kan spørge din 
læge til råds. Du kan også læse mere om bivirkninger til denne type medicin på sundhed.dk. 

Husk hvis du får bivirkninger af Alendronat, findes der andre behandlingsmuligheder, som 
din læge kan vejlede om. Din læge kan vælge at henvise dig til en afdeling på sygehuset, 
som kan varetage behandling af din osteoporose, og rådgive om andre 
behandlingsmuligheder. 

Behandling med Alendronat gives typisk i mindst fem år, men den konkrete varighed af 
behandlingen afhænger af mange faktorer. Du skal til kontrol med DXA-skanning hvert 2. - 
3. år for at vurdere, om der er den ønskede effekt af behandlingen. Hvis lægen vælger at 
sætte din behandling på pause, er det vigtigt, at du stadig fortsætter med knoglevenlig 
livsstil, og at du får nok kalk og D-vitamin. Din læge vil kontrollere din osteoporose 
regelmæssigt med blodprøver eller skanning for at se, om behandlingen skal genoptages. 

https://www.sundhed.dk/
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Anden medicin med samme virkning som Alendronat 
Du kan opleve, at lægen udskriver anden medicin, der virker på samme måde som 
Alendronat. Den medicin, som hedder Risedronat, er ligeså effektiv som Alendronat, og 
valget afhænger typisk af prisen. Medicinen kan også hedde Zoledronat (Aclasta eller 
Zoledronsyre), som gives som indsprøjtning én gang årligt, eller Ibandronat (Bonviva), som 
kan gives som tablet eller som indsprøjtning én gang hver tredje måned. 

Denosumab (Prolia) 

Hvis du ikke tåler behandling med Alendronat, kan den knoglestyrkende behandling med 
den medicin, som hedder Denusomab, være en mulighed. Det kan du læse mere om 
nedenfor. 

Ved behandling med Denosumab i tre år, mindskes risikoen for at få sammenfald i ryggen 
eller hoftebrud betydeligt. 

Denosumab gives som en indsprøjtning i låret, maven eller bagsiden af armen hvert halve 
år. Denosumab forhandles under navnet Prolia. Medicinen er et såkaldt antistof, der virker 
ved at hæmme nedbrydningen af knoglerne. 

Bivirkninger ved Denosumab 

De hyppigste bivirkninger af Denosumab er smerter i ben og arme, som forekommer hos 
mere end én ud af ti. Mellem én ud af ti og én ud af 100 kan desuden opleve mavesmerter 
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eller forstoppelse. Der kan ses andre, mere sjældne bivirkninger, herunder alvorlige 
infektioner. Du kan læse mere om bivirkninger på indlægssedlen i medicinpakken. 

Hvis du får bivirkninger af Denosumab, findes der andre muligheder. Det kan din læge 
hjælpe dig med. Under behandlingen er det vigtigt, at du får indsprøjtningen med 
Denosumab hvert halve år. Hvis der går for lang tid mellem indsprøjtningerne, kan der ske 
hurtige fald i knoglemasse. Hvis du stopper helt med behandlingen, er det derfor vigtigt, at 
du påbegynder behandling med et andet lægemiddel mod osteoporose et halvt år efter, du 
har fået din sidste indsprøjtning med Denosumab. 

Kontrol DXA-skanning foretages typisk hvert andet eller tredje år for at vurdere, om der er 
den ønskede effekt af behandlingen. 

Raloxifen 

Hvis du er kvinde med osteoporose, vil din læge hyppigst tilbyde knoglestyrkende 
behandling med Alendronat eller Denosumab. I særlige tilfælde kan din læge dog vælge at 
tilbyde dig behandling med Raloxifen, som forhandles under navnet Evista. 
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Knogleopbyggende behandling 
Hvis du har osteoporose i svær grad, og har haft sammenfald i ryggen, kan du blive tilbudt 
knogleopbyggende behandling med stoffet teriparatid. Denne behandling skal startes af en 
læge på sygehuset. Du kan læse mere om behandling og teriparatid nedenfor. 

Ved behandling med teriparatid mindskes risikoen betydeligt for sammenfald i ryggen og 
andre typer af brud. De indsprøjtninger, du får, hedder Forsteo, Movymia eller Terrosa. 
Medicinen ligner kroppens naturlige biskjoldbruskkirtel-hormon (PTH), og virker ved at 
stimulere de knogleopbyggende celler. Derved kan knoglevævets tæthed øges, og risikoen 
for nye knoglebrud mindskes. Særligt risikoen for sammenfald i ryggen mindskes. 

Medicinen skal sprøjtes ind i underhuden med en injektionspen, ligesom ved sukkersyge. 
Du skal have indsprøjtninger én gang dagligt typisk i to år. 

Bivirkninger ved knogleopbyggende behandling 

De hyppigste bivirkninger af teriparatid er træthed, kvalme, opkastning, 
vejrtrækningsbesvær eller hjertebanken. Disse bivirkninger forekommer hos mellem én ud 
af ti og én ud af 100. Desuden kan du få blodmangel og forhøjet kolesterol i blodet. Nogle 
oplever derudover muskelkramper eller smerter i ben, arme eller brystkasse, depression, 
hovedpine, svimmelhed eller øget svedtendens. Du kan læse mere om bivirkninger på 
indlægssedlen, som er i medicinpakken. 

Hvis du får knogleopbyggnde behandling med teriparatid, vil du blive kontrolleret hyppigt 
med blodprøver, DXA-skanning og samtaler. Hvis du får bivirkninger af teriparatid, findes 
der andre muligheder. Det kan din læge på sygehuset hjælpe dig med. Efter den 
knogleopbyggende behandling kan du skifte til et knoglestyrkende lægemiddel. 

  



22 
 

Knoglevenlig livsstil 
Læs hvordan du styrker dine knogler med en knoglevenlig livsstil 
 
Hvis du får konstateret osteoporose, er der heldigvis mange ting, du kan gøre, for at styrke 
dine knogler og forebygge, at sygdommen udvikler sig, eller at du får brud. I denne tekst 
kan du læse mere om den knoglevenlige livsstil.  
 

 
 
Rygestop og mindre alkohol 
Rygning og indtag af større mængder alkohol er forbundet med en øget risiko for at få en 
forværring af osteoporose eller få et knoglebrud. Derfor kan du selv gøre noget for at 
forbedre din knoglesundhed ved at begrænse eller stoppe rygning, og ved at begrænse dit 
alkoholindtag. Det kan du læse mere om i denne tekst. 

Rygning er med til at gøre, at dine knogler nedbrydes hurtigere, og det øger risikoen for 
knoglebrud. Hvis du ryger, er det derfor vigtigt at begrænse eller stoppe rygning så hurtigt 
som muligt for at passe på dine knogler. Jo tidligere, du stopper med at ryge, jo bedre er 
det for dine knogler. Men også et rygestop senere i livet kan forbedre din knoglesundhed. 
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Alkohol kan svække dine knogler, hvis du drikker mere end 2-3 genstande dagligt. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler at begrænse alkoholforbruget til højst 7 genstande om ugen 
for kvinder og højst 14 genstande om ugen for mænd. Vi anbefaler også, at man drikker 
under 5 genstande ved samme lejlighed - for eksempel på en aften. En genstand svarer til 
en almindelig øl, et lille glas vin eller 4 cl. spiritus. 

Hjælp til rygestop 
Du kan læse mere om rygestop og finde et rygestop-tilbud nær dig på Stopliniens 
hjemmeside her: stoplinien.dk. Du kan også downloade den gratis app E-kvit til din 
mobiltelefon, tablet eller computer her ekvit.dk. 

 
 
Appen E-kvit er lavet af Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og Danmarks 
Apotekerforening. Med appen kan du lave en plan for rygestop eller nedtrapning af dit forbrug 
af nikotinpræparater. 

Kost, kalk og D-vitamin 
I kosten skal der være fokus på at få nok kalk og D-vitamin for at styrke dine knogler. Du 
kan læse mere om kost, kalk og D-vitamin i denne tekst. 

Som udgangspunkt kan du spise almindelig sund, varieret kost. Du kan bruge 
Fødevarestyrelsens kostråd som en rettesnor for, hvordan du får en sund kost. Du kan se 
kostrådene nedenfor. Bevar gerne en normalvægt og undgå at blive undervægtig. Hvis du 
er over 65 år, er det godt med ekstra fokus på behovet for vitaminer, mineraler og protein. 

https://stoplinien.dk/
https://ekvit.dk/
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Følg Fødevarestyrelsens kostråd: 

• Spis planterigt, varieret og ikke for meget 
• Spis flere grøntsager og frugter 
• Spis mindre kød - vælg bælgfrugter og fisk 
• Spis mad med fuldkorn 
• Vælg planteolier og magre mejeriprodukter 
• Spis mindre af det søde, salte og fede 
• Sluk tørsten i vand 

Kalk 
Dansk Endokrinologisk Selskab anbefaler, at du indtager 1000-1200 mg kalk om dagen, hvis 
du har osteoporose. Du kan læse mere om, hvordan du får mere kalk nedenfor. 

Mælk, ost og surmælksprodukter indeholder meget kalk, som let optages i kroppen. Der 
findes også kalk i andre fødevarer, for eksempel i grønne grøntsager som spinat og grønkål 
og i nødder, sardiner, figner og havregryn. Det er en god idé at indtage kalkrige fødevarer 
og kosttilskud med kalk. Har du svært ved at tage dit kosttilskud, eller fravælger du 
eksempelvis mælkeprodukter, er det nødvendigt at sætte dig godt ind i, hvordan du kan få 
sammensat en kost med nok kalk. Din evne til at optage kalk fra maden er afhængig af, om 
der er D-vitamin nok i din krop. 

 
 
Du kan beregne dit daglige indtag af kalk og få hjælp til at beregne, om du har brug for at 
supplere med et kosttilskud, ved at bruge kalkberegneren under "Min Side". 
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Gode råd om indtagelse af kalk: 

• Fordel dit kalkindtag i løbet af dagen. Kroppen kan kun optage ca. 500 mg. kalk på 4 
timer. Hvis du skal tage to kalktabletter om dagen, er det derfor en god ide at fordele 
dem i løbet af dagen. 

• Vær opmærksom på, at kalktabletter kan give forstoppelse. Væske, godt med fiber 
og motion kan hjælpe. Der findes forskellige kosttilskud med kalk, og kan du ikke tåle 
det ene præparat, kan du prøve et andet. Apoteket eller din læge kan hjælpe dig med 
at finde et egnet kosttilskud med kalk.   

 

 
 
D-vitamin 
Det er vigtigt, at du sørger for at få nok D-vitamin, når du har osteoporose. I sommerhalvåret 
er solens stråler den bedste kilde til D-vitamin. Sol får de fleste af os rigeligt af om sommeren. 
Vær dog opmærksom på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sol og solbeskyttelse. 

I vinterhalvåret - fra oktober til april - er solens stråler i Danmark ikke stærke nok til, at der 
dannes D-vitamin i huden. I vinterhalvåret kan du derfor kun få D-vitamin fra kosttilskud og 
fra kosten. Der er D-vitamin i fisk, kød, mælk og æg. Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, 
at voksne tager et D-vitamin tilskud dagligt i vinterhalvåret, og for nogle grupper året rundt. 
Hvis du har osteoporose, anbefaler Dansk Knogleselskab, at du får et tilskud på 20-40 
mikrogram D-vitamin dagligt året rundt. 

https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/sol-og-vejrforhold/solbeskyttelse
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• Sørg desuden for at få sol på ansigt, arme og ben i 10-30 minutter minimum 2-3 
gange om ugen i sommerhalvåret. Det øger dit D-vitamin indhold i blodet. Vær dog 
samtidig opmærksom på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om solbeskyttelse, så du 
ikke får for meget sol. 

• At du får nok D-vitamin er med til at sikre, at du kan optage kalk fra kosten og fra 
kosttilskud. 

• Blodprøver kan vise, om du har nok D-vitamin i blodet, og om kroppen mangler kalk. 
• Der findes mange forskellige kosttilskud af kalk og D-vitamin. Mange kosttilskud 

indeholder både kalk og D-vitamin. Du kan få vejledning om kosttilskud på apoteket. 
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Knoglevenlig træning 
 
Introduktion til knoglevenlig træning 
Vigtig viden inden du går i gang med at træne 
 
Det er vigtigt at forblive fysisk aktiv hele livet, også selvom du har osteoporose. Der er dog 
stor forskel på, hvordan man skal være fysisk aktiv, når man har osteoporose, og her er det 
vigtigt at tage udgangspunkt i følgende faktorer: 

• Ens eget funktionsniveau 
• Din T-score 
• Eventuelle tidligere brud 
• Andre kroniske sygdomme.  

 
Dit udgangspunkt har betydning for, hvilke aktiviteter og øvelser, der er gode at starte med.  
 
Videnscenter for Knoglesundhed har i samarbejde med Danske Fysioterapeuter udarbejdet 
en opdeling af osteoporosepatienter for at kunne målrette øvelser og vejledning til den 
enkelte. Til hver gruppe er der udvalgt forskellige øvelser, som er sikre for patienter på de 
forskellige niveauer at påbegynde. Disse øvelser er illustreret i appen.  

Vigtigt: 

Find den gruppe, der bedst beskriver dit funktionsniveau, og prøv dig frem med 
øvelserne. De øvelser, der passer bedst til dig, kan du gemme som favorit, så du lettere 
kan finde dem igen.  

Der er fem forskellige osteoporosegrupper med tilhørende øvelser. Klik på øvelserne, og så 
vil de åbne op i en fane på internettet: 

1. Øvelser til dig der er funktionsbegrænset eller stillesiddende 

2. Øvelser til dig der er hverdagsaktiv med hensyn 

3. Øvelser til dig der er hverdagsaktiv  

4. Øvelser til dig der er træningsaktiv med hensyn 

5. Øvelser til dig der er træningsaktiv  

https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/85-ovelser-for-funktionsbegraenset-stillesiddende
https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/86-ovelser-for-hverdagsaktiv-med-brud
https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/87-ovelser-for-hverdagsaktiv-uden-brud
https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/101-ovelser-for-traeningsaktiv-med-brud-2
https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/88-ovelser-for-traeningsaktiv-uden-brud
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Øvelserne kan ikke stå alene i et længerevarende træningsforløb, så det er en god idé at tale 
med din læge eller fysioterapeut, inden du går i gang, eller hvis du bliver i tvivl om, hvad der 
er det rigtige for dig.  

 
 
Gode råd til hverdagsaktiviteter med sund fornuft 
Aktiviteter i hverdagen er med til at holde dig i gang, så du fortsat kan være mest mulig 
selvhjulpen og gøre de ting, du holder af. Det er vigtigt, at du bruger din sunde fornuft i 
forbindelse med dine aktiviteter i dagligdagen. Herunder et par gode råd til dig, når du er 
aktiv i hverdagen: 

1. Lyt til din krop 

• Ved smerter eller ubehag - stop, hold pause eller undlad helt aktiviteten. 
• Stop før eventuelle smerter forværres. 
• Variér hvordan du bruger kroppen. 
• Husk at holde pauser - siddende eller liggende - i løbet af dagen, så du ikke 

overbelaster kroppen. Hvis du har smerter i ryggen, skal du ned at ligge på ryggen i 
10 - 20 minutter, for at din ryg får fuldstændig ro. Start eventuelt med at bøje benene, 
og stræk så benene ud efterhånden som din lænd slapper af, og falder ned mod 
underlaget. 
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2. Del dine aktiviteter op 

• Gør lidt ad gangen. 
• Del aktiviteter i dagligdagen op, så du skifter mellem dine aktiviteter og holder pause, 

når du har behov for det. 
• Brug for eksempel 5 - 10 min på en aktivitet, før du holder pause eller skifter til noget 

andet.  
• Hvis du er i arbejde, så tal med din arbejdsgiver om, hvordan arbejdet kan 

tilrettelægges, så der så vidt muligt tages hensyn til dine behov.  

 

3. Hold kroppen i gang 

• Det er vigtigt, at du holder kroppen i gang ved at være aktiv i dagligdagen. Brug 
kroppen så meget, du kan, med sund fornuft. 

 
 
Gode råd til træning med sund fornuft 
Fysisk aktivitet giver velvære, livskvalitet og bidrager til sundheden generelt. Fysisk aktivitet 
er en del af behandlingen for osteoporose sammen med den medicinske behandling, den 
knoglevenlige livsstil, kalk og D-vitamin. Det er vigtigt, at du overvejer, hvilket niveau af fysisk 
aktivitet, der passer til dig. Det vil afhænge af hvor aktiv, du er vant til at være, og hvilke 
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aktiviteter du har lavet før. Nogle vil for eksempel have dyrket sport i mange år, og andre vil 
være nybegyndere. Fysisk aktivitet kan være mere eller mindre intens, og være forbundet 
med større eller mindre risiko for at komme til skade eller få knoglebrud. Herunder er et par 
gode råd til at finde frem til aktiviteter, der passer godt til dig og din situation. Vær samtidig 
bevidst om hvilken risiko, dine aktiviteter udgør for dig.  

• Aktiviteter som gåture og gymnastikformen pilates er eksempler på aktiviteter med 
lav intensitet og lav risiko for brud. Andre typer gymnastik, som for eksempel fitness-
træning og nogle yogaformer er eksempler på aktiviteter med højere risiko for brud, 
på grund af vrid i ryggen. Det samme gælder golf.  

• Aktiviteter med den højeste risiko for brud er for eksempel skiløb, mountainbike og 
kontaktsport som håndbold og fodbold.  

Risiko for brud 
Ved osteoporose er der øget risiko for knoglebrud i forbindelse med aktiviteter i 
dagligdagen, sport og ved fald. Det er derfor vigtigt, at du ved, om du har en høj risiko for 
brud, specielt hvis du ønsker at starte på nye aktiviteter. Målet er at være så aktiv som muligt. 
Det er vigtigt, at du bruger din sunde fornuft, så du føler dig tryg både i dagligdagen og ved 
sport og træning.  

Der er flere faktorer, der har betydning for den enkeltes risiko for at få et knoglebrud. Den 
vigtigste risikofaktor er fald, for eksempel på grund af gangbesvær, svimmelhed, dårligt syn, 
dårlig balance eller dårlig belysning. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dine egne 
risikofaktorer for brud.  

Øvrige risikofaktorer er: 

• En meget lav T-score og dermed særligt skrøbelige knogler.  
• En række andre kroniske sygdomme, for eksempel leddegigt, forhøjet stofskifte og 

svær KOL. 
• Manglende bevægelse i dagligdagen 
• Tidligere knoglebrud eller sammenfald i ryggen på grund af osteoporose. 

 

På figuren herunder er der illustreret forskellige fysiske aktiviteter og sammenhængen 
mellem intensitet og risiko for brud. 



31 
 

  



32 
 

Øvelser til dig der er funktionsbegrænset eller stillesiddende 
Få inspiration til din træning 
 
Du hører til i denne gruppe hvis: 
1. Du har brug for hjælpemidler i hverdagen 

2. Du er meget stillesiddende pga. andre kroniske sygdomme, som fx. KOL 

3. Ikke har oplevet et rygsammenfald eller hoftebrud som følge af osteoporose indenfor de 
seneste 6 måneder.  

Hvis du har oplevet et rygsammenfald eller hoftebrud som følge af osteoporose indenfor de 
seneste 6 måneder, bør du kontakte en fysioterapeut, inden du går i gang med at træne.  

Formålet med fysisk aktivitet: 

At bibeholde funktionsniveauet, øge muskelstyrken (særligt i benene), og forbedre 
balanceevnen.  

Øvelserne: 

En kombination af let styrketræning af ben og ryg, balancetræning og smertelindring. Vi 
anbefaler, at du starter med lette aktiviteter i et roligt tempo. Øvelserne kan hjælpe dig i 
gang med fysisk aktivitet eller støtte en bevarelse af funktionsniveauet.  

Vi anbefaler, at du udfører øvelserne 3 gange om ugen og arbejder dig frem mod at lave 
øvelserne dagligt.   

Videoerne til følgende øvelser kan findes på vores hjemmeside, her. 

1) Rygøvelse med elastik 

2) Balanceøvelse 

3) Rejse og sætte sig øvelse 

4) Bækkenløft 

5) Gåtur 

6) Smertelindrende øvelse  

https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/85-ovelser-for-funktionsbegraenset-stillesiddende
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Øvelser til dig der er hverdagsaktiv med hensyn 
Få inspiration til din træning 
 
Du hører til i denne gruppe hvis: 
1. Du har haft et hoftebrud eller et rygsammenfald. 

2. Dit brud ligger MERE end 6 måneder tilbage i tiden, og bruddet kan nu betragtes som 
stabilt. 

3. Du er / var før bruddet fysisk aktiv i hverdagen. Du går jævnligt ture, står selv for indkøb 
og klarer dig selv i hverdagen.  

Hvis du har oplevet et rygsammenfald eller hoftebrud som følge af osteoporose indenfor de 
sidste 6 måneder, bør du kontakte en fysioterapeut, inden du går i gang med at træne.  

Formålet med fysisk aktivitet: 

At bibeholde funktionsniveauet og at øge muskelstyrken i underekstremiteterne og omkring 
ryggen.  

Øvelserne:  

Bidrager til den generelle fysiske aktivitet og bevarer fysisk funktionsevne og styrker 
musklerne omkring ryggen. Øvelserne indeholder bevægelse af ryggen, let styrketræning af 
ryg og ben og smertelindring.  

Vi anbefaler, at du udfører øvelserne 2-3 gange om ugen.  

Videoerne til følgende øvelser kan findes på vores hjemmeside, her. 

1) Bevægelighed i ryggen 

2) Elastikøvelse 

3) Rejse og sætte sig øvelse 

4) Benløft/cykleøvelse 

5) Bækkenløft 

6) Smertelindrende øvelse 

  

https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/86-ovelser-for-hverdagsaktiv-med-brud
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Øvelser til dig der er hverdagsaktiv  
Få inspiration til din træning 
 
Du hører til i denne gruppe hvis: 
1. Du er fysisk aktiv i hverdagen. Du går jævnligt ture, står selv for indkøb og klarer dig selv 
i hverdagen. Du cykler, passer din have og træner måske en smule hjemme på stuegulvet.  

2. Du ikke tidligere har haft et rygsammenfald eller hoftebrud som følge af osteoporose. 

3. Din T-score er højere end -3,0 

Hvis du er hverdagsaktiv og din T-score er lavere end -3,0, bør du lave de øvelser, der er 
beskrevet i gruppen Øvelser til dig der er hverdagsaktiv med brud. Ellers bør der laves en 
individuel vurdering og vejledning af en fysioterapeut.  

Formålet med fysisk aktivitet: 

At vedligeholde/øge muskelstyrken i benene og omkring ryggen samt bibeholde 
knoglestyrken i hoften.  

Øvelserne:  

Bidrager til den generelle fysiske aktivitet og styrker de store muskler i kroppen, med særligt 
fokus på at styrke musklerne omkring ryggen. Øvelserne er en kombination af moderat 
styrketræning af ben- og rygmuskler samt hop og hink for at vedligeholde styrken i 
knoglerne omkring hoften.  

Vi anbefaler, at du udfører øvelserne 2-3 gange om ugen.  

Videoerne til følgende øvelser kan findes på vores hjemmeside, her. 

1) Squat fra stol 

2) Diagonalløft 

3) Elastikøvelse 

4) Hop og hink 

5) Gåtur 

  

https://mine-knogler.dk/web/menu_items/87
https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/87-ovelser-for-hverdagsaktiv-uden-brud
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Øvelser til dig der er træningsaktiv med hensyn 
Få inspiration til din træning 
 
Du hører til i denne gruppe hvis: 
1. Du har haft et hoftebrud eller et rygsammenfald  

2. Dit brud ligger mere end 6 måneder tilbage i tiden og nu kan betragtes som stabilt 

3. Du var træningsaktiv inden du fik et brud, herunder træning, cykelture og gåture.  

De beskrevne øvelser er til dig, der ønsker at forblive fysisk aktiv, men er usikker på hvilke 
aktiviteter, der er sikre at udføre.  

Hvis du har oplevet et rygsammenfald eller hoftebrud som følge af osteoporose indenfor de 
seneste 6 måneder, bør du kontakte en fysioterapeut, inden du går i gang med at træne.  

Formålet med fysisk aktivitet: 

At bibeholde funktionsniveauet og at vedligeholde/øge muskelstyrken i benene og omkring 
ryggen.  

Øvelserne:  

For træningsaktive kan det have stor betydning for livskvaliteten, at de kan vende tilbage til 
en træningsaktiv hverdag.  Det er dog vigtigt at starte forsigtigt ud efter et rygsammenfald, 
og derfor er øvelsesanbefalingerne de samme som for gruppen Øvelser til dig der er 
hverdagsaktiv og Øvelser til dig der er hverdagsaktiv med hensyn med undtagelse af 
hoppeøvelsen og øvelser, der kan give anledning til ubehag eller smerter. En mere specifik 
vejledning bør ske hos en fysioterapeut med ekspertise i osteoporose.  

Vi anbefaler, at du udfører øvelserne 2-3 gange om ugen.  

Videoerne til følgende øvelser kan findes på vores hjemmeside, her. 

1) Elastikøvelse 
2) Lunges 
3) Diagonalløft 
4) Maveøvelse 
5) Rygøvelse  
6) Smertelindrende øvelse 
  

https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/87-ovelser-for-hverdagsaktiv-uden-brud
https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/87-ovelser-for-hverdagsaktiv-uden-brud
https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/86-ovelser-for-hverdagsaktiv-med-brud
https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/101-ovelser-for-traeningsaktiv-med-brud-2
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Øvelser til dig der er træningsaktiv  
Få inspiration til din træning 
 
Du hører til i denne gruppe hvis: 
1. Du er vant til at træne 

2. Du ikke tidligere har haft et rygsammenfald eller hoftebrud som følge af osteoporose 

3. Din T-score er højere end -3,0 

Hvis du er træningsaktiv og din T-score er lavere end -3,0 bør du lave de øvelser, der er 
beskrevet i gruppen Øvelser til dig der er hverdagsaktiv uden brud. Ellers bør der laves 
en individuel vurdering og vejledning af en fysioterapeut.  

Formålet med fysisk aktivitet: 

At vedligeholde/øge muskelstyrken i benene og omkring ryggen samt at hjælpe til en 
vedligeholdelse af knoglestyrken omkring hoften. 

Øvelserne: 

Har fokus på at udfordre muskler og knogler på en sikker og effektiv måde. Alt efter hvor 
træningsvant, du er, kan øvelserne være mere eller mindre velkendte og afprøvede. De er 
dog et godt udgangspunkt for den videre træning. 

Vi anbefaler, at du udfører øvelserne 2-3 gange om ugen.  

Videoerne til følgende øvelser kan findes på vores hjemmeside, her. 

1) Lunges 

2) Planken 

3) Rygøvelse 

4) Hop og hink 

5) Squat 

  

https://mine-knogler.dk/web/menu_items/86
https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/88-ovelser-for-traeningsaktiv-uden-brud
https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/viden/fysisk-aktivitet/2-uncategorised/88-ovelser-for-traeningsaktiv-uden-brud
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Spørgsmål og svar til dig, der vil vide mere om osteoporose 
De hyppigste spørgsmål om osteoporose og eksperternes svar 
 
Her kan du læse de typiske spørgsmål om osteoporose og eksperternes svar. 

1. Hvad kan du selv gøre, når du har fået diagnosen osteoporose? 

Du kan heldigvis gøre meget selv, hvis du får osteoporose. En af de vigtigste faktorer for at 
mindske risikoen for knoglebrud er, at du følger din behandling med knoglestyrkende eller 
knogleopbyggende medicin. Du kan også leve knoglevenligt, herunder passe på med 
alkohol og rygning, og sørge for at få nok kalk og D-vitamin. Sidst, men ikke mindst, så er 
det vigtigt, at du fortsat bevæger dig og bruger kroppen, men tager hensyn til de mere 
skrøbelige knogler. 

 

2. Hvad er en DXA-skanning og hvad siger den om, hvor alvorlig sygdommen er? 

En DXA-skanning af dine knogler foretages ved hjælp af svage røntgenstråler. Den måler 
indholdet af kalk i knoglerne. Resultatet af skanningen udtrykkes som en T-score for hoften 
og lænderyggen. Er T-scoren -2,5 eller lavere, så har du osteoporose. Jo lavere din T-score 
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er, jo sværere er din osteoporose. Du kan læse mere om, hvordan du finder din T-score og 
indtaster den, så du kan følge den på en graf, under "Min Side". Uanset hvad din T-score er, 
er det relevant at leve knoglevenligt og give dine knogler de bedste betingelser for at blive 
stærke.  

 

 

3. Hvor meget kalk og D-vitamin skal du indtage? 

Det anbefales at indtage 1000 - 1200 mg kalk, og et tilskud på 20-40 mikrogram D-vitamin 
om dagen, når du har osteoporose. Kalk kan ikke lagres i kroppen, og det er derfor 
nødvendigt med en daglig tilførsel af kalk gennem kosten eller som tilskud. Du kan se hvor 
meget kalk, du får, ved at bruge beregneren under "Min side". 
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4. Skal du spise almindelig varieret kost? 

Du skal i din kost have fokus på madvarer, der hjælper med at få nok kalk og D-vitamin. 
Herudover kan du med fordel spise en almindelig sund, varieret kost, som følger de 
generelle kostråd fra Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om dette under Knoglevenlig 
livsstil. 
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5. Kan du undgå at skulle tage medicin eller kosttilskud ved at lægge din kost om? 

Medicinsk behandling er det redskab, der bedst mindsker risikoen for at få knoglebrud og 
sammenfald i ryggen, som følge af osteoporose. Ved behandling med Alendronat i tre år, 
kan risikoen for at få sammenfald i ryggen halveres, og risikoen for hoftebrud mindskes med 
omkring en tredjedel. Det anbefales derfor, at du følger din medicinske behandling. Har du 
fået konstateret osteoporose uden at have oplevet brud, og er du i tvivl om, om medicinsk 
behandling er det rigtige for dig, bør du tale med din læge om det. Du kan læse mere om 
de forskellige behandlingsmuligheder under Medicinsk behandling. 

Det vil for mange være svært at få nok kalk og D-vitamin gennem kosten. Langt de fleste vil 
derfor have brug for kosttilskud, for at få nok af særligt D-vitamin. Sundhedsstyrelsen 
anbefaler generelt, at voksne tager et D-vitamin tilskud dagligt i vinterhalvåret, og for nogle 
grupper året rundt. Hvis du har osteoporose, anbefaler Dansk Knogleselskab, at du får et 
tilskud på 20-40 mikrogram D-vitamin dagligt året rundt. Du kan læse mere 
under Knoglevenlig livsstil. 
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6. Hvordan føles det at få et sammenfald eller brud? 

Hofte- og håndledsbrud opstår som regel i forbindelse med fald eller andre uheld, og du er 
som regel ikke i tvivl om, at knoglen er brækket. Når der opstår et brud i en ryghvirvel, kaldes 
det et sammenfald. Du kan få pludseligt opståede smerter i ryggen, for eksempel ved løft 
eller vrid. Typisk vil smerten forværres ved at stå og gå, mens den bliver mindre af at ligge 
ned. Der kan være ømhed omkring det sted, hvor sammenfaldet er sket. Det er dog ikke alle, 
der oplever stærke smerter ved sammenfald i ryggen. Du kan læse mere under Viden om 
knoglebrud og sammenfald. 
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7. Hvad skal du gøre anderledes, når du har fået et sammenfald i ryggen eller brud? 

Det er vigtigt, at du fortsat bruger kroppen og bevæger dig, også selvom du har haft 
knoglebrud eller sammenfald i ryggen, som følge af osteoporose. Hvilken aktivitet, der vil 
være god for dig, afhænger både af, om du har haft brud, og hvor fysisk aktiv du er vant til 
at være i det daglige. Du kan læse mere og se forslag til øvelser og bevægelser 
under Introduktion til knoglevenlig træning. 

8. Må jeg fortsætte med at dyrke almindelig motion? 

Hvis du har osteoporose, er fysisk aktivitet vigtig for opbygning og bevarelse af 
knoglestyrken. Fysisk aktivitet er også vigtig for at bevare eller forbedre balancen, 
gangfunktionen, koordination og styrke i musklerne. Hvilken slags motion, der passer til dig, 
vil afhænge af dit nuværende fysiske aktivitetsniveau og sværhedsgraden af din 
osteoporose. Du kan læse mere og se forslag til øvelser og bevægelser, der er tilpasset både 
hvor svær, din osteoporose er, og dit aktivitetsniveau, her Introduktion til knoglevenlig 
træning. 
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9. Hvilken type medicin findes der, og hvad er fordele og ulemper? 

Der findes flere typer medicinsk behandling for osteoporose. Medicinen kan inddeles i 
knoglestyrkende og knogleopbyggende lægemidler. Fordelen ved medicinsk behandling er, 
at den mindsker risikoen for at få knoglebrud og sammenfald i ryggen, som følge af 
osteoporose. For eksempel kan man med behandling med Alendronat i tre år mindske 
risikoen for sammenfald til det halve, og risikoen for hoftebrud med omkring en tredjedel. 
Ulemperne er, at nogle oplever bivirkninger. Bivirkningerne er forskellige fra behandling til 
behandling. Du kan læse mere om de forskellige behandlingsmuligheder under Medicinsk 
behandling. 

10. Hvem skal huske, hvornår jeg skal skannes eller have taget blodprøver? 

Aftal med den læge, der følger dig, hvornår du skal til kontrol, og hvordan du bliver indkaldt. 
Ofte er det en god idé også selv at holde styr på, hvornår du for eksempel skal skannes igen. 
Dit behandlingsforløb vil afhænge af sværhedsgraden af din sygdom, typen af medicinsk 
behandling, og om du skal behandles hos din egen læge eller på sygehuset. Det er derfor 
godt at aftale med den læge, som behandler dig, om du selv skal bestille tid til din næste 
kontrol, skanning eller blodprøve, eller om du bliver indkaldt. Aftal også hvornår det skal 
foregå. Hvis du selv skal bestille tid, kan det være en god ide at lave en påmindelse til dig 
selv i kalenderen, så du ikke glemmer det. Du kan læse mere om forløb og kontroller 
under Et typisk patientforløb. 
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Hvis du vil vide mere 
Links til relevante sider 
 
Hvis du har brug for yderligere information om osteoporose, så er her en række links til 
andre steder du kan få hjælp: 

Videnscenter for Knoglesundhed: https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/ 

Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-
stofskifte/sygdomme/knogleskoerhed-osteoporose/ 

Osteoporoseforeningen: https://www.osteoporose-f.dk/ 

Læs Sundhedsstyrelsens udgivelse: En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose 
her 

Læs Sundhedsstyrelsens udgivelse: Behandling af primær osteoporose i almen praksis her 

  
  

https://www.videnscenterforknoglesundhed.dk/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/sygdomme/knogleskoerhed-osteoporose/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/sygdomme/knogleskoerhed-osteoporose/
https://www.osteoporose-f.dk/
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/osteoporose-en-afdaekning-af-den-samlede-indsats-mod-osteoporose
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/osteoporose-en-afdaekning-af-den-samlede-indsats-mod-osteoporose
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/rationel-farmakoterapi-2-2019/behandling-af-primaer-osteoporose-i-almen-praksis
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