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Viden om osteoporose 

Alt hvad du har brug for at vide om osteoporose og forebyggelse. 

 

Når man har osteoporose, bliver knoglerne mere skøre og skrøbelige. Deraf navnet 

knogleskørhed, eller på fagsprog osteoporose. Du kan læse mere om osteoporose, samt 

hvordan du forebygger det, i denne tekst. 

Gode råd til dig, der ønsker at forebygge osteoporose 

1. Bevæg dig. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. 

2. Dyrk vægtbærende motion, gerne dagligt. 

3. Spis sundt og varieret, særligt fødevarer, der indeholder kalk og D-vitamin. 

4. Undgå rygning. 

5. Undgå højt alkoholindtag. Følg Sundhedsstyrelsens udmeldinger om alkohol. 

6. Få gerne sol på kroppen i sommerhalvåret. Følg dog Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 

solbeskyttelse, så du ikke får for meget sol. 

7. Undgå at blive undervægtig. Du er undervægtig, hvis du har en BMI under 19. 

Osteoporose er en sygdom, der rammer knoglerne. Knoglerne bliver mere hullede i 

strukturen, som du kan se på billedet herunder. 
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Billedet viser hvordan en ryghvirvel ser ud indeni. Knogler er indeni bygget op af et gitterværk 

af knoglevæv. På billederne kan du se, hvordan gitterværket i en ryghvirvel ser ud, når man 

har osteoporose, og når man ikke har sygdommen. Når man har osteoporose, er gitterværket 

blevet svagere. Det betyder, at knoglerne lettere kan brække.  

I løbet af barndommen og ungdommen bliver dine knogler gradvist tættere i strukturen og 

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. Både mænd og kvinder taber 

knoglemasse efter 30 års alderen. Hos kvinder sker der et særligt tab i forbindelse med 

overgangsalderen. 

Knoglemassen måles med 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. 

 

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. 

RYGHVIRVEL I TVÆRSNIT 

    normal     osteoporotisk 

RYGHVIRVEL I TVÆRSNIT 

    normal     osteoporotisk 

Osteoporotisk Normal 
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I figuren på næste side kan du se den normale udvikling i knoglemasse for både mænd og 

kvinder gennem livet. Figuren viser, at der hos alle sker et fald i knoglemasse med alderen. 

 

 

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 man har osteoporose, er knoglemassen særligt lav. Knoglerne er derfor særligt 

skrøbelige. Mere skrøbelige knogler betyder, at knoglerne lettere brækker sammenlignet 

med raske knogler. Det er dog langt fra alle med osteoporose, der oplever at få et 

knoglebrud som følge af sygdommen. 

Hvem er i risiko for at have osteoporose? 

Hvis du er kvinde efter overgangsalderen eller mand og ældre end 50 år, og du oplever at 

brække en knogle i en situation, hvor man normalt ikke ville få knoglebrud, kan det skyldes 

osteoporose. Det kan for eksempel være ved almindelig dagligdags aktivitet. Man kalder det 

et lavenergibrud. Lavenergibrud kan være tegn på osteoporose. Derudover er der en række 

faktorer, der kan føre til ekstra stort knogletab, og som derfor øger risikoen for osteoporose. 

Du kan læse om risikofaktorerne nedenfor. 
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Risikofaktorer: 

 Lavenergibrud: Hvis du har oplevet at få knoglebrud i situationer, hvor man ikke 

normalt ville få det, for eksempel ved almindelig dagligdags aktivitet, kan det være et 

tegn på, at du har osteoporose. 

 Høj alder: Jo ældre du er, desto mere sandsynligt er det, at du får osteoporose. 

Knoglerne afkalker normalt med 0,5 - 1% om året efter 30-års alderen, og for kvinder 

går det særligt stærkt omkring overgangsalderen. 

 Arvelig disposition: Hvis dine forældre, søskende, børn eller andre i den nærmeste 

familie har osteoporose, er der større risiko for, at du også udvikler sygdommen. Du 

kan forebygge skøre knogler ved at leve knoglevenligt, også selvom der er 

osteoporose i familien. 

 Lav kropsvægt: Høj og slank kropsbygning øger risikoen for osteoporose, specielt 

hos kvinder. Hvis dit BMI er under 19, er der større risiko for at få osteoporose. 

 Overgangsalder før 45-års alderen: Hvis du er gået tidligt i overgangsalderen, vil 

dit tab af knoglemasse ske tidligere end normalt. 

 Lavt fysisk aktivitetsniveau: Hvis du har en stillesiddende livsstil, og ikke bevæger 

dig mindst 30 minutter om dagen, har det en negativ indflydelse på dine knogler. 

 Lavt indtag af kalk og D-vitamin: Kalk og D-vitamin er vigtige i forhold til at 

opbygge knoglerne. Raske voksne anbefales generelt at indtage 800 milligram kalk 

om dagen, og et tilskud på 10 mikrogram D-vitamin dagligt i vinterhalvåret (oktober 

- april). Nogle grupper anbefales dog, at tilskuddet af D-vitamin tages året rundt, og 

for visse grupper i større dosis. Du kan læse mere om kalk og D-vitamin i kosten 

under Knoglevenlig livsstil, og du kan udregne dit indtag af kalk i kosten, hvis du 

downloader app’en ”Mine Knogler”. 

 Rygning: Rygning har en negativ indflydelse på knoglerne og kan medføre udvikling 

af osteoporose. Læs mere under Knoglevenlig livsstil, kost, kalk og D-vitamin. 

 Stort alkoholforbrug: Et højt forbrug af alkohol nedsætter knoglestyrken og øger 

risikoen for fald. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man begrænser indtaget af alkohol 

til 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd. Læs mere under Knoglevenlig 

livsstil, kost, kalk og D-vitamin. 

 Spiseforstyrrelser: Hvis du har haft en spiseforstyrrelse som ung, kan det have 

påvirket din opbygning af knoglemasse. Dermed kan du have en lavere knoglemasse 

at tære på. Spiseforstyrrelser kan også påvirke din vægt, så du bliver undervægtig, og 

det kan føre til tab af knoglemasse. 
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 For lidt sol: Når du får sol på kroppen i sommerhalvåret, vil solens stråler medføre, 

at der dannes D-vitamin i huden. Er du sjældent i solen, vil det påvirke dit niveau af 

D-vitamin. Husk dog Sundhedsstyrelsens anbefalinger om solbeskyttelse, når du er i 

solen. 

 Medicinsk behandling mod andre sygdomme: Flere typer af medicinsk behandling 

kan betyde, at knoglerne afkalker hurtigere. Det kan for eksempel være langvarig 

behandling med binyrebarkhormon-tabletter for sygdomme som KOL og gigt. Du 

kan også få knogleafkalkning ved antihormonbehandling for brystkræft eller 

prostatakræft. Tal med din læge hvis du er i tvivl, om du får medicin, der øger din 

risiko for osteoporose. 

 Andre sygdomme: Osteoporose kan opstå som følge af andre sygdomme. Det 

kaldes for sekundær osteoporose. Det drejer sig særligt om sygdomme, som rammer 

hormonsystemet, for eksempel stofskiftesygdomme og type 1-sukkersyge. 

Derudover kan blandt andet kræftsygdomme, visse mave-tarmsygdomme og 

leddegigt give øget risiko for osteoporose. Tal med din læge, hvis du er i tvivl, om det 

gælder dig 
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For kvinder efter overgangsalderen og mænd over 50 år, der har mindst én af 

risikofaktorerne, er det relevant at tale med lægen om at blive undersøgt for osteoporose. 

Hvordan diagnosen stilles, kan du læse mere om under Et typisk patientforløb. Du kan 

læse mere om det videre forløb, efter der er påvist osteoporose ved en skanning, i den anden 

del af appen; "Til dig, der har osteoporose". 

Hvordan bliver jeg undersøgt for osteoporose?  

Læs hvordan du kan blive undersøgt for osteoporose 

 

Hvis din læge mistænker, at du har osteoporose, kan du henvises til en knogleskanning på 

et sygehus. Det kan du læse mere om i denne tekst. 

 

 

 

En knogleskanning laves med 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 
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Density. Jo mere kalk, der er i knoglerne, jo stærkere er de, og jo højere vil BMD være. Man 

får normalt målt knoglemassen i lænderyggen og i hoften. 

Hvad betyder resultatet af en knogleskanning? 

Resultatet af skanningen udtrykkes som en T-score. T-scoren måler hvor meget, ens 

knoglemasse afviger fra knoglemassen sammenlignet med en normal 30-årig af samme køn. 

Du kan læse mere om T-scoren nedenfor. 

Har du en T-score på 0, så har du en knoglemasse som en gennemsnitlig person i 30-års 

alderen 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. Knoglemassen, og derved T-scoren, 

falder gradvist efter 30-års alderen. Det er den laveste af de to målinger af T-scoren fra 

henholdsvis hoften og lænderyggen, der er med til at afgøre, om du har osteoporose. 

Ved en T-score på -2,5 eller derunder, da har du osteoporose. Jo lavere T-scoren er, dvs. jo 

mere den er i minus, jo lavere er din knoglemasse. De fleste personer med osteoporose har 

en T-score mellem -2,5 og -4. Hvis T-scoren ligger mellem -1 og -2,5, da har du en lettere 

nedsat knoglemasse, såkaldt osteopeni. Osteopeni kræver ikke behandling, men gør det 

særligt relevant at leve knoglevenligt og give dine knogler de bedste muligheder for at 

forblive stærke. Læs mere om dette under Knoglevenlig livsstil, kost, kalk og D-vitamin. 

Afhængigt af hvor tæt, T-scoren er på at vise osteoporose, vil man anbefale at gentage DXA-

skanningen efter nogle år for at se, om tilstanden udvikler sig. 
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Figuren herover 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. 

Du kan læse mere om undersøgelse for osteoporose under Et typisk patientforløb. Du kan 

læse mere om det videre forløb, efter der er påvist osteoporose ved en skanning, i den anden 

del af appen; "Til dig, der har osteoporose". 
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Knoglebrud og osteoporose 

Læs om knoglebrud som kan være et tegn på osteoporose 

 

Hvorfor har jeg ondt i ryggen - er det osteoporose? 

Hvis du oplever smerter i lænd eller hofter, kan det blandt andet være tegn på slidgigt, 

muskelsmerter eller forandringer, der er kommet med alderen. Osteoporose giver i sig selv 

normalt ikke smerter. For nogle kan første tegn på osteoporose dog være knoglebrud. 

Nyopståede, pludselige og kraftige rygsmerter kan være tegn på sammenfald i ryggen. 

Sammenfald er brud på ryghvirvler. I denne tekst kan du læse om sammenfald og andre 

knoglebrud som tegn på osteoporose. 

 

 

 

Ved osteoporose kan knoglens styrke blive svækket i en sådan grad, at en ryghvirvel kan 

falde sammen ved en mindre påvirkning. Et sammenfald kan opstå for eksempel ved kraftig 

hoste eller ved løft af en mindre genstand. Smerterne efter et sammenfald er oftest værst 

ved bevægelse. Et sammenfald kan opstå i alle ryggens hvirvler. De fleste sammenfald ses 

omkring lænden og i brysthvirvlerne, da ryggen her er mest udsat for belastning, når vi 
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bevæger os og bærer ting. Sammenfald i ryggen er ufarlige brud, som i langt de fleste 

tilfælde er stabile. 

Sammenfald behandles som regel med hvile og smertelindring. Er du kvinde efter 

overgangsalderen eller mand og over 50 år gammel, og oplever du kraftige smerter i ryggen, 

bør du kontakte din læge. Andre typiske brud som følge af osteoporose kan ske i håndleddet 

og i hoften, men der er en øget risiko for brud i alle knogler, når du har osteoporose. Brud 

på håndleddet eller hofte opstår som regel i forbindelse med fald fra lav højde eller andre 

uheld, og man er som regel ikke i tvivl om, at knoglen er brækket. 
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Et typisk patientforløb 

Beskrivelse af hvordan du bliver undersøgt for osteoporose 

 

Her er beskrevet et typisk forløb, hvis du skal undersøges for osteoporose. Dit forløb kan 

dog være anderledes end det, der er beskrevet her. 

1. Du eller en læge får mistanke om osteoporose 

Hvis der opstår mistanke om, at du kan have osteoporose, kan din læge bestille en tid til 

skanning af dine knogler. Aftal gerne med den, der bestiller din skanning, hvordan du får 

svar på den. 

 Hvorfor får man mistanke? I afsnittet Risikofaktorer for osteoporose kan du læse 

om, hvorfor man typisk får mistanke om osteoporose. 

 Hvad gør jeg hvis jeg selv får mistanke? Hvis du selv får mistanke om at have 

osteoporose, skal du bestille en tid til konsultation hos din praktiserende læge, som 

kan henvise dig videre, hvis det er relevant. 

 

2. Sygehuset indkalder dig til skanning 

Når en læge har bestilt en tid til knogleskanning, skal du vente på, at sygehuset indkalder 

dig. 

 Hvornår og hvordan indkaldes jeg til skanning? Du modtager et indkaldelsesbrev 

fra sygehuset enten i eBoks eller som fysisk brev i din postkasse. I brevet står der 

blandt andet på hvilket tidspunkt og på hvilket sygehus, du skal skannes, samt 

hvordan du skal forberede dig. 

 Hvordan foregår en knogleskanning? Du kan læse mere om hvordan en skanning 

foregår under afsnittet Hvordan bliver jeg undersøgt for osteoporose? 
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3. Du skal have svar på din skanning hos en læge 

Du skal aftale med den læge, der bestilte skanningen, hvordan du får svar på, om du har 

osteoporose. 

 Hvordan får jeg svar på min skanning? Nogle gange giver den, der skanner dig, et 

foreløbigt svar på, hvad skanningen viser. Men det er altid lægen, som ud fra en 

samlet vurdering giver dig svar på, om du har osteoporose. 

 Hvornår får jeg svar på min skanning? Den, der skanner dig, vil typisk kunne 

fortælle dig hvor lang tid, du skal vente på at få svar. 

 Hvordan vurderes skanningsbilledet? Du kan læse mere om, hvordan 

skanningsbilledet vurderes i afsnittet Hvordan bliver jeg undersøgt for 

osteoporose?. Din endelige diagnose afhænger af en samlet vurdering. 
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4. Skal jeg have lavet andre undersøgelser? 

Hvis skanningsbilledet viser tegn på osteoporose, skal du ofte have taget blodprøver. Du 

skal eventuelt også have andre undersøgelser, for eksempel røntgenbilleder. I visse 

situationer udføres der, samtidig med skanningen, en vurdering af, om du har sammenfald 

i ryggen. Lægen, der giver dig svar på skanningen, fortæller dig, hvad der videre skal ske. 

 Hvad gør jeg, hvis jeg skal have taget blodprøver? Hvis du skal have taget 

blodprøver, så skal du aftale med den læge, der bestiller prøverne, hvor og hvornår 

prøverne skal tages, samt hvordan du får svar. 
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5. Hvis skanningen viser, at du ikke har osteoporose 

Selvom skanningen viser, at du ikke har osteoporose, vil lægen i nogle tilfælde anbefale dig 

at passe særligt på dine knogler. Det afhænger af, hvorfor du blev undersøgt for 

osteoporose. Lægen taler med dig om, hvad du fremadrettet kan gøre. Du kan læse mere 

om, hvordan du kan styrke dine knogler gennem knoglevenlig livsstil her Knoglevenlig 

livsstil. 

6. Hvis skanningen viser, at du har osteoporose 

Hvis skanningen viser, at du har osteoporose, da vil lægen, der har henvist dig, tale med dig 

om, hvad du fremadrettet kan gøre samt hvilken behandling, der er relevant for dig. Du kan 

i øvrigt finde information om medicin og livsstil i den del af appen, der hedder "Til dig der 

har osteoporose". Der kan du få gode råd om fysisk aktivitet og træningsøvelser, der er 

tilpasset dig. 
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Risikofaktorer for osteoporose 

Læs om faktorer der øger risikoen for osteoporose 

 

Hvem er i risiko for at have osteoporose? 

Hvis du er kvinde efter overgangsalderen, eller mand og ældre end 50 år, og oplever at 

brække en knogle i en situation, hvor man normalt ikke ville få knoglebrud, kan det skyldes 

osteoporose. Det kan for eksempel være ved almindelig dagligdags aktivitet. Man kalder det 

et lavenergibrud. Lavenergibrud kan være tegn på osteoporose. Derudover er der en række 

faktorer, der kan føre til ekstra stort knogletab, og som derfor øger risikoen for osteoporose. 

Du kan læse om risikofaktorerne nedenfor. 

 

 

Risikofaktorer: 

 Lavenergibrud: Hvis du har oplevet at få knoglebrud i situationer, hvor man ikke 

normalt ville få det, for eksempel ved almindelig dagligdags aktivitet, kan det være 

tegn på at du har osteoporose. 
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 Høj alder: Jo ældre du er, jo mere sandsynligt er det, at du får osteoporose. Knoglerne 

afkalker normalt med 0,5 - 1% om året efter 30 års alderen, og for kvinder går det 

særligt stærkt omkring overgangsalderen. 

 Arvelig disposition: Hvis dine forældre, søskende, børn eller andre i den nærmeste 

familie har osteoporose, er der større risiko for, at du også udvikler sygdommen. Du 

kan forebygge skøre knogler ved at leve knoglevenligt, også selvom der er 

osteoporose i familien. 

 Lav kropsvægt: Høj og slank kropsbygning øger risikoen for osteporose, specielt hos 

kvinder. Hvis dit BMI er under 19, er der større risiko for at få osteoporose. 

 Overgangsalder før 45-års alderen: Hvis du er gået tidligt i overgangsalderen, vil 

dit tab af knoglemasse ske tidligere end normalt. 

 Lavt fysisk aktivitetsniveau: Hvis du har en stillesiddende livsstil, og ikke bevæger 

dig mindst 30 min. om dagen, har det en negativ indflydelse på dine knogler. 

 Lavt indtag af kalk og D-vitamin: Kalk og D-vitamin er vigtige i forhold til at 

opbygge knoglerne. Raske voksne anbefales generelt at indtage 800 milligram kalk 

om dagen, og et tilskud på 10 mikrogram D-vitamin dagligt i vinterhalvåret (oktober 

- april). Nogle grupper anbefales dog at tilskuddet af D-vitamin tages året rundt, og 

for visse grupper i større dosis. Du kan læse mere om kalk og D-vitamin i kosten 

under Knoglevenlig livsstil, og du kan udregne dit indtag af kalk i kosten under "Min 

side". 

 Rygning: Rygning har en negativ indflydelse på knoglerne og kan medføre udvikling 

af osteoporose. Læs mere under Knoglevenlig livsstil, kost, kalk og D-vitamin. 

 Stort alkoholforbrug: Et højt forbrug af alkohol nedsætter knoglestyrken og øger 

risikoen for fald. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man begrænser indtaget af alkohol 

til 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd. Læs mere under Knoglevenlig 

livsstil, kost, kalk og D-vitamin. 

 Spiseforstyrrelser: Hvis du har haft en spiseforstyrrelse som ung, kan det have 

påvirket din opbygning af knoglemasse. Dermed kan du have en lavere knoglemasse 

at tære på. Spiseforstyrrelser kan også påvirke din vægt, så du bliver undervægtig, og 

det kan føre til tab af knoglemasse. 

 For lidt sol: Når du får sol på kroppen i sommerhalvåret, vil solens stråler medføre,  at 

der dannes D-vitamin i huden. Er du sjældent i solen, vil det påvirke dit niveau af D-

vitamin. Husk dog Sundhedsstyrelsens anbefalinger om solbeskyttelse, når du er i 

solen. 

 Medicinsk behandling mod andre sygdomme: Flere typer af medicinsk behandling 

kan betyde, at knoglerne afkalkder hurtigere. Det kan for eksempel være langvarig 
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behandling med binyrebarkhormon-tabletter for sygdomme som KOL og gigt. Du 

kan også få knogleafkalkning ved antihormonbehandling for brystkræft eller 

prostatekræft. Tal med din læge, hvis du er i tvivl, om du får medicin, der øger din 

risiko for osteoporose. 

 Andre sygdomme: Osteoporose kan opstå som følge af andre sygdomme. Det 

kaldes for sekundær osteoporose. Det drejer sig særligt om sygdomme, som rammer 

hormonsystemet, for eksempel stofskiftesygdomme og type 1-sukkersyge. 

Derudover kan blandt andet kræftsygdomme, visse mave-tarmsygdomme og 

leddegigt give øget risiko for osteoporose. Tal med din læge, hvis du er i tvivl, om det 

gælder dig. 

 

 

 

 

 

For kvinder efter overgangsalderen og mænd over 50 år, der har mindst én af 

risikofaktorerne, er det relevant at tale med lægen om at blive undersøgt for osteoporose. 

Hvordan diagnosen stilles, kan du læse mere om under Et typisk patientforløb. Du kan 
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læse mere om det videre forløb, efter der er påvist osteoporose ved en skanning, i den anden 

del af appen; "Til dig, der har osteoporose". 

 

 

Knoglevenlig livsstil, kost, kalk og D-vitamin 

Læs om forebyggelse af osteoporose med en knoglevenlig livsstil 

 

Der er mange ting, du kan gøre for at forebygge osteoporose. I denne tekst kan du læse 

mere om knoglevenlig livsstil. 

Rygestop og begrænset alkoholindtag 

Rygning og højt forbrug af alkohol giver øget risiko for udvikling af osteoporose. Du kan 

derfor selv forbedre din knoglesundhed ved at begrænse eller stoppe rygning, og ved at 

begrænse dit alkoholindtag. Det kan du læse mere om nedenfor. 

Rygning er med til at gøre, at dine knogler nedbrydes hurtigere. Det vigtigste, du kan gøre, 

hvis du ryger, er derfor 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. 

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 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 stoplinien.dk. Du kan også downloade den gratis app E-kvit til din mobiltelefon, 

Ipad eller computer her: ekvit.dk. Den 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. 

https://stoplinien.dk/
https://ekvit.dk/
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Kost, kalk og D-vitamin 

For at styrke dine knogler, skal der i kosten være fokus på kalk og D-vitamin som led i en 

almindelig sund og varieret kost. Voksne anbefales at indtage mindst 800 mg. kalk gennem 

kosten eller som tilskud. Raske voksne anbefales derudover et tilskud på 10 mikrogram 

dagligt i vinterhalvåret (oktober - april). Befolkningsgrupper i særlig risiko for D-

vitaminmangel anbefales dog tilskud året rundt, og visse grupper anbefales en større daglig 

dosis. Du kan læse mere om kost samt anbefalinger vedrørende kalk og D-vitamin nedenfor. 

Som udgangspunkt kan du spise almindelig sund, varieret kost. 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. 

Følg gerne Fødevarestyrelsens officielle kostråd: 

 Spis planterigt, varieret og ikke for meget 

 Spis flere grøntsager og frugt 

 Spis mindre kød - vælg bælgfrugter og fisk 

 Spis mad med fuldkorn 
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 Vælg planteolier og magre mejeriprodukter 

 Spis mindre af det søde, salte og fede 

 Sluk tørsten i vand 

Ønsker du at finde ud af, hvor meget kalk du indtager gennem din kost, så prøv beregneren 

under "Min Side". 

 

 

Kalk 

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, 

nødder, sardiner, figner og havregryn. Kalkoptagelsen er afhængig af, om der er nok D-

vitamin i kroppen. Det er en god idé både at indtage kalkrige fødevarer og kosttilskud med 

kalk. Har du svært ved at tage dit kosttilskud, eller fravælger du for eksempel 

mælkeprodukter, så er det nødvendigt, at du sætter dig godt ind i, hvordan du kan få 

sammensat en kost med nok kalk. 

 Vær opmærksom på, at indtag af kalktabletter kan give forstoppelse. De forskellige 

kalkpræparater har forskellige sammensætninger, så kan du ikke tåle det ene 

præparat, kan du prøve et andet. Apoteket eller din læge kan hjælpe med dette. 
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 Fordel dit kalkindtag i løbet af dagen. Kroppen kan kun optage ca. 500 mg kalk på 4 

timer. Hvis du skal tage to kalktabletter, er det derfor en god idé at fordele det på 

morgen og aften. 

 

D-vitamin 

Det er vigtigt, at du sørger for at få nok D-vitamin. Solens stråler er den bedste kilde til D-

vitamin, og de fleste får rigeligt sol i sommerhalvåret. Vær opmærksom på 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sol og solbeskyttelse. Dem kan du læse 

her Sundhedsstyrelsens faktaark om sol. I vinterhalvåret er solens stråler i Danmark ikke 

kraftige nok til, at der dannes D-vitamin i huden. Selvom du kan få D-vitamin blandt andet 

fra fede fisk, kød, mælk og æg, dækker kosten alene normalt ikke behovet. I Danmark 

anbefales børn over fire år og raske voksne derfor at tage et tilskud på 10 mikrogram D-

vitamin dagligt i vinterhalvåret (oktober - april). Læs mere om Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger her: Sundhedsstyrelsens anbefalinger om D-vitamin. Gravide, personer der ikke 

kommer i solen og tildækkede eller mørklødede personer anbefales dog at tage et tilskud 

på 10 mikorgram dagligt året rundt. Personer, der er enten over 70 år, i øget risiko for at 

udvikle osteoporose eller plejehjemsbeboere anbefales et tilskud på 20 mikrogram D-

vitamin dagligt. 

Fordele og ulemper ved kalk og D-vitamin som kosttilskud 

 Fordelen ved at øge indtaget af kalk og D-vitamin gennem kosttilskud er, at du bedre 

kan sikre dig, at du får nok kalk og D-vitamin dagligt. 

 Ulempen ved at øge sit indtag af kalk vi kosttilskud er, at du kan få forstoppelse. Det 

kan dog for de fleste løses ved at skifte til et andet kosttilskud. 

 

Der er hjælp at hente i denne app under "Min side", hvor du kan beregne indholdet af kalk 

i din kost. 

Har du svært ved at indtage nok kalk, eller spiser du en særlig diæt, kan du vælge at søge 

personlig kostrådgivning hos en diætist. 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/faktaark-om-sol
https://www.sst.dk/da/viden/ernaering/anbefalinger-om-d-vitamin
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Motion og fysisk aktivitet 

Det er vigtigt at være fysisk aktiv livet igennem. Fysisk aktivitet bidrager til, at du bevarer 

knoglemasse. 
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Spørgsmål og svar til dig, der vil vide mere om osteoporose 

De hyppigste spørgsmål om osteoporose og eksperternes svar 

 

1. Hvilke sygdomme eller typer af medicin kan påvirke min risiko for osteoporose? 

Osteoporose kan opstå som følge af sygdomme, som rammer hormonsystemet, for 

eksempel stofskiftesygdomme og sukkersyge. Det samme gælder sygdomme, der påvirker 

balancen af mineraler og D-vitamin. Herudover kan blandt andet mavetarmsygdomme, der 

giver nedsat optagelse af næringsstoffer, medføre osteoporose. Hvis du er i langvarig 

behandling med binyrebarkhormon-tabletter for andre sygdomme, kan det medføre tab af 

knoglemasse. Kræftsygdom samt visse former for behandling af brystkræft og prostatakræft, 

kan også øge risikoen for osteoporose. Det kan du læse mere om her: Viden om 

osteoporose. Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, om du har en sygdom eller tager en 

form for medicin, der kan øge din risiko for osteoporose. 

2. Hvad er en DXA-skanning, og hvad siger den om knoglerne? 

En DXA-skanning af dine knogler foretages ved hjælp af svage røntgenstråler og måler 

indholdet af kalk i knoglerne. Resultatet af skanningen udtrykkes som en T-score i 

henholdsvis hoften og i lænderyggen. Du kan læse mere under Hvordan bliver jeg 

undersøgt for osteoporose? 
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3. Hvad skal jeg spise, hvis jeg vil forebygge osteoporose? 

Det er vigtigt at have fokus på at få nok kalk og D-vitamin. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 

raske voksne tager et tilskud på 10 mikrogram D-vitamin dagligt i vinterhalvåret (oktober - 

april). For grupper i særlig risiko for D-vitaminmangel gælder dog særlige anbefalinger. Du 

kan med fordel spise en almindelig sund, varieret kost. Det anbefales at indtage mindst 800 

mg kalk om dagen. Kalk kan ikke lagres i kroppen, og det er derfor nødvendigt med en 

daglig tilførsel af kalk gennem kosten eller som tilskud. Du kan læse mere 

under Knoglevenlig livsstil, kost, kalk og D-vitamin. 

4. Hvordan føles det at få et sammenfald i ryggen eller et brud som første tegn på 

osteoporose? 

Hofte- og håndledsbrud opstår som regel i forbindelse med fald fra lav højde eller andre 

uheld, og du er som regel ikke i tvivl om, at knoglen er brækket. Hvis en ryghvirvel brækker, 

kalder man det et sammenfald. Du kan få akut opstået smerte i ryggen, for eksempel ved 

løft eller vrid. Typisk vil smerten forværres, når man står og går, mens den bliver mindre, når 

man ligger ned. Der kan være ømhed omkring det sted, hvor sammenfaldet eller bruddet er 
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sket. Det er dog ikke alle, der oplever stærke smerter ved sammenfald i ryggen. Du kan læse 

mere under Knoglebrud og osteoporose. 
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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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https://www.iofbonehealth.org/news/smoking-real-danger-your-bone-health 

 

https://www.bones.nih.gov/health-info/bone/osteoporosis/conditions-behaviors/bone-

smoking 

 

https://stoplinien.dk/  

  

https://ekvit.dk/ 

 

Dansk Endokrinologisk Selskab, kliniske retningslinjer vedr. osteoporose: 

https://endocrinology.dk/nbv/calcium-og-knoglemetabolisme/postmenopausal-osteoporose/ 

 

Dansk Knogleselskab, kliniske retningslinjer vedr. osteoporose: 

https://www.danskknogleselskab.dk/behandlingsvejledning-nbv/osteoporose/ 

 

NICE beslutningsstøtte værktøj: 

https://www.nice.org.uk/guidance/ta464/resources/bisphosphonates-for-treating-

osteoporosis-patient-decision-aid-pdf-6896787085  

 

Sundhedsstyrelsens publikationer:  

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/osteoporose-en-afdaekning-af-den-samlede-indsats-

mod-osteoporose  

 

sst.dk/da/viden/laegemidler/anbefalinger/den-nationale-rekommandationsliste-

_nrl_/farmakologisk-behandling-af-primaer-osteoporose 

 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/rationel-farmakoterapi-2-2019/behandling-af-

primaer-osteoporose-i-almen-praksis 

 

Sundhedsstyrelsen, Helbredsskader ved rygning, 

https://www.sst.dk/da/Viden/Tobak/Rygning-og-helbred/Helbredsskader-ved-rygning 

 

Sundhedsstyrelsen, Alkohol og helbred, 2008, 

https://www.sst.dk/~/media/149578E6F82D47C28077B692E4642905.ashx 

https://stoplinien.dk/
https://ekvit.dk/
https://endocrinology.dk/nbv/calcium-og-knoglemetabolisme/postmenopausal-osteoporose/
https://www.danskknogleselskab.dk/behandlingsvejledning-nbv/osteoporose/
https://www.nice.org.uk/guidance/ta464/resources/bisphosphonates-for-treating-osteoporosis-patient-decision-aid-pdf-6896787085
https://www.nice.org.uk/guidance/ta464/resources/bisphosphonates-for-treating-osteoporosis-patient-decision-aid-pdf-6896787085
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
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/rationel-farmakoterapi-2-2019/behandling-af-primaer-osteoporose-i-almen-praksis
https://www.sst.dk/da/Viden/Tobak/Rygning-og-helbred/Helbredsskader-ved-rygning
https://www.sst.dk/~/media/149578E6F82D47C28077B692E4642905.ashx
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Sundhedsstyrelsen, anbefalinger, solbeskyttelse:  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Faktaark-om-sol 

 

Fødevarestyrelsens publikationer:  

De officielle kostråd – godt for sundhed og klima: 

https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-

klima/ 

 

Næringsstofanbefalinger:  

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/sundhedsoplysning/sundheds

oplysning/kost/danske-naeringsstofsanbefalinger/ 

 

Nordic_Nutrition_Recommendations_2012.pdfhttps://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/lae

gehaandbogen/sundhedsoplysning/sundhedsoplysning/kost/danske-

naeringsstofsanbefalinger/ 

 

 

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Faktaark-om-sol
https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/
https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/sundhedsoplysning/sundhedsoplysning/kost/danske-naeringsstofsanbefalinger/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/sundhedsoplysning/sundhedsoplysning/kost/danske-naeringsstofsanbefalinger/
https://altomkost.dk/fileadmin/user_upload/altomkost.dk/Slet_ikke_filliste/Raad_og_anbefalinger/Nordic_Nutrition_Recommendations_2012.pdf
https://altomkost.dk/fileadmin/user_upload/altomkost.dk/Slet_ikke_filliste/Raad_og_anbefalinger/Nordic_Nutrition_Recommendations_2012.pdf
https://altomkost.dk/fileadmin/user_upload/altomkost.dk/Slet_ikke_filliste/Raad_og_anbefalinger/Nordic_Nutrition_Recommendations_2012.pdf
https://altomkost.dk/fileadmin/user_upload/altomkost.dk/Slet_ikke_filliste/Raad_og_anbefalinger/Nordic_Nutrition_Recommendations_2012.pdf
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