
Befolkningsstrukturen i världen har föränd-
rats. Urbaniseringen ökar, vi rör oss mindre 
och äter mera, vilket leder till vällevnads-
problem såsom övervikt, högt blodtryck, 
diabetes, muskel- och ledbesvär och osteo-
poros. Sjukvården blir allt effektivare på att 
uppehålla och förlänga livet, alltfler av oss 
drabbas därför av åldersrelaterade besvär 
och sjukdomar.

Osteoporos är en sjukdom som inte ger några symptom 
förrän de första frakturerna dyker upp. Den kan de-
butera med spontant uppkommen ryggsmärta, där en 
röntgenundersökning visar en hoptryckt ryggkota, eller 
en axel- eller handledsfraktur efter ett lågenergitrauma. 
Det har tidigare varit i huvudsak kvinnor som drabbats 
av dessa frakturer, men ökad medellivslängd har ökat 
antalet osteoporosfrakturer hos män. Tjugo procent av 
alla män över 50 år har osteoporos, och incidensen ökar 
med stigande ålder [1]. 

I Sverige drabbas varje år 6000 män av höftfraktur, och 
ungefär lika många av kotfraktur. Höftfrakturer och kot-
frakturer orsakar mycket lidande och minskar den drab-
bade individens autonomi högst avsevärt. Ny forskning 
visar att alla typer av lågenergifrakturer hos äldre kvin-

nor men i ännu högre grad hos män, leder till 
ökad dödlighet i upp till 10 år efter frakturtill-
fället [2].  Osteoporos och osteoporosrelaterade 
frakturer är således ett mycket allvarligt tillstånd 
för både män och kvinnor. Den manliga osteo-
porosen har hittills inte fått så mycket uppmärk-
samhet, men det ökande antalet drabbade män 
visar att forskningsinsatser måste riktas även mot 
denna grupp. 

Skillnader mellan manlig och kvinnlig osteopo-
ros
Våra kunskaper om osteoporos idag kommer till 
stor del från kvinnostudier, och behandlingsstra-
tegier baseras på fakta från dessa. Manlig osteopo-
ros skiljer sig från den kvinnliga osteoporosen på 
flera sätt, även om det också finns många likheter. 
Manlig osteoporos är i minst 50 % av fallen se-
kundär till sjukdomar eller andra tillstånd, såsom 
långvarig kortisonbehandling, mag- tarmsjukdo-
mar och njursjukdomar, vilka påverkar kalcium- 
och D-vitaminomsättningen, reumatoid artrit, 
endokrina rubbningar inklusive hypogonadism, 
alkoholmissbruk, psykosocial ohälsa och mycket 
mera [3]. Det gäller att vara medveten om sam-

bandet mellan osteoporos och dessa tillstånd, så att pre-
ventiva åtgärder kan sättas in.

Tabell 1. Några orsaker till sekundär osteoporos
Hypogonadism = låga testosteronnivåer
Alkoholmissbruk
Långvarig kortisonbehandling
Mag-tarmsjukdom eller mag-tarmkirurgi 
Njursvikt
Medicin mot epilepsi
Hyperparatyroidism = överfunktion av bisköldkört-
larna
Hypothyreos = underfunktion av sköldkörtel
Hyperthyreos = överfunktion av sköldkörtel
Reumatoid artrit
Psyko-social ohälsa

 Män har generellt sett både större och grövre ben. 
Denna skillnad uppstår i puberteten genom påverkan 
från androgener (manliga könshormoner), tillväxthor-
mon och insulinlik tillväxtfaktor 1( IGF1) och är orsak 
till männens cirka 20 % större benmassa vid pubertetens 
slut. 

Benets storlek har betydelse eftersom den ger en ökad 
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Den ”sköre” mannen

Lågenergitrauma =till exempel fall från stående
incidens = sjukdomsförekomst i en befolkning
autonomi = självständighet



hållfasthet och därmed lägre frakturrisk.  Den åldersrela-
terade benförlusten är 1-2 % per år, och är lika hos båda 
könen frånsett 5-10 år efter menopausen, då kvinnornas 
årliga benförlust mer än fördubblas. Under åldrandet 
blir benen grövre, hos män med bibehållen tjocklek av 
det kortikala benet, hos kvinnor med uttunning av det 
kortikala benet. Denna uttunning ökar risken för frak-
tur, och tillsammans med den mindre benmassan från 
början förklaras kvinnors ökade frakturrisk jämfört med 
män.  

Riskfaktorer hos män
Faktorer som ökar risken att utveckla osteoporos är, 
liksom hos kvinnor, hög ålder, att ha haft en lågenergi-
fraktur efter 50 års ålder, lågt Body Mass Index (BMI) 
eller stor viktminskning under kort tid (Tabell 2). Ar-
vet spelar stor roll, vår benmassa bestäms till 70-80 % 
av våra gener, och man kan via sina äldre släktingar få 
en viss uppfattning om hur stor den egna osteoporosris-
ken är. Det gäller att ”välja” rätt föräldrar! De allra flesta 
frakturerna orsakas av ett fall, och ökad falltendens ökar 
risken för att få fraktur. Det är trots detta endast ett fall 
av hundra som genererar en fraktur. Att inte vara alltför 
mager har en viss skelettskyddande effekt när man fal-
ler.

Behandling av osteoporos hos män
Första steget i behandling av osteoporos hos män är att, så 
långt möjligt, arbeta med att påverka riskfaktorer. Finns 
det någon underliggande sjukdom, måste denna förstås 
behandlas först. Basen i behandlingen är en näringsrik-
tig kost med adekvat kalcium- och D-vitamininnehåll, 
samt regelbunden motion och utevistelse. Indikation 
för läkemedelsbehandling baseras på frakturriskvärde-
ring där bentäthetsmätning, ålder, falltendens, kortison-
behandling, kroppsvikt med flera riskfaktorer ingår. Ju 
fler riskfaktorer desto större indikation för behandling. 
Ett flertal studier har visat att de flesta osteoporosläke-
medel har liknande effekt på manligt och kvinnligt ske-
lett, medan få studier har kunnat påvisa minskad risk för 
fraktur hos män. Detta är orsaken till att endast vissa ty-
per av läkemedel används för behandling av osteoporos 
hos män. Grundbehandlingen består i att komplettera 
kalcium- och D-vitaminintaget - daglig rekommenderad 
dos minst 800 milligram kalcium och 400 IE vitamin D. 
Osteoporosbehandling hos män bygger på samma prin-
ciper som för kvinnor, där män med etablerad osteopo-
ros och mycket hög risk för fraktur kan behandlas med 
bisfosfonater.

De som för närvarande används i Sverige är alendrona-
te och zolendronate. Behandlingen bör följas upp med 

bentäthetsmätningar för att
 utvärdera effekt på samma sätt
 som hos kvinnor. 

Framtiden?
Manlig osteoporos är numera 
en välkänd diagnos för de 
flesta. Det hålls europeiska 
möten som ägnar sig enbart åt manlig osteoporos, och 
den stora multicenterstudien MANOS (Mr OS) har 
redan genererat mycket ny kunskap[4]. Det ökade in-
tresset för området ger hela tiden ny information men 
genererar också nya frågeställningar. 

Nya behandlingsprinciper är under utveckling som på-
verkar styrmekanismerna för de benuppbyggande och 
nedbrytande cellerna. Denosumab – RANKL-inhibi-
tor (Receptor Activator for Nuclear factor Kappa-B Li-
gand) är den som ligger längst fram i utvecklingen och
beräknas kunna börja användas om några år. Studierna
omfattar nu både kvinnor och män! Större medvetenhet 
om manlig osteoporos gör att framtiden ser lovande ut 
för alla ”sköra” män.

Tabell 2. Vanliga riskfaktorer för att utveckla osteoporos
Lågt Body Mass Index (BMI)
Rökning
Låg fysisk aktivitet
Falltendens
Dålig syn
Tidigare fraktur
Hög ålder
Malnutrition = undernäring
Ärftlighet
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