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Vi möter Annbritt - en av många som lider av benskörhet

ATT LEVA MED 
OSTEOPOROS

TEMA BENSKÖRHET

min hälsaEN TIDNING FRÅN REGION SÖRMLAND // 3-2020

40-50 minuters träning 
nästan varje dag, hjälper 

Annbritt i vardagen.

procent av alla 
kvinnor drabbas 

av osteoporos

Återigen har vi hårdare 
restriktioner

Övervikt och fetma 
ökar bland barn

CORONAN

BARNFETMA

Antibiotikaanvändningen minskar // Provtagning som räddar liv // Pandemier genom tiderna
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Vi bygger Sörmlands sjukhus för 
framtidens vård!

Kullbergska sjukhuset Mälarsjukhuset Nyköpings lasarett

Läs mer om våra pågående byggprojekt:
www.regionsormland.se/vibyggerom

Våren 2020 var en tuff tid för oss i 
Sörmland. Vi var mitt i en pandemi 
och kämpade för att kunna hjälpa så 
många som möjligt. Och då kom ni. 
Tack vare er hjälp klarade vi oss 
igenom detta. Tillsammans.

Så tusen tack för alla donationer, all 
handkraft, all uppmuntran och inte 
minst alla hejarop. 

Vi är stolta över att bo och jobba i 
Sörmland, där det finns så många 
öppna famnar och stora hjärtan.

Tusen tack!
Vill ni lära er mer om 
sömn och smärta men 
även har andra frågor kring 
läkemedelsanvändning? 

Då kan ni kontakta skolsköterskan på er skola 
för att boka in en föreläsning med regionens 
informationsläkare, Björn Lundahl och informa-
tionsapotekare, Maria Nordqvist. Föreläsningen 
tar 45 minuter, inklusive frågor. 

Läkemedelskommittén
maria.nordqvist@regionsormland.se

Läkemedels-
information till 
gymnasieelever
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NR 3 2020

DET ÄR TRÅKIGT ATT behöva konsta-
tera att julen 2020 inte kommer att 
bli som andra jular. Det faktum att 
coronaviruset fortsätter att sprida sig 
över världen, i Europa, Sverige och 
i Sörmland gör att vi inte kan fira julen 
som vi kanske brukar med nära och 
kära.

Den 5 november fick vi dessutom veta 
att det infördes lokala allmänna råd 
i Sörmland med tydliga uppmaningar 
om vad som förväntades av oss sörm-
länningar. Orsaken var naturligtvis 
den kraftigt ökade smittspridningen 
av covid-19 i hela samhället. Beslutet 
fattades av Folkhälsomyndigheten 
i samråd med smittskyddsläkaren 
i Sörmland och skulle gälla till den 
26 november.

Vid denna tidnings pressläggning 
hade vi också fått veta att de skärpta 
allmänna råden flyttats fram till den 
13 december.

När vi började planera det här numret 
av Min hälsa såg situationen dessutom 
lite bättre ut i Sörmland och därför 
bestämde vi oss för att ägna oss åt ett 
annat viktigt ämne nämligen osteo-
poros, eller benskörhet, som det heter 
till vardags.

Vad innebär denna tysta folksjukdom 
och vad kan man göra för att förhindra 
att drabbas? De frågorna får du svar på 
i det här numret av Min hälsa.

Vi får också träffa Annbritt, som fått 
diagnosen benskörhet och berättar hur 
hon lever för att undvika att drabbas 
av en fraktur. 

Kan ett försvagat skelett bli 
starkare med hjälp av träning 
och bra mathållning? Ja, det 
kan det och det tipsar vi om 
på sidorna 16 och 17.
Slutligen vill jag ta till-
fället i akt och trots våra 
omständigheter önska 
en riktigt god jul och 
ett gott nytt år - till er 
alla från oss alla inom 
Region Sörmland.

Trevlig läsning!
 

“Inte en jul som andra”

VÄLKOMMEN INNEHÅLL

Min hälsa ges ut av Region Sörmlands kommunikationsstab och regionens läkemedelskommitté. Min hälsa utkommer  
med tre nummer per år. Redaktör: Monica Swärd. Redaktionskommitté: Björn Lundahl, Maria Nordqvist, Ann Charlotta Jakobsson, 
Carina Wedin. Redaktionellt stöd: Öjert & Klang. Grafisk form: Öjert & Klang. Omslagsfoto: Anders Nilsson.  
Tryck: Stibo. Adress: Min hälsa, 611 88 Nyköping. Mejl: kommunikationsstaben@regionsormland.se Webbplats: regionsormland.se
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REDAKTÖR
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Det finns ett stort 
behov av att sätta in 
extra resurser till 
bland annat screening, 
operationer och 
vaccinationer.

Mer pengar
till framflyttad vård
Under den gångna våren 
och sommaren var hälso- 
och sjukvården i Sörmland
helt fokuserad på att han-
tera pandemin. 

Många andra patienter fick 
vänta, eller valde att vänta 
på sitt besök eller sin 
behandling.

» DÄRFÖR BESLUTADE STYRELSEN 
för Region Sörmland, tidigare i höstas, 
att satsa 24 miljoner kronor extra för 
att komma till rätta med den framflyt-
tade specialistvården. 

13 miljoner omfördelas för att kunna 
anlita privata vårdgivare för orto-
pediska ingrepp, gynekologisk vård 
inklusive livmoderhalscancer-
screening, urologisk vård samt fler 
digitala besök.

De åtgärder som behövs ska skräddar-
sys utifrån olika patientgruppers behov 

som kräver mer personal, flera mottag-
ningar och operationer.

– Det finns behov av att, i flera olika 
verksamheter inom hälso- och sjuk-
vården, sätta in mer resurser för att 
motverka en oönskad försämring.  

Bland annat olika former av screening, 
operationer och vaccinationer, säger 
Monika Samuelsson, hälso- och sjuk-
vårdsdirektör i Region Sörmland. ○

NYA RESURSER
24 miljoner extra för att 

komma till rätta med den 
framflyttade specialistvården.

13 miljoner extra till en vaccinations-
satsning under hösten.

13 miljoner omfördelades för 
att kunna anlita privata 

vårdgivare.

NYHETER
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Regelbunden cellprovs-
tagning minskar risken 
för att drabbas av liv-
moderhalscancer. Ändå 
är det många kvinnor 
som inte kommer när 
de får kallelse till cell-
provskontroll. 

Kvinnor mellan 23 och 50 år kallas 
till screening vart tredje år, mellan 
50 och 64 år kallas de vart femte 
år och de kan vara upp till 70 år när 
sista provet tas. Det är en läkare eller 
barnmorska som utför provet. 

Provtagningen tar bara någon minut 
och brukar inte göra ont.

Kvinnan får också svara på några 
frågor i samband med provtag-
ningen. Ett brev med provsvar 
brukar komma inom sex veckor. 
Ungefär 95 av 100 prov är utan 
cellförändringar och bedöms som 
normala och föranleder därför inte 
några åtgärder.

Om man som kvinna regelbundet 
deltar i screeningprogrammet för 
gynekologisk cellprovtagning sänks 
risken för att drabbas av livmoder-
halscancer med cirka 90 procent. 

Provtagningarna är därför ett sätt 
att skydda kvinnor mot cancer.  
Förändringar som upptäcks tidigt 
kan tas bort innan de hinner 
utvecklas till cancer. 

Covid-19 har till viss del påverkat 
screeningsverksamheten inom 
regionen varför en särskild  plan har 
tagits fram för hur detta tapp ska tas 
igen. Exempelvis kallas kvinnor till 
besök på kvällstid och under helger. 
Privata mottagningar hjälper också 
till att ta prover. ○

Provtagningen som räddar liv

Campylobacterfallen 
ökar i Sörmland

Om cellprovskontroller
» PERSONER SOM hade bokade tider 
under våren har nu bokats om och fått 
nya tider under hösten. Har du inte fått 
den kallelsen ska du ringa till kallelse-
kansliet på 016–10 30 91. De som tillhör 
en riskgrupp för att smittas av corona, 
och som redan fått en tid för cellprov-
skontroll, men känner oro inför besöket, 
kan boka en enskild tid via den mottag-
ning som man är kallad till. ○

» DIARRÉER, MAGSMÄRTOR och 
kräkningar. Det är vanliga reaktioner 
om man drabbas av campylobacter. 

Bakterien kan orsaka besvär även
i liten mängd och finns i livsmedel 
som kyckling. Den kan även leda till 
olika följdsjukdomar varför den är 
viktig att undvika.

I Sörmland och Sverige ökar nu 
fallen av campylobacter. 

— För att undvika ett utbrott vill jag 
uppmana alla som tillagar kyckling
att hålla mycket god livsmedels-
hygien vilket innebär att köttet 
ska vara genomstekt och att man 
håller knivar och skärbrädor rena,
uppmanar smittskyddsläkare 
Signar Mäkitalo. ○

FOTO PEXELS

60 550
doser av influensavaccinet har 
Region Sörmland beställt i år.
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Maria Remén, biträdande 
smittskyddsläkare

Hallå där ...
Ing-Marie Andrée 
enhetschef på Kompe-
tenscentrum mot våld 
i nära relationer 
i Region Sörmland. 
Vad är ert uppdrag?
– Att vara ett kunskapsnav för 
våra medarbetare inom vården. 
Vi utbildar bland annat i att våga 
se och fråga om våldsutsatthet 
i mötet med patienten och hur 
en orosanmälan går till om ett 
barn far illa. Våldsutsatthet leder 
ofta till hälsokonsekvenser och 
behov av vård och behandling. 
Vi tar även fram material om var 
den våldsutsatta kan få stöd och 
skydd. I år genomför vi en riktad 
kampanj i länet mot könsstymp-
ning av flickor och kvinnor.
Hur länge har ni funnits?
Enheten har funnits sedan den 
1 januari 2019. Inom enheten finns 
teamet för sexuellt våldsutsatta 
– mottagningar finns på samtliga 
sjukhus i regionen för patienter 
som utsatts för sexuella över-
grepp. Under 2019 besökte 148 
nya patienter mottagningarna.
Vad har coronapandemin fört 
med sig i ert arbete?
Risken finns att våld i nära rela-
tioner ökar när man isolerar sig 
hemma. Då är det extra viktigt för 
oss att uppmärksamma våldsut-
satthet och informera om var stöd 
och skydd finns. ○
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— I år gick receptförskrivningen av 
antibiotika ner extra mycket under 
coronapandemin. I och med att 
vi hållit avstånd, varit hemma vid 
minsta infektionstecken och
blivit bättre på att tvätta händerna, 
förklarar Maria Remén, biträdande 
smittskyddsläkare.

Antibiotika är bra och viktigt att 
använda i vården men det skrivs ut 
för mycket. Exempelvis vid tillstånd 
som läker utan antibiotika och då 
ökar risken för att läkemedlen inte 
längre hjälper vid allvarligare infek-
tioner. 

Det innebär att bakterierna blir mot-
ståndskraftiga mot de läkemedel 
som används. Det finns också risk 
för ökad dödlighet när antibiotikan 
inte fungerar längre.

Det nationella målet är att begränsa 
utskrivningen av antibiotika till färre
än 250 recept per 1 000 invånare
och Sörmland har precis nått målet 
med 245 utskrivna recept per 1 000 
invånare.

— Det är bra att vi nått målet och där 
bör vi ligga kvar, säger Maria Remén 
avslutningsvis. ○

Användningen 
av antibiotika 
minskar
Nu visar det sig att det skrivs ut allt färre antibiotika-
recept i Sörmland. Därmed är det nationella målet 
uppnått och förklaringen är dels coronapandemin, 
dels ett långsiktigt arbete med frågan. 

300
kronor kostar det om 

man uteblir från ett redan
bokat besök på vårdcentralen 

utan att ha avbokat det.
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Benskörhet -
den tysta 

folksjukdomen
En halv miljon svenskar lider av benskörhet, eller osteoporos 

som det heter på läkarspråk. Varannan kvinna över 55 år 
drabbas och en fjärdedel av alla män över 60 år. Vi berättar 

varför och vad du kan göra för att undvika att drabbas.

SID 8

Vad är benskörhet?

SID 10

Möt Annbritt i hennes vardag

SID 13

Tandhälsa och osteoporos

SID 14

Undersökningen som ger en tydlig 
bild över bentätheten

SID 16

Kost och motion är viktigt om man  
vill förebygga benskörhet
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Vad är egentligen benskörhet och varför drabbas man? 
Vi ställde frågan till Nils Linder som är läkare på kliniken för 
geriatrik- och rehabilitering på Nyköpings lasarett och 
specialist i allmänmedicin. 

Den övre bilden visar 
hur ett friskt förstorat 
skelett ser ut medan 
den nedre bilden visar 
hur ett skelett ser ut 
vid benskörhet.

TEMA BENSKÖRHET

» BENSKÖRHET ELLER OSTEOPOROS är 
vanligt förekommande med stigande ålder. 
Benet består av levande vävnad som ombildas 
hela tiden för att anpassa benet till den be-
lastning som det utsätts för. Under de första 
20–30 åren bygger vi upp skelettet. Men redan 
i 30–40-årsåldern börjar benmassan minska. 
Män utvecklar kraftigare benstomme än 
kvinnor och för kvinnor sker det dessutom 
en snabbare minskning av benmassan under 
klimakteriet. I praktiken innebär det att tre av 
fyra som drabbas av benskörhetsfrakturer är 
kvinnor.

Vad finns det för symtom på att man drabbats?

— Benets hållfasthet minskar med åren vilket 
inte känns. Samtidigt ökar risken för att ramla 
eftersom vi får sämre balans och syn. Resul-
tatet blir en ökad risk för frakturer. Ofta ser den 
drabbade fallet som orsak till frakturen och 
tänker inte på att det kan bero på osteoporos. 
Det är få patienter som själva söker för att de 
är oroliga för benskörhet. Och många som blir 
ordinerade medicin mot osteoporos slutar 
behandlingen eftersom de inte ser behovet.

 Vad kan man göra för att förebygga osteoporos?

— Rörelse och belastning stärker skelettet. Den 
som är fysiskt aktiv får starkare skelett och en 
långsammare minskning av skelettmassan. 

För att minska risken för att ramla är träning för 
balans och reflexer bra. Om man är ostadig på 
benen är det viktigt att använda gångstöd som 
stavar eller rollator. Det är också viktigt att se 
över sin hemmiljö så att man minskar risken 
för att snubbla. 

I Sverige sker det cirka 80 000–90 000 frak-
turer varje år som en följd av benskörhet. För 
Sörmlands del innebär det mellan 2 400–2 700 
benbrott per år. De vanligaste frakturerna är 
handledsfraktur, höftledsfraktur och kotleds-
fraktur. 

I dagsläget är det för få personer som behandlas 
eftersom de drabbade sällan söker för benskör-
het. Rutiner för att fånga upp alla som drabbats
av frakturer och kartlägga risken för nya 
frakturer är viktigt för att undvika fler frakturer 
i framtiden. 

— Ett bra omhändertagande av behandling kan 
i förlängningen spara pengar för samhället och 
lindra onödigt lidande. 

Slutligen kommer Nils Linder med följande 
uppmaning:

— Sök hjälp om du misstänker att du är 
drabbad. Med rätt diagnos och behandling är 
förutsättningarna mycket goda att fortsätta leva 
ett rörligt liv. ○

TEXT MONICA SWÄRD
FOTO REGION SÖRMLAND

Benskörhet – vad är det?
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RISKFAKTORERNA FÖR ATT DRABBAS 
AV EN BENSKÖRHETSFRAKTUR ÄR:
• Låg bentäthet
• Hög ålder 
• Tidigare benskörhetsfraktur 
• Ärftlighet (höft- eller kotfraktur hos förälder)
• Kortisonbehandling längre än tre månader
• Klimakteriet före 45 års ålder
• Brist på D-vitamin
• Låg vikt, under ett BMI på 20
• Tobaksrökning, alkohol och fysisk inaktivitet

» DET HAR BLIVIT MER OCH MER VANLIGT att 
patienter som behandlas för benskörhet får en så 
kallad intravenös infusion, som är ett slags dropp,
en gång om året.

— De flesta patienter klarar alldeles utmärkt att ta 
veckotabletter vilket är vårt förstahandsval. Men för 
den som har svårt att svälja eller svårt att komma ihåg 
dem och därmed missar att ta tabletten är det bättre 
med andra behandlingsmetoder, förklarar Staffan 
Ahlkvist, verksamhetschef på Bagaregatans vårdcentral 
i Nyköping.

— Vi har kanske varit lite väl försiktiga när det gäller 
den intravenösa behandlingen som är lik den som finns 
i tabletterna, säger Staffan Ahlkvist och tillägger: 
– Många kan ha glädje av den.

— En ytterligare behandlingsmetod är sprutor som 
ges en gång i halvåret, i första hand till de som har 
försämrad njurfunktion. Nackdelen är att den 
behandlingen oftast måste fortsätta livet ut.

— Jag kan se vinster för patienten med att det blir 
vanligare med den intravenösa behandlingen, även 
om vi brukar börja med veckotabletter. Både vid 
tablettbehandling och vid den årliga intravenösa be-
handlingen brukar man göra uppehåll med medicin-
eringen efter cirka fem år, till skillnad mot den patient 
som får sprutor halvårsvis, avslutar Staffan Ahlkvist. ○

TEXT OCH FOTO MONICA SWÄRD 

Mer vanligt 
med ”dropp”Vi frågar Jessica Loayza, apotekare som 

bland annat arbetar med att samordna 
länets arbete inom osteoporosområdet.

VAD FINNS DET FÖR LÄKEMEDEL 
SOM MOTVERKAR BENSKÖRHET?
Det finns några olika varianter av så 
kallade benspecifika läkemedel, som 
minskar nedbrytningen av benvävnad 
och som stimulerar nybildningen av ben. 
Bisfosfonater är en av dem. De utgör 
också förstahandsvalet vid behandling. 
Unikt för denna typ av läkemedel är att 
de binds in i skelettet vilket leder till ett 
frakturskydd i flera år efter att behand-
lingen upphört. Behandling med dessa 
minskar risken för att en ny fraktur uppstår 
med upp till 70 procent.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?
Behandling med bisfosfonater finns 
som veckotablett eller som årligt dropp. 
Kalcium och D-vitamintillskott ges ofta 
som tillägg till dessa behandlingar men 
ska inte ges som enda behandling för att 
förebygga frakturer. Undantag finns, till 
exempel vid konstaterad brist av kalcium 
och D-vitamin.

ÄR DROPP EN GÅNG OM ÅRET BÄTTRE 
ÄN VECKOVISA TABLETTER?
Ett stort problem med veckotabletterna 
är att studier visar att cirka hälften av 
patienterna hämtar ut dem från apoteket 
efter ett år men efter tre år är motsvar-
ande siffra knappt en fjärdedel. Dropp 
är därför bättre för patienter som bland 
annat har svårt att komma ihåg att ta 
tabletten.

FAKTA OM BEHANDLING
AV BENSKÖRHET
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in önskan är att en 
specialist på benskör-
het, i lugn och ro, 
ska berätta allt för 
mig som jag vill veta 
samtidigt som jag 
kan ställa frågor. Det 

säger Annbritt Svanberg, 69 år, i Hällbybrunn, 
utanför Eskilstuna, när vi träffas över en kopp 
kaffe för att prata om hur det är att leva med 
benskörhet som numera klassas som en dold 
folksjukdom.

— Problemet är att jag känner att jag inte 
riktigt tas på allvar och ibland känner jag mig 
helt utlämnad med alla de frågor jag har, säger 
hon.

En av de saker som Annbritt funderar mycket 
över är varför hon har drabbats av benskörhet
och vad det beror på.

— Jag har dansat i olika former sedan jag var 
barn och även i vuxen ålder tillsammans med 
min man. Dessutom är jag så ofta som det är 

M

Annbritt – en av många 
kvinnor som lider av 
benskörhet 
Annbritt Svanberg är en av många som fått diagnosen 
osteoporos. Genom att leva ett hälsosamt och aktivt liv 
mår hon trots allt bra men har många funderingar om 
vad som egentligen händer med kroppen och varför.

TEXT MONICA SWÄRD
FOTO ANDERS NILSSON

»»

Skogen, min älskade 
skog, det är min själ, 

förklarar Annbritt 
Svanberg som tillbringar 

varje dag i skogen om 
hon inte är bortrest.

möjligt ute i skog och mark. Men det verkar 
inte ha hjälpt tillräckligt. Jag vet att det är ärft-
ligt och att min mamma blev kutryggig men 
hon fick aldrig någon diagnos. Så hade jag 
inte rört på mig så mycket som jag har gjort 
så hade jag säkert varit mycket sämre.

Annbritt är före detta tandsköterska och 
för sju år sedan bestämde hon sig för att gå 
i pension samtidigt som hennes man.

— Det är ett fantastiskt härligt och fritt liv, 
förklarar hon.

Benskörhet upptäcks ofta när det är för sent, 
det vill säga när man redan har brutit sig. 
Annbritt har också brutit handen en gång 
men det var inte då som hennes benskörhet 
upptäcktes.

—  Jag var på en helt vanlig kontroll hos min 
gynekolog, Elisabeth Bodén på Kvinno-
hälsan, som undrade om jag ville delta i en 
undersökning eftersom jag var magerlagd 
som hon uttryckte det. 

TEMA BENSKÖRHET
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ANNBRITT SVANBERG
Ålder: 69. Bor: Hällbybrunn 

utanför Eskilstuna.  
Gör: Idag pensionär men har 

tidigare arbetat som tand-
sköterska. Intressen: Dans och 

långa skogspromenader.



12     MIN HÄLSA • 3/2020

Det var 2005 och jag fick åka till Katrineholm 
för att mäta min bentäthet. Det visade sig då 
att jag behövde medicineras och jag fick börja 
med en veckotablett i form av bisfosfonat och 
kosttillskott i form av kalcium och D-vitamin.

Denna behandling pågick i tre år, sedan 
avslutades den.

2012 kallades Annbritt till en ny mätning 
i Katrineholm och det visade sig då att hennes 
värden hade blivit sämre. Ansvaret för att sköta 
de fortsatta kontrollerna gick samtidigt över 
från Kvinnohälsan till Annbritts vårdcentral 
som fick ta över hennes handlingar.

Efter detta hände ingenting förrän Annbritt 
själv började undra hur det stod till med hennes 
osteoporos. Så 2019 kontaktade Annbritt sin 
vårdcentral och efterlyste sina osteoporos-
handlingar. Det blev en ny remiss för skelett-
röntgen, som resulterade i ännu sämre värden.

— Så sedan oktober förra året behandlas jag 

»»

”För att få 
mer kunskap 
är jag aktiv 
i Osteoporos-
föreningen 
i Sörmland”

med bisfosfonat, kalcium och D-vitamin igen.
För att träna skelettet och kroppen så mycket 
som möjligt gör Annbritt olika övningar 
40 – 50 minuter nästan varje dag. Det kan vara 
balansövningar, belastningsövningar och ben-
styrka. Och yogaövningar för smidigheten efter-
som hon inte vill vara stel i kroppen.

— När det gäller mathållningen kan jag 
inte säga att jag har ändrat den på grund 
av mitt skelett. Vi äter ganska mycket 
vegetariskt, böner och linser och jag 
älskar grönsaker i alla former.

Sedan ett år tillbaka är hon även aktiv 
i Osteoporosföreningen i Sörmland där 
hon sitter med i styrelsen.

— Jag är så intresserad av frågan och 
vill skaffa mig all kunskap jag kan få, 
förklarar hon avslutningsvis. ○

TEMA BENSKÖRHET
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ör många av de här medicin-
erna tar det lång tid för 
kroppen att bryta ned. Om 
en patient, som fått läkemedel 
mot benskörhet under en 
längre tid, måste dra ut en 
tand så kan det i värsta fall föra 

med sig att en del av käkbenet skadas allvarligt, 
berättar Bodil Linde Olsson som är klinikchef 
på Folktandvårdens specialisttandvård på 
Åsidan i Nyköping.

— Men det är mycket sällsynt. Mindre än en 
procent av våra patienter drabbas av detta 
trots att många av våra patienter äter medicin 
för benskörhet. En del är dock rädda för att 
börja medicinera på grund av sina tänder men 
det är väldigt viktigt att man tar den ordinerade 
medicinen för att undvika en fraktur, förklarar 
hon. 

Det är framförallt tandlossning som man vill 
undvika när munnen ska saneras innan själva 
medicineringen börjar. Men att bara laga en 
tand är inte några problem.

F
— Det är ganska vanligt med tandproblem som 
vissa väljer att inte åtgärda av olika anledningar. 
Det kanske blöder lite grann när de borstar 
tänderna och de har dålig andedräkt men de tar 
inte någon större notis om det, förklarar Bodil.

— Ibland kan det därför vara nödvändigt att ta 
bort någon tand innan medicineringen startar 
och att åtgärda eventuella kariesangrepp och 
rotbehandla om det behövs, tillägger hon.

Att sanera hela munnen ordentligt med hjälp 
av en tandhygienist och se till att hålla riktigt 
god munhygien är med andra ord väldigt 
viktigt. En god munhygien är A och O för den 
som drabbas av benskörhet.

Hur ska man då göra för att hålla en så god 
munhygien som möjligt?

— Du ska ha eltandborste och använda mellan-
rumsborstar eller tandstickor så att du får 
ordentligt rent mellan tänderna. Du ska även 
använda en tandkräm som innehåller fluor så 
att du förhindrar att det bildas karies. ○

För den patient som diagnostiserats med benskörhet
brukar den behandlande läkaren uppmana sin patient 
att ta kontakt med en tandläkare och göra en tandunder-
sökning så snart som möjligt. Och allra helst innan 
patienten börjar med någon skelettstärkande medicin.

Gå till tandläkaren 
innan du börjar 
medicinera!

TEXT OCH FOTO 
MONICA SWÄRD
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arje dag är en utmaning.

— Sämst vinner, vi letar 
alltid efter det resultat som 
är sämst. Vi börjar med 
en del av kroppen och 
lägger till flera för att få en 
uppfattning om patientens 

bentäthet. Vi gör ju inte patienten någon tjänst 
genom att lämna resultatet för de delar av 
kroppen där tätheten är som bäst, säger Karin 
Jansson, sjuksköterska på medicinmottagningen 
på Kullbergska sjukhuset.

I rummet på sjukhuset, dit hela länets bentät-
hetsmätning är koncentrerad, finns en ganska 
ny helkroppsröntgen med låg strålning. Något 
år gammal bara, enligt Karin Jansson, och som 
det ser ut nu räcker mottagningen i Katrine-
holm till för behovet som finns i Sörmland. 
Cirka 2 000 patienter per år kommer till 
sjukhuset. 

På cirka trettio minuter är patienten undersökt 
och bilder och siffror ger en ganska bra bild 
över bentätheten. På plats för första gången är 
Inger Schalén. Hon gör som hon blir ombedd, 
längd och vikt kontrolleras och snart ligger hon 

V
på britsen redo att låta sig bli scannad i olika 
vinklar. Röntgenapparaten rör sig över pati-
enten, det surrar, piper och susar.

— På vårdcentralen är de så less på mig, jag 
springer och bryter mig på olika ställen hela 
tiden, säger hon. Nio benbrott har det blivit och 
en bentäthetsmätning är på sin plats. Patienter 
som ofta och återkommande får lågenergifrak-
turer är vanliga besökare hos bentäthetsteamet.

— Patienter som sätter sig på rumpan, tar emot 
sig med handleden och bryter den är vanliga 
hos oss. Det går lite för lätt att drabbas av en 
lågenergifraktur helt enkelt. Det är inte alls 
samma sak som högenergifrakturer som man 
kan drabbas av vid exempelvis bilolyckor där 
det är stora krafter inblandade, säger Karin 
Jansson.

Kvinnor är de vanligaste besökarna för en ben-
täthetsmätning, bara cirka 25 procent är män.

— Det hänger mycket ihop med klimakteriet, 
menopausen, då stora hormonförändringar 
sker i kroppen och försämrad bentäthet inte 
är ovanligt, säger undersköterskan Emelie 
Gustafsson. 

På Kullbergska sjukhuset i Katrineholm sker länets bentäthets-
mätning. Medarbetarna söker likt detektiver efter patienternas 
värden. Och till skillnad från mycket annat i livet är det de 
sämsta värdena som jagas.

TEXT OCH FOTO
FREDRIK GUSTAVSSON 

”Bentäthetsdeckarna” på 
Kullbergska sjukhuset

TEMA BENSKÖRHET
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Andra faktorer som påverkar bentätheten 
är reumatiska sjukdomar och vissa cancer-
behandlingar.

— Kortisonpatienter riskerar att drabbas av 
benskörhet, kortison ger ganska snabbt svagare 
skelett. Därför är det väldigt bra att den här 
möjligheten att undersöka bentätheten finns, 
säger Karin Jansson.

Efter undersökningen får patienterna vidare 
hjälp att hantera sin situation. Det finns flera 
sätt att behandla ett skelett som blivit svagare. 
Med olika former av läkemedel men också 
kost och tid i solen.

— Och fysisk aktivitet. Styrketräning, balans-
träning och jogging. Men det jag framförallt 
brukar rekommendera är dans. Det kan nästan 
alla göra och det är en mycket bra träningsform, 
säger undersköterskan Lena Ekholm Nilsson 
avslutningsvis. ○

”Dans är en bra 
träningsform för 
att stärka skelettet 
när det har blivit 
svagare”

Från vänster

EMELIE GUSTAFSSON,
LENA EKHOLM 

OCH KARIN JANSSON 

ansvarar bland annat för de 
dagliga bentäthetsmätningarna 

på Kullbergska sjukhuset.

Runt 2 000 patienter per 
år kommer till sjuhuset.
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TEXT CARINA WEDIN
ILLUSTRATION 
SUSANNE ÖJERT

Mjölk ger starka ben har vi hört i reklamen. 
Och det är helt sant. Alla mejeriprodukter 
innehåller kalcium vilket är bland det 
viktigaste för skelettet. Även D-vitamin, 
som framför allt finns i fet fisk, påverkar 
uppbyggnaden av benmassan positivt. 

Kost som stärker 
skelettet

» EN HÄLSOSAM LIVSSTIL är en stor fördel 
om man vill förebygga benskörhet eller bromsa 
nedbrytningen av benmassan. 

— Det går helt klart att påverka benskörhet 
genom att tänka på vad man stoppar i sig, 
säger Emelie Flodberg, legitimerad dietist 
på vårdcentralen i Strängnäs. De flesta kan 
absolut få i sig tillräckligt av det man behöver 
genom att äta rätt.

Vad är det då man behöver?

Det allra viktigaste är kalcium som finns 
i mejeriprodukter men ofta även i exempelvis 
havredryck och soyadryck där de flesta numera 
är kalciumberikade. Gröna bladväxter som till 
exempel broccoli, ärtor, bönor och spenat är 
också kalciumrika. 

Man behöver även D-vitamin som reglerar 
kalkbalansen i skelettet. D-vitamin finns framför 
allt i fet fisk som man bör äta cirka tre gånger 
i veckan. Matfetter och vissa oljor är också ofta 
berikade med D-vitamin.

— En viktig sak för att få i sig D-vitamin är att
vara ute i solen så mycket som möjligt. 
Människor som av olika orsaker inte är ute 
i solen eller alltid har huden täckt bör ta 
D-vitamintillskott, det kan även personer som 
är äldre än 75 år behöva. Och såklart barn 
under två år ska ta D-droppar, säger Emelie. 

Att dricka alkohol innebär också en större risk 
för att drabbas av benskörhet. 

— Rökning utgör också en stor riskfaktor efter-
som det finns ämnen i tobak som har en negativ 
inverkan på uppbyggnaden av ben i kroppen. ○

”D-vitamin reglerar 
kalkbalansen i skelett 
och tänder och 
D-vitamin i mat får 
vi främst i oss från 
fet fisk.”

TEMA BENSKÖRHET
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TEXT CARINA WEDIN
ILLUSTRATION 
SUSANNE ÖJERT

Hoppa, studsa, dansa och spring – det förebygger 
benskörhet och kan även bromsa en pågående 
process. Det är helt enkelt aldrig för sent att 
börja träna, säger Malin Hellström, sjukgymnast 
vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. 

Förebygg och bromsa 
upp med träning

» DU KAN SJÄLV PÅVERKA EN HEL DEL 
när det gäller att förebygga eller bromsa 
benskörhet. Att börja tidigt är naturligtvis 
en fördel men det är aldrig för sent. 

— Den som är yngre kan genom träning fort-
farande bygga upp och öka benmassan och 
på så sätt förebygga benskörhet. För äldre 
personer handlar det mycket om att bromsa 
utvecklingen och inte minst att skapa en stadig-
het och god balans för att undvika att ramla 
och utsätta sig för en fraktur. 

Malin berättar att WHO (Världshälsoorganisa-
tionen) rekommenderar minst 150 minuter 
fysisk aktivitet varje vecka. För att få effekt ska 
den vara utmanande, men det är viktigt att 
träningen sker på ett säkert sätt. 

Vissa typer av motion är också bättre än andra. 
Den träning som fungerar bäst är den där du 
bär din egen kropp och utsätter den för stötar; 
löpning, bollsporter, dans, hopprep och lik-
nande rörelser. 

— Men även vardagsmotion är nyttigt såsom 
trädgårdsarbete, gå i trappor och självklart 

raska promenader. Utomhusmotion förebygger 
även det psykiska måendet i mångt och mycket 
vilket kan vara extra viktigt om du är drabbad 
av exempelvis benskörhet.  

Det går även att få fysisk aktivitet på recept 
utskriven på sin vårdcentral eller direkt från en 
fysioterapeut vilken också kan ge dig tips och 
råd om träning som ofta behöver anpassas.

— Det gör att man kan få komma och prova 
träning på gym samt även få extra stöd i sin 
träning av någon på gymmet, berättar Malin. 

Malin avslutar med att tipsa om träningsappen 
Otago Exercise Programme på Google Play som 
är ett utmärkt träningsprogram för dig över 
65 år. 

— Det är en app som möjliggör träning i hem-
met och innehåller olika övningar, individuellt 
anpassade, för bland annat benstyrka och 
balans. ○
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CORONA

— Läget är allvarligt och jag är mycket 
oroad över utvecklingen. Det är upp 
till alla som bor och vistas i Sörmland 
att ta till sig av de skärpta råden för 
att minska smittspridningen, skydda 
personer som löper risk att bli allvar-
ligt sjuka och samtidigt värna vården 
och den belastning som vi ser ökar 
även där, säger Signar Mäkitalo.

De allmänna råd som infördes den 
5 november var följande:

• Var och en bör avstå från att vistas 
i inomhusmiljöer där människor 
samlas som butiker, köpcentrum, 
museer, bibliotek, badhus och gym, 
med undantag för nödvändiga besök 
i exempelvis livsmedelsbutiker och 
apotek.

• Var och en bör avstå från att delta 
i exempelvis möten, konserter, 
föreställningar, idrottsträningar, 
matcher och tävlingar. Detta gäller 
inte idrottsträningar för barn och 
unga födda 2005 eller senare.

• Var och en bör, om möjligt, undvika 
att ha fysisk kontakt med andra 
personer än de som man bor med.

— Du ska bara vara fysiskt nära de 
du bor med och i övrigt ska du hålla 
avstånd till andra. Detta gäller hela 
dygnet. Det här är enda sättet att 
effektivt och snabbt bryta ned de 
smittkedjor som skapar den super-
snabba smittspridningen och ökningen 
av svårt sjuka. Och välj ordet ska även 
om det står bör i råden, säger Signar 
Mäkitalo. ○

— När det nu har blivit kallare och vi umgås mer inomhus så ger 
vi viruset en chans att sprida sig. Därför är det mycket viktigt att vi 
fortsätter att vara försiktiga så att vi inte får ett större utbrott igen, 
säger Signar Mäkitalo som är regionens smittskyddsläkare.

TEXT MONICA SWÄRD
ILLUSTRATION SUSANNE 
    ÖJERT

Skarpa råd infördes i Sörmland
Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare:
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Pandemier genom tiderna
De senaste 2 000 åren har världen gång efter annan 
genomlevt enorma pandemier. De värsta har krävt flera 
miljoner liv, men mänskligheten har överlevt dem alla.

DIGERDÖDEN eller pesten började i Kina 
1334 och spred sig sakta västerut via de 
handelsvägar som etablerats och som var 
en länk mellan öst och väst. Upp till 25 
miljoner personer kan ha dött i Europa och 
75 miljoner globalt.

RYSKA SNUVAN var en influensapandemi 
som varade mellan 1889 och 1892. Pan-
demin hade sitt ursprung i Ryssland och 
spreds över hela världen på ungefär fyra 
månader. Den beräknas ha orsakat runt en 
miljon dödsfall.

SPANSKA SJUKAN var en influensa som 
pågick från 1918 - 1920. Mellan 50 och 100 
miljoner människor dog vilket motsvarar 
3 – 6 procent av världsbefolkningen, som 
då bestod av 1,6 miljarder människor.

ASIATEN identifierades i Guizhou i Kina 
1956, den spred sig över hela världen. 
I Sverige hade influensan sin kulmen 
i oktober 1957, med cirka 312 000 smittade. 
Det totala antalet dödsfall globalt varie-
rar i olika källor, men anges av WHO till 
”omkring 2 miljoner”. 

HONG KONGINFLUENSAN var en pandemi 
som utbröt i Kina sommaren 1968 och 
sedan spred sig till Hongkong där en halv 
miljon människor insjuknade. Antalet döda 
i världen beräknades till en miljon.

SVININFLUENSAN (H1N1-PANDEMIN) 
Viruset påträffades första gången i mitten 
av april 2009 hos två insjuknade patienter 
i USA. Symptomen och dödligheten var som 
vid en vanlig säsongsinfluensa. Tack vare 
tidiga och omfattande vaccinationer kunde 
smittan begränsas/stoppas.

COVID–19 tros ha börjat på en matmarknad 
i Wuhan i Kina i slutet av förra året. Något 
vaccin har ännu inte kommit fram och i 
november i år hade 1,2 miljoner människor i 
världen avlidit till följd av coronaviruset.

TEXT CARINA WEDIN
ILLUSTRATION SUSANNE ÖJERT
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BARNFETMA

» ALLA HAR OLIKA BENÄGENHET att 
lagra energi i kroppen och vissa har 
lättare än andra att utveckla övervikt 
eller fetma. Det gäller även barn och 
ungdomar. Som förälder kan man 
hjälpa sitt barn med hälsosamma 
levnadsvanor och samtidigt må bättre 
själv. 

— Vi mår alla bra av att äta mer hälso-
samt och röra på oss. Det gör oss 
piggare, ger mer ork och gör oss 
mindre mottagliga för sjukdomar, 
säger Charlotte Nylander, barnhälso-
vårdsöverläkare i Sörmland. 

Med några få små förändringar i var-
dagen kan vi skapa stor effekt, även 
om vi ser resultatet först efter några 
månader. Att dricka vatten till måltider 
och sluta med välling kan vara sådana 
förändringar för små barn.

Övervikt och fetma bland barn i Sörmland är bland 
den högsta i hela landet. Fetma innebär ökad belastning 
för kroppen och ökar risken för diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar. Men med små medel går det att göra 
stor skillnad. 

Låt disken vänta 
och gå ut och lek! 

TEXT OCH FOTO VILHELMINA ALWERT

— Det som är positivt när det gäller 
övervikt och fetma hos små barn är att 
de insatser vi gör tidigt har störst chans 
att lyckas. Det bästa är förstås att få 
hälsosamma levnadsvanor redan tidigt 
i livet, säger Charlotte Nylander. 

I barnhälsovårdsprogrammet som alla 
barnavårdscentraler följer ingår att 
redan från början prata om familjens 
levnadsvanor och från två och ett halvt 
års ålder följa barnets vikt i förhållande 
till längd. Veronica Hellqvist och Lotta 
Tuomennoro Nystedt är barnsjuk-
sköterskor på familjecentralen i Gnesta.
De berättar att det finns många för-
delar med att arbeta strukturerat enligt 
ett program.  

— Det ligger en styrka i att vi behandlar 
alla barn lika, alla föräldrar får samma 
information om vikten av hälsosamma 

levnadsvanor och att alla barn mäts 
och vägs. Ingen ska behöva känna sig 
utpekad. Som förälder är det lätt att 
känna skuld och skam i den här frågan.

— Alla vet också att vi numera är mer 
stillasittande, vi stressar, äter snabb-
mat och dricker mer läsk vilket gör det 
svårt att få till sunda vanor i vardagen, 
säger Veronica Hellqvist och Lotta 
Tuomennoro Nystedt. 

En viktig aspekt är hur vi firar högtider 

Från vänster

 LOTTA
 TUOMENNORO  NYSTEDT                                                                          

OCH VERONICA HELLQVIST
Veronica och Lotta arbetar på 

familjecentralen i Gnesta och möter 
många familjer som behöver hjälp.

Hjälp finns att få och de 
insatser som görs tidigt får 

bäst resultat.
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och viktiga händelser och hur vi 
belönar oss för det. Här efterlyser 
Lotta och Veronica ett nytt sätt att 
tänka.

— Det är så lätt att vi belönar oss 
med något gott. Men måste det alltid 
vara så? 

— Det är så enkelt att göra som vi 
brukar, men vi kan lika gärna belöna 
oss med att göra något roligt till-
sammans i stället. ○

Tips för en hälsosammare vardag:
1. INVOLVERA BARNET
Berätta vad kroppen mår bra av, att 
vi äter för att växa, må bra och vara 
friska. Att kroppen behöver mer 
grönsaker och att man bara bör äta 
sötsaker och snacks ibland.

2. DRICK VATTEN
Till maten och däremellan. Söta 
drycker endast vid särskilda tillfällen. 

3. BÖRJA MED SMÅ SAKER
En sak i taget, börja med mer 
grönsaker, minska ner mängden 
på portionerna om det behövs och 
anpassa mängden sötsaker och 
övriga snacks till barnets ålder.

4. BEKRÄFTA BARNETS KÄNSLOR
Det är jobbigt att bryta vanor!  

5. ÄT REGELBUNDET
Ett par mellanmål om dagen är bra 
men låt barnet hinna bli hungrigt 
mellan måltiderna.

6. GÖR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT
Se till att sötsaker inte är för lätt-
åtkomliga och erbjud alternativ.

7. GÖR ROLIGA SAKER 
Få in rörelser i vardagen och gör 
något tillsammans med ditt barn
som ni tycker om. Stäng av tv:n och 
gå ut och lek! Disken kan vänta! 

8. GE INTE UPP
Att arbeta med övervikt är ett tufft 
arbete och det kan vara svårt att för-
ändra vanor i familjen. Ta hjälp och 
involvera dina nära och kära som stöd.

PS. Allt är kostnadsfritt!
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LÄKEMEDELSNYTT

HPV-vaccin minskar 
risken för att 
drabbas av cancer 

» HPV (HUMANT PAPILLOMVIRUS) 
är en grupp av virus som bland annat 
kan orsaka könsvårtor och olika 
typer av cancer, inklusive livmoder-
halscancer, en sjukdom som globalt 
dödar fler än 250 000 kvinnor om 
året. I Sverige omfattas även pojkar 
av programmet sedan augusti i år.

Tidigare studier har visat att HPV-
vaccin skyddar mot HPV-infektion, 
könsvårtor och cellförändringar som 
kan leda till livmoderhalscancer.
Forskarnas analys visar att HPV-
vaccination kunde kopplas till en 
kraftigt minskad risk för livmoder-
halscancer och att riskminskningen 
var hela 88 procent bland de kvinnor 
som vaccinerades innan 17 års ålder. 

Kvinnor som vaccinerades mellan 
17–30 års ålder hade en halverad risk 
för livmoderhalscancer, jämfört med 
ovaccinerade kvinnor, enligt studien.

— Sammantaget visar vår studie att 
HPV-vaccination kraftigt kan minska 
risken för livmoderhalscancer, fram-

förallt om den genomförs i tidig 
ålder.

Detta ger starkt stöd till att fortsätta 
att erbjuda HPV-vaccin till barn och 
ungdomar via allmänna vaccinations-
program, säger Pär Sparén. ○ 

(Källa: ki.se) 

miljoner kronor. Så mycket 
donerades till Karolinska Insti-

tutets covid-19-forskning under 
våren till forskningsprojekt 

inriktade på bland annat vaccin 
och behandlingar. Källa: ki.se

100

Barnvaccinations-
program håller trots 
pandemin

»  CORONAPANDEMIN har lett till 
minskad vaccinering av barn i 
många länder, men inte i Sverige. 

Det svenska barnvaccinations-
programmet håller ställningarna 
mot coronapandemin. Det visar 
en analys som Folkhälsomyndig-
heten redovisar. Avbrott i vacci-
neringen kan snabbt leda till en 
ökning av allvarliga infektions-
sjukdomar och belasta en corona-
ansträngd sjukvård ytterligare.

Analysen visar att det svenska 
barnvaccinationsprogrammet 
har fortsatt att fungera. Enligt 
Folkhälsomyndigheten är detta 
främst tack vare ”utomordentligt 
arbete” av barnhälsovården och 
elevhälsan. ○

FO
TO

 S
TE

FA
N 

ZI
M

M
ER

M
AN

Pär Sparén och Jiayao Lei, forskare
vid institutionen för medicinsk epide-
miologi och biostatistik, Karolinska 
Institutet. 

Kvinnor som vaccineras mot HPV, humant 
papillomvirus, löper betydligt lägre risk 
att drabbas av cancer i livmoderhalsen. 
Det visar en stor studie av forskare vid 
Karolinska Institutet. Den positiva effekten
är störst vid vaccinering i ung ålder.
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FRÅGOR OM LÄKEMEDEL

Har vitamin K 
en benstärkande 
effekt?
Fråga. Jag har osteoporos och 
har hört att förutom kalcium och 
D-vitamin så är vitamin K bra för att 
stärka skelettet. Ska jag därför ta 
vitamin K-tillskottet?

SVAR: Det stämmer att vitamin K har 
en benstärkande effekt, men det finns 
inte några studier idag som styrker att 
ett tillskott förhindrar osteoporos eller 
frakturer. Däremot rekommenderas  
att tillföra vitamin K via kosten. Det 
finns två typer av vitamin K; K1 som 
finns i bland annat grönkål, brysselkål, 
spenat, rotfrukter och vegetabiliska 
oljor.

K2 finns i exempelvis äggula och 
organiskt kött. Framtida forskning 
kommer förhoppningsvis kunna svara 
på frågan om hur mycket vitamin K 
som behövs för att stärka skelettet. 
Eftersom vitamin K även påverkar 
blodkoagulationen kan för mycket 
K-vitamin skapa problem för de 
som använder blodförtunnande 
läkemedel. ○

?

Experterna svarar
? ?

Skicka gärna in frågor till oss om ni har funderingar kring läkemedel och behandling. 
Vi försöker svara i mån av plats och i första hand på frågor som kan intressera flera läsare.

Påverkas 
upptaget av 
kalcium när man 
dricker kaffe?
Fråga. Kan koffein påverka 
kroppens kalciumupptag? 
Hur mycket är skadligt i så 
fall?

SVAR:  Ja, det har visat sig att 
upptaget av kalcium påverkas 
till viss del när man dricker 
koffein. Mer än tre koppar kaffe 
eller te kan vara skadligt för 
skelettet. Om du dricker den 
mängden kan det vara bra att 
komplettera kalktillförseln, 
framför allt via kosten, om du 
är benskör eller riskerar att 
bli det. ○

      Jag behandlas 
för underfunktion 
i sköldkörteln. 
Ökar det risken 
för benskörhet?
Fråga. Jag använder sköldkörtel-
hormoner, innebär det större risk 
för mig att få osteoporos?

SVAR: Hypotyreos, eller underfunk-
tion av sköldkörteln ökar inte risken 
för benskörhet, eller osteoporos. Inte 
heller ersättningsbehandling med 
dessa hormoner till normala nivåer 
ökar risken. Om man däremot tar 
mer än nödvändigt av dessa hormo-
ner eller om man har en obehandlad 
hypertyreos, det vill säga överpro-
duktion av sköldkörtelhormoner, 
är det dock skadligt för skelettets 
uppbyggnad.
Läkaren kontrollerar hormonkoncen-
trationen genom blodprov för att se 
att du ligger på rätt nivå. ○      

»  Vi som svarar på läkemedelsfrågor i Min hälsa är apotekaren Maria Nordqvist 
och läkaren Björn Lundahl på Region Sörmlands läkemedelskommitté. Tänk på att 
våra svar inte ersätter kontakt med vården eller rekommendationer från din läkare. 

Mejla din fråga till fragaomlakemedel@regionsormland.se  
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Hälsokrysset
Vad får det för konse-
kvenser om man äter för 

mycket antibiotika?
1. Magsår vid stress
X. Resistens mot antibiotika
2. Blodpropp i ben/armar

Vad är en av 
riskfaktorerna för en 

benskörhetsfraktur?
1. Högt BMI
X. Brist på c-vitamin
2. Tobak

Vad är viktigt innan be-
handlingen av benskörhet?

1. God tandhälsa
X. Kontakta försäkringsbolaget
2. Bokat tid hos massageterapeut

Vilka drabbas oftast av 
osteoporos?

1. Äldre över 70 år
X. Män
2. Kvinnor

Vad kan vara en 
bidragande orsak 

till låg bentäthet?
1. Kortison
X. Antibiotika
2. Insulin

För att bygga upp skelettet och 
öka benmassan i kroppen  rekom-
enderar WHO att träna minst?
1. 15 minuter varje dag
X. 3 timmar varje vecka
2. 150 minuter varje vecka

Vad har ökat under 
pandemin?

1. Artros i knän efter mycket 
    stillasittande
X. Våld i nära relationer
2. Sämre tandhälsa

Vad händer vid ett uteblivet 
besök hos vårdcentralen?

1. En varning
X. Ett samtal efter 15 minuters  
     frånvaro
2. En avgift på 300 kronor

VINNARE HÄLSOKRYSSET 2/2020 
Mimoza Ndoj, Katrineholm // Henni Larsson, Julita // Maria Friberg, Strängnäs // 
Elisabeth Rytterström, Eskilstuna // Johnny Eriksson, Eskilstuna.
Vinnarna får varsitt presentkort på böcker.

Rätt svar 2/2020: X, 1, X, 2, X, 1, 1, 2 
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Få koll på vården i Sörmland – gör vårt kryss! 
Svaren hittar du i tidningen. 
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Fyll i de rätta svaren och skicka in hela 
talongen senast den 30 januari till: 

Min hälsa, Region Sörmland 
611 88 Nyköping 

Märk kuvertet med ”Hälsokrysset”.

Du kan även välja att mejla. Skicka  
då ditt svar och dina uppgifter till:  
kommunikationsstaben@
regionsormland.se
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