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Skelettstärkande behandling med bisfosfonater  

Bisfosfonater är ett skelettstärkande läkemedel som normalt används för att behandla 

benskörhet. Läkemedlet ges också för att undvika att ditt skelett kalkas ur vid hormonell 

behandling. Vanliga läkemedel med bisfosfonater är Alendronat och Zoledronsyra.   

Förberedelser 

Innan du startar din första behandling kan du behöva beställa tid hos tandläkare eller remitteras 

av din läkare till medicinsk tandvård. Orsaken är att det finns en liten risk för sämre 

blodförsörjning i käkbenet vid behandling med bisfosfonater. Om du har en infektion eller 

tandlossning behöver man därför åtgärda det.  

Cirka en vecka före varje behandling ska du lämna blodprover för att kontrollera njurfunktionen 

och kalkhalten i blodet. Remiss för proverna ordnar din kontaktsjuksköterska. 

Det är viktigt att du dricker ordentligt före och efter behandlingen, så att du inte blir uttorkad.  

Så går det till 

Bisfosfonater ges som dropp direkt in i blodet och varje behandling tar cirka 30 minuter.  

Behandlingen ges på sjukhuset och du får gå hem samma dag.  

Biverkningar  

Bisfosfonater kan orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem. Du kan få huvudvärk och 

influensaliknande tillstånd med feber, värk i leder, skelett och muskler. De flesta får lindriga 

biverkningar som försvinner efter några dagar. 

Du kan lindra biverkningarna genom att ta paracetamol en stund före behandlingen. Du kan 

sedan fortsätta att äta paracetamol enligt anvisningarna på förpackningen så länge du behöver.  

Bisfosfonater kan sänka halten av kalk och D-vitamin i blodet. Din läkare skriver därför recept på 

kalcium och D-vitamin.  

Tänk på att hålla en god tandhygien och meddela din kontaktsjuksköterska och tandläkare om 

du har besvär. Berätta för din tandläkare inför tandbehandlingar att du behandlas med 

bisfosfonater. 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du får ont i munnen, tänderna eller käken. 

 Om du får oregelbunden hjärtrytm eller en allergisk reaktion. 

 Om du får besvär med ögonen. 

 Om du mår illa eller kräks.  
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