
Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., Idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk afsnit. 

Mange ældre mænd og kvinder har problemer med 

porøse knogler. Knoglemassens mængde og dermed 

styrke aftager med alderen. Årsagerne til afkalkningen af 

knoglerne er en kombination af hormonelle forandringer og et lavere aktivitetsniveau. 

Det er især fra 30 – 35 års alderen, at vi begynder at miste mere kalk/calcium, end vi opbyg-

ger i knoglemassen. Kvinder mister derudover en øget mængde kalk fra knoglerne, når meno-

pausen indtræder.   

Knoglemasse = knogleopbygning - knoglenedbrydning

 

HVAD KAN VI GØRE?

- Vi skal fra barnsben aktivt forsøge at øge knoglernes kalkindhold 

- Vi skal aktivt modarbejde knogleafkalkningen

- Vi skal sikre vore knogler gennem en kombination af en hensigtsmæssig og varieret kost samt  

 træning af vor muskulatur og dermed knoglemasse

UDGANGSNIVEAU

Udgangsniveauet før aldringsprocessen begynder er vigtig, eftersom det sikrer, at der går læn-

gere tid, inden vi når et kritisk lavt kalkindhold i knoglemassen. Første skridt i forsøget på at 

undgå porøse knogler er at opbygge den størst mulige mængde kalk i knoglerne allerede i barn-

dommen og puberteten. Vi har bl.a. indflydelse på knoglemassen gennem fysisk aktivitet og 

kost. Knoglerne nedbrydes, som alt andet væv af den træning vi udsætter dem for. Heldigvis vil 

knoglerne, hvis de får tid til restitution og superkompensation, genopbygge sig selv i en stærkere 

udgave. Således vil knoglerne med tiden opbygge en øget mængde kalk og dermed blive stær-

kere. Det er vigtigt, at vi, i en tidlig alder ved styrketræning, løb eller anden vægtbærende motion 

forsøger at få lagret så store mængder kalk i knoglerne som muligt. Derudover skal vi naturligvis 

indtage en varieret kost, der indeholder tilstrækkelige mængder kalk og vitamin D.  

Jo højere udgangsniveau, desto længere tid tager det, før et kritisk lavt niveau nås.
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HASTIGHED

Knoglemassen gennemgår en konstant opbygning og nedbrydning. Dette sker ved, at mæng-

den af kalk i knoglemassen ændrer sig. Når vi bliver ældre, bevirker aldringsprocessen, at 

mængden af kalk i menneskekroppen og dermed knoglemassen mindskes. Hastigheden af 

dette stiger efter 30 – 35 års alderen, og øges jo ældre og mere inaktive vi bliver. Vi kan gen-

nem styrke- og løbetræning sænke hastigheden af denne proces. Ved at bibeholde en fysisk 

aktiv livsstil der indeholder forskellige former for vægtbærende træning, mindsker vi mæng-

den af kalk, der går tabt fra knoglerne.

HVORDAN SKAL DER TRÆNES?

De hyppigste brudskader opstår hos ældre i hofte, rygrad og arme. Derfor skal muskulaturen, 

og dermed knoglemassen omkring disse knogler og led styrkes. Styrketræning, med belast-

ninger der svarer til en vægt, man kan løfte maksimalt 15 gange, kan udsætte knoglerne for 

de ønskede store og mangeartede træk, tryk og vridbelastninger. De belastninger, vi udsætter 

kroppen for i forbindelse med løb, sikrer primært knoglemassen i fødder, ben og hofte. 

Der er set op til 12% stigning i knogletæthed efter 18 måneders træning.

Styrketræning er meget belastende for bevægeapparatet, hvorfor sener mm. skal styrkes, 

inden man begynder at arbejde med meget tunge belastninger. Eftersom blodgennemstrøm-

ningen i bl.a. sener er mindre end i  muskler, vil styrkefremgangen og ophelingen foregå 

langsommere. Det er af stor betydning for den hastighed, hvormed styrketræningens be-

lastninger kan øges, hvorfor en grundtræningsperiode på 8 – 12 uger anbefales for personer 

uden kendskab til styrketræning. 

God træning.

N.B. Fødevarer med meget kalk: Yoghurt, mælk og spinat. 
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