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Resume
Den store medieopmærksomhed om fordelene ved at få tilstrækkeligt
D-vitamin, giver måske nye udfordringer for diætister. Et nyt pilotstudie fra Ernærings- og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole har vist, at 12 % af de personer der tager et dagligt
D-vitamintilskud, tager mere end det der betragtes som værende den
øvre sikre grænse. Denne information giver et relevant input til den
kliniske vejledning om indtag af D-vitamin som kosttilskud.
Baggrund
Mængden af omtaler af D-vitamin har de seneste år været kraftigt
stigende, både i mediebilledet og på forskningsfronten. Udover
naturligvis funktionen af D-vitamin, har en del studier også undersøgt,
om forskellige befolkningsgrupper generelt får nok D-vitamin. I den
sammenhæng er det vist, at mange mennesker, og særligt dem der
lever på breddegrader langt fra ækvator (inklusive Danmark), navnligt
om vinteren lider af D-vitaminmangel (1). Dette er fulgt op af historier
om, hvordan sådanne mangler kan påvirke fx knogler (udvikling af
knogleskørhed), muskler, der måske bliver svagere (2, 3), og ikke
mindst ”for lavt D-vitamin kan føre til for tidlig død” (4).
Medicinalfirmaer har set mangelproblematikken og de foreslåede
konsekvenser som en anledning til at satse på salg af forskellige typer
af kosttilskud. I butikker og på nettet kan man købe en bred vifte af
D-vitamintilskud, der typisk indeholder fra ca. 20 µg og helt op til 90
µg pr. tablet, hvilket langt overskrider de officielle anbefalinger, der
for voksne lyder på 10 µg/dag alene via mad og drikke (5,6). Salget
af produkter der indeholder langt mere end de officielle anbefalinger,
kan potentielt øge risikoen for, at nogle personer vil indtage mere
D-vitamin, end den anbefalede ”øvre sikre grænse” på 100 µg/dag
fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (8). Det har
man fx erfaret i USA (7).
At mange danskere tager D-vitamintilskud, er fastslået i en rapport
om kosttilskud fra Fødevareinstituttet (DTU), der viser at næsten 50 %
af den voksne befolkning tager et dagligt multivitamin- og mineraltilskud, og at ca. 30 % tager enten levertran/fiskeolie eller D-vitamintilskud (9). Det er til gengæld ikke undersøgt, hvor store mængder af
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D-vitamin der reelt indtages af disse personer, om der er forskel på
indtaget i forhold til hvor fysisk aktive de er, eller hvad årsagen til indtaget er. At søge svar på disse spørgsmål er målet for den undersøgelse, der er refereret fra i denne artikel: Et pilotstudie lavet på Ernæring
og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole, med
støtte fra Beckett-Fonden (10).
Metode
Til at undersøge både hvor meget D-vitamin der indtages af de der
indtager et tilskud, og hvorfor de gør det, blev der lavet et spørgeskema. Spørgeskemaet blev distribueret via Facebook. Inklusionskriterier
var voksne raske personer (18-70 år), der ikke var henvist til at tage
D-vitamin af en læge. Der var 52 brugbare besvarelser på spørgeskemaet (Fig. 1), bestående overvejende af kvinder (83 %).

Figur 1.
Flowdiagram der skildrer processen for rekruttering af informanter.
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Gennemsnitlig daglig indtag af
D-vitamin for personer der tager
et D-vitamintilskud (D-vitamin
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Resultater
Det gennemsnitlige indtag af D-vitamin fra tilskud, for de personer der indgår i undersøgelsen, er 37 µg/dag (Fig. 2), hvilket ligger
betydeligt over de anbefalede 10 µg/dag. Mænds indtag er en anelse
højere end kvinders, uden dette tal dog er signifikant. På samme
måde er der heller ingen forskel på indtaget af D-vitamin, afhængig
af, om man var meget aktiv (fysisk aktive mindst fire gange om ugen)
eller mindre aktiv (fysisk aktiv højest tre gange om ugen) (Fig. 2).
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Af de adspurgte personer, tager 69 % mere D-vitamin end den
anbefalede daglige dosis på 10 µg/dag (Fig. 3). Af disse tager 57 %
mellem 11-95 µg/dag, mens de resterende 12 % tager over 95 µg/
dag. Sammen med et gennemsnitligt dagligt indtag af D-vitamin via
kosten på lige under 5 µg/dag (10), vil denne gruppe nå op på eller
over den øvre sikre grænse på 100 µg/dag (8).

indtager via kosten (11). Dertil kan lægges den relativt store eksponering der har været i medierne omkring denne mangelproblematik.
Det næst vigtigste argument for begge grupper er forebyggelse af
knogleskørhed (osteoporose). Dette er i tråd med, at en effekt på
knoglerne er den mest velunderbyggede effekt af D-vitamin. For den
meget fysisk aktive gruppe, er et stort set ligeså vigtigt argument, at
man vil sikre en optimering af sin fysiske præstationsevne i forbindelse
med udøvelse af fysisk aktivitet, idet D-vitamin muligvis kan have en
effekt på muskelfunktionen. Selv om meget tyder på, at der kan være
en gavnlig effekt på fx præstationsevnen ved at tage D-vitamintilskud,
hvis man har en lav D-vitaminstatus, er der dog intet belæg for, at et
meget stort indtag skulle have en ekstra gavnlig effekt, tværtimod
(12, 13). For gruppen der er mindre fysisk aktiv, er den tredje vigtigste
grund en oplevelse af generel træthed i dagligdagen, som man håber,
at et D-vitamintilskud kan hjælpe på.

Den primære årsag til at tage tilskud er en generel frygt for, at man
ikke får nok D-vitamin i dagligdagen (Fig. 4). Dette blev angivet af
både de meget og de mindre aktive. Denne bekymring giver mening
om vinteren, når solen ikke bidrager til D-vitaminproduktionen og når
man ser på, hvor små mængder D-vitamin den danske befolkning

Perspektivering
Symptomer på et overindtag i den milde ende kan være hovedpine og
kvalme. I den mere ekstreme ende finder man udvikling af forkalkninger i forskellige væv, som det blev observeret hos nogle af de børn,
der i 2016 fik D-vitamindråber med 75 gange højere indhold end der

Figur 3.
Fordeling af, hvor stort et dagligt D-vitamintilskud der indtages.
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stod på flasken (14, 15, 16). På trods af det relativt lave antal respondenter, er det alligevel bekymrende, hvis over 10 % af de personer
der indtager et D-vitamintilskud, når op over den øvre sikre grænse af
D-vitaminindtag på 100 µg/dag.
Der kan være mange forskellige kilder til information omkring hvor
meget D-vitamin man skal indtage, men som nævnt, er der ikke
meget evidensbaseret belæg for, at man skal indtage fra lidt over og
op til flere hundrede µg D-vitamin om dagen, som man kan læse på
forskellige hjemmesider og blogs på nettet (fx 17, 18). Det er netop
sådanne informationer man som diætist skal være opmærksom på,
og forsøge at komme til livs.

Med en større viden om, hvorfor personer indtager meget høje doser
D-vitamin, kan det være lettere for bl.a. diætister at komme klart
igennem budskabsjunglen, som afsender af evidensbaseret information om fx hvor meget - eller snarere hvor lidt - D-vitamin man bør indtage. Der er som tidligere nævnt god evidens for, at folk der mangler
D-vitamin, kan have gavn at et mindre dagligt D-vitamintilskud, MEN
der er ingen evidens for, at man skal gå helt over i den anden grøft,
og indtage 100 µg/dag eller over, som ca. 10 % af deltagerne i vores
studie gør. ”D’ er for meget”.

Figur 4.
Grunde til at indtage D-vitamintilskud
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