
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÄLSOEFFEKTER AV D-VITAMIN 
En litteraturöversikt 
 
HEALTH EFFECTS OF D-VITAMIN 
A Literature Review Study 

Examensarbete inom folkhälsovetenskap  
Grundnivå 7,5 Högskolepoäng 
Vårtermin 2018 
 
Ann-Catrin Mattsson 
 
Handledare: Emelie Andersson Adamovic 
Examinator: Kristina Carlen 



 

 

Sammanfattning 

Titel: Hälsoeffekter av D-vitamin 

Författare: Ann-Catrin Mattsson  

Institution: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 

Program/kurs: Hälsocoachprogrammet, Examensarbete i Folkhälsovetenskap, 7,5 hp 

Handledare: Emelie Andersson Adamovic 

Examinator: Kristina Carlen 

Sidor: 12 

Nyckelord: D-vitamin, hälsa, dödlighet, dosering, cancer, infektion 

___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Det kan vara svårt att få i sig tillräcklig mängd D-vitamin för att upprätthålla en 

normal D-vitamins nivå under vinterhalvåret. Med normal nivå i blodet menas en D-

vitaminstatus på omkring 50 nmol/l där risken för benskörhet och dödlighet minskar. Ny 

forskning talar för att D-vitamin har stor betydelse, inte bara för skelettet, utan också för vårt 

immunsystem och andra sjukdomar. Syfte: Denna studies syfte var att klargöra några av de 

hälsoeffekter som D-vitamin har på immunförsvaret. Metod: En litteraturstudie som 

baserades på tio tidigare utförda studier. Resultat: I resultatet framkom fem områden. Dessa 

är: Dosering för normala D-vitamin nivåer, D-vitamin effekter på hjärt- och kärlsjukdomar, 

D-vitamin effekter på cancersjukdomar, D-vitamins effekter på metabolt syndrom och 

diabetes och D-vitamins effekter på luftvägsinfektioner. Diskussion: Olika studier har forskat 

på vilka hälsoeffekter D-vitamin har på människans hälsa. Tillskott av D-vitaminhar visat sig 

ha skyddande effekter och kan även bidra till lägre dödlighet hos utsatta grupper. Effekterna 

av doseringsregimen för att avgöra vilka nivåer i blod som speglar ett optimalt D-

vitaminstatus diskuteras. Konklusion: D-vitaminhar stor betydelse, inte bara för skelettet, 

utan också för vårt immunsystem. Tillskott av D-vitamin har visat skyddande effekter på ett 

flertal sjukdomar likt infektioner, typ 2 diabetes, bröstcancer och olika hjärt-kärlsjukdomar. 
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Author: Ann-Catrin Mattsson  

Department: School of Health and Education, University of Skövde 

Course: Healthcoach Program, Degree Project in Public Health, 7.5 hp 

Supervisor: Emelie Andersson Adamovic 

Examiner: Kristina Carlen 

Pages: 12  

Keywords: D-vitamin, health, mortality, dosage, cancer, infection 

___________________________________________________________________________ 

Background: It may be difficult to get enough D-vitamin to maintain a normal D-vitamin 

level during the winter months. A normal level in the blood means a D-vitamin status of about 

50 nmol/ l, where the risk of osteoporosis and mortality is reduced. New research shows that 

D-vitamin is of high importance not only for the skeleton, but also for our immune system 

and other diseases. Purpose: The purpose of this study was to clarify some of the health 

effects D-vitamin has on the immune system. Method: A literature study based on ten 

previous studies. Result: There was five areas in the result. These are: Dose for normal D-

vitamin levels, D-vitamin effects on cardiovascular disease, D-vitamin effects on cancerous 

diseases, D-vitamin effects on metabolic syndrome and diabetes and D-vitamin effects on 

respiratory infections. Discussion: Various studies have researched the health effects D-

vitamin has on the human health. Supplements of D-vitamin have been shown to have 

protective effects and can also contribute to lower mortality in vulnerable groups. The effects 

of the dosage regimen to determine which levels in blood reflect an optimal D-vitamin status 

are discussed. Conclusion: D-vitamin is of great importance not only for the skeleton, but 

also for our immune system. Supplements of D-vitamin have been shown to have protective 

effects on a variety of diseases like infections, type 2 diabetes, breast cancer and various 

cardiovascular diseases. 

 

 

 



 

Definitioner och terminologi  

25 (OH) D –  ämne som produceras av levern från kolekalciferol (vitamin D3), och som i 

njurarna kan aktiveras till kalcitriol. 

Bolusdoser - tillförsel av en hög dos av läkemedel vid enstaka tillfällen.  

D-vitaminstatus - bestäms efter mätning av 25(OH)D i blodet och mäts i nmol/L.  

E – enheter av D-vitamin. 1 E = 0,025 mikrogram D-vitamin.  

EF (ejektionsfraktion) – är hur stor del av hjärtats diastoliska volym som pumpas ut vid varje 

hjärtslag. 

HPV-virus - humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus som finns i över hundra olika 

typer. Några typer kan ge cellförändringar som kan leda till cancer, framför allt i 

livmoderhalsen. 

IPDMA - studiemetaanalys av individuella patientdata. 

RTI – luftvägsinfektioner.  
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Inledning 

Ny forskning talar för att D-vitamin har stor betydelse, inte bara för skelettet, utan också för 

vårt immunsystem och andra sjukdomar. I en artikel tillkommen på uppdrag av 

Livsmedelsverkets och Svenska barnläkarföreningen, framgår det att det finns risk för D-

vitaminbrist hos ett flertal grupper i Sverige och att brist på vitaminet kan ha stor inverkan på 

immunsystemet (Åkeson, Casswall & Kull, 2012). Under sommarhalvåret är solbestrålning på 

huden den viktigaste källan till D-vitamin och nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 

konstaterar nu att människor i Norden behöver mer av vitaminet för att behålla en tillräcklig 

nivå i blodet under vinterhalvåret (Livsmedelverket, 2018). Denna studies syfte var att 

klargöra några av de hälsoeffekter som D-vitamin har på immunförsvaret. 

Bakgrund  

Människor får i sig vitaminet på två sätt; via maten och av vid solbestrålning på huden där D-

vitamin bildas och lagrats i fettdepåerna (Akeson et al., 2012). Med tanke på vårt lands 

nordliga läge kan suboptimalt D-vitamin status utgöra ett problem i befolkningen. Detta gäller 

framför allt de grupper som får för lite solljus eller har för lågt D-vitamin intag via kost eller 

tillskott. I den femte upplagan av NNR där mer än hundra experter varit involverade, har 

rekommenderat intag av D-vitamin höjts för grupper som; barn över två år och vuxna 

personer över 75 år (Livsmedelverket, 2017). Orsaken till detta var att experterna 

samanställde ny forskning som påvisade att människor i Norden behöver mer D-vitamin för 

att behålla en tillräcklig hög nivå i blodet under vinterhalvåret. Med tillräcklig nivå i blodet 

menas en D-vitaminstatus på omkring 50 nmol/l där risken för benskörhet och dödlighet 

minskar. Det rekommenderade dagliga intaget för grupperna spädbarn och barn under 2 år 

samt barn och vuxna under 75 år är 10 mikrogram (400 E). För vuxna med lite eller ingen 

solexponering och vuxna över 75 år är rekommendationen 20 mikrogram/dag (800 E) 

(Livsmedelverket, 2018). 

Akeson et al. (2012) antyder att D-vitamin har betydelse för immunsystemet och att en hög D 

vitaminstatus även ger bättre skydd mot infektioner. Även i Urashima, Segawa, Okazaki, 

Kurihara, och Idas (2010) undersökning syntes en nästan halverad risk för influensa hos 

skolbarn som fick tillskott av 1200E D-vitamin dagligen. Avenell, Cook, Maclennan och 

Macpherson (2007) fastslår att det finns en icke-signifikant 10–15% minskad risk för 
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luftvägsinfektion eller antibiotikabehandling med tillskott av 800 E dagligen. Viss forskning 

antyder att D-vitamin kan förbättra diverse riskfaktorer för ohälsa (Shidfar et al., 2012). 

Resultatet av studien visade att gruppen som fått tillskott av 1000 E D-vitamin dagligen, hade 

lägre fettvikt, bättre kolesterolfördelning och flera deltagare uppvisade även mindre 

midjemått. Det sågs även ett sammanband mellan lågt D-vitamin intag och depressioner hos 

deltagarna. Under hösten och våren sjunker depåerna med D-vitamin kritiskt och när det 

vitaminet som lagrats tar slut ökar risken att utveckla vinter och vår depressioner (Shidfar et 

al., 2012). Personer med högre halt av D-vitamin i blodet uppvisade mindre depressiva 

symtom och att ge tillskott av D-vitamin (20 000 E eller 40 000 E per vecka) minskade de 

depressiva symptomen ytterligare. Hos personer som tillhörde gruppen som fick placebo 

märktes ingen skillnad (Jorde, Sneve, Figenschau, Svartberg & Waterloo, 2008).  

Syfte 

Denna studies syfte var att klargöra några av de hälsoeffekter som D-vitamin har på 

immunförsvaret. 

Metod  

Metoden som valdes var en litteraturöversikt enligt Forsberg och Wengström (2008), vilket 

innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa data från publicerade 

vetenskapliga artiklar eller rapporter i förhållande till det valda syftet. Litteraturöversikten 

baseras på redan befintliga forskningsresultat. Genom en bred sökning av vetenskapliga 

artiklar valdes tio studier ut för analys och granskning utifrån kvalitet, validitet och reliabilitet 

som passade det valda syftet. 

Val av databaser  

Sökningar genomfördes i PubMed, CINAHL och WorldCat Discovery. De tre databaserna 

valdes ut eftersom de var bra lämpade och inriktade mot områden som hälso- och 

vårdvetenskap samt biomedicin. 

Sökord  

Valen av sökord bygger på syftet att förstå hälsoeffekterna av D-vitamin. Sökorden D-

vitamin, vitamin D supplementation, prevent, infection, mortality, estimation, dose, 

association, woman, 25-hydroxyD-vitamin, risk, breast cancer, diabetes, colorectal cancer, 
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pre-diabetes metabolic syndrome och respiratory tract infections användes vid 

artikelsökningarna. Sökorden kombinerades på olika sätt med AND vilket presenteras i Tabell 

1.  

Inklusion och exklusionskriterier  

För att avgränsa sökresultatet av artiklarna användes inklusions- och exklusionskriterier. 

Studierna som valdes skulle vara peer reviewed och skrivna på svenska eller engelska. För att 

få så aktuell forskning som möjligt exkluderades artiklar som var publicerade längre än tio år 

tillbaka.  

Etiska aspekter 

En litteraturstudie sammanställer tidigare gjorda studier och behöver därför inte något 

tillstånd från en etisk kommitté. Däremot inkluderades endast etiskt godkända artiklar i 

arbetet i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). I så stor mån som möjligt valdes 

studier som arbetat med etiska överväganden det vill säga att deltagandet var frivilligt, 

identiteterna skyddas och att studien var etiskt godkänd och granskad av en utomstående 

organisation. God medicinsk forskning innebär även att inte avsiktligt förvränga 

forskningsprocessen genom fabricering av data, stöld eller plagiat av data samt att alla resultat 

presenteras som har ingått i studien (Forsberg & Wengström, 2008). Urvalet av data har varit 

representativt och noga övertänkt för studiens syfte och ändamål. 

Redovisning av sökprocessen  

Första steget i sökprocessen var att välja ut passande databaser. Till en början användes färre 

sökord som exempelvis D-vitamin AND health. Träffarna blev dock alltför många, sök 

begreppen behövde avgränsas och utvecklades tillslut till de valda sökorden. Artiklar som var 

äldre än 2008 och inte peer reviewed exkluderades vid sökningen. De gånger artikelsökningen 

översteg trehundra sökträffar så lästes de tvåhundra första titlarna igenom som visades i 

träfflistan. De studier vars titlar verkade relevanta lästes abstrakten igenom. I databasen 

PubMed fick kriteriet peer reviewed uteslutas vid sökningen pga. att funktionen inte är 

tillgänglig i den databasen och fick istället kontrolleras i efterhand. Efter att ha läst 

sammanfattningen valdes därefter tio studier ut efter dess relevans och överenstämmelse med 

studiens syfte. 
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Tabell 1. Översikt av artikelsökning 

Databas 

datum  

Sökord Antal träffar Lästa 

Abstract 

Lästa Artiklar Utvalda  

PubMed 

19 April 

2018 

D-vitamin AND 

Prevent AND 

Infection 

89 3 3 2 

PubMed 

19 April 

2018 

D-vitamin AND 

Mortality AND 

Infection 

200 6 3 1 

PubMed 

19 April 

2018 

Estimation AND 

D-vitamin AND 

dose 

20 4 1 1 

CINAHL 

28 April 

2018 

Association 

AND D-vitamin 

AND infection 

AND woman 

12 2 2 1 

WorldCat 

Discovery 

28 April 

2018 

25-hydroxyD-

vitamin AND 

risk AND breast 

cancer AND 

women 

533 3 1 1 

WorldCat 

Discovery 

28 April 

2018 

25-hydroxyD-

vitamin AND 

risk AND 

diabetes AND 

pre-diabetes 

370 3 1 1 

WorldCat 

Discovery 

1 Maj 2018 

25-hydroxyD-

vitamin AND 

colorectal cancer 

714 2 2 1 

PubMed 

1 Maj 2018 

Vitamin AND 

metabolic 

syndrome AND 

women 

334 3 2 1 

WorldCat 

Discovery 

28 Juli 2018 

Vitamin D 

supplementation 

AND risk AND 

Respiratory Tract 

Infections 

469 5 2 1 

 

Analys  

Analysen har skett stegvis och studierna har systematiskt jämförts och kontrasteras mot 

varandra vilket presenters genom en övergripande tabell, Tabell 2 nedanför. Tabell 2 ger en 

sammanställning av de tio utvalda artiklarna. I linje med Bryman (2011) identifierades 

därefter fem delområden vilka ger svar på litteraturöversiktens syfte. De olika områdena som 

presenteras i resultatdelen är; Dosering för normala D-vitamin nivåer, D-vitamin effekter på 
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hjärt- och kärlsjukdomar, D-vitamin effekter på cancersjukdomar, D-vitamins effekter på 

metabolt syndrom och diabetes och D-vitamins effekter på luftvägsinfektioner. 

 

Resultat  

Tabell 2. Sammanställning av utvalda artiklar 

Forskare/årtal Land Deltagare & 

ålder 

Studiedesign & 

metod 

Resultat 

Degerud et al. 

(2018). 

Norge 4114 

patienter, 

medelålder 

62 år 

Observationsstudie.  

Personer med hjärt-

kärlsjukdom har 

följts under tolv år. 

Normala D-vitamin nivåer 

tycks minska risken för 

dödlighet i hjärt-

kärlsjukdomar med 30 

procent. 

Dirks-Naylor och 

Lennon-Edwards 

(2011). 

USA 163 

patienter, 65 

år 

Studerar hjärtats EF 

hos 

hjärtsviktpatienter 

som fick ett dagligt 

tillskott av D-

vitamin3. 

Daglig dos av D-vitamin kan 

ha mycket god effekt på 

patienter med hjärtsvikt. 

 

Facciorusso, 

Prete, 

Muscatiello, 

Crucinio, och 

Barone (2016). 

 

Italien  143 

patienter, 

 41-85 år. 

Mätte D-vitamin 

nivåer hos 

cancerpatienter med 

metastaser i levern 

för att bedöma dess 

inverkan på 

överlevnadsgraden. 

 

Genomsnittsöverlevnadstiden 

var betydligt längre om 

patientens D-vitaminnivå var 

över 20 ng/ml hos patienter 

med koloncancer. 

 

Mao och Huang 

(2013). 

China  4827 

deltagare, 

1–63 år. 

Metaanalys av sju 

stycken 

randomiserade 

kontrollerade studier 

(RCT), för studera 

huruvida D-

vitamintillskott kan 

förebygga RTI  

Resultaten visade att extra  

D-vitamintillskott 

inte hindrar RTI i en redan 

hälsosam befolkning. 

Martineau et al. 

(2017). 

 

Storbritannien 11 321 

deltagare,  

0 till 95 år. 

IPDMA-studie  

 

D-vitamin-tillskott skyddar 

mot akut luftvägsinfektion.  

Park, Garland, 

Gorham, 

BuDoff, Barrett-

Connor och 

Burne (2018). 

USA 

South Korea 

903 

deltagare, 

Medelåldern 

var 74 år. 

12 årig kohortstudie 

där det undersöks i 

fall låg D-

vitaminnivå är 

förknippat med 

högre risk för typ 2-

diabetes. 

Låg D-vitamin halt kan öka 

risken att utveckla typ 2-

diabetes. 

 

Park et al. 

(2015). 

South Korea 

USA 

20 767 

kvinnor,  

Case-control studie. 

Forskare jämförde 

Kvinnor med brist på D-

vitamin hade 27 % ökad risk 
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20-79 år  D-vitamin nivåerna 

mellan 3 634 

koreanska 

bröstcancerpatienter 

och 17 133 friska 

kontrollpersoner. 

 

att utveckla bröstcancer 

jämfört med de kvinnor som 

hade tillräckliga D-

vitaminnivåer. 

Schmitt, Nahas-

Neto, Bueloni-

Dias, Poloni, 

Orsatti och Petri 

Nahas (2018). 

 

Brasilien  463 

kvinnor, 

45–75 år 

Observations-, 

tvärsnittsstudie. 

Alla hade passerat 

klimakteriet och 

följdes i två år vid 

FMB-UNESP:s 

klimakterieklinik. 

Resultatet visar en stark 

koppling mellan D-vitamin 

brist och metabolt syndrom 

hos kvinnor som passerat 

klimakteriet. 

Shim, Pérez, 

Symanski och 

Nyitray (2016). 

USA 2353 

kvinnor,  

20–59 år 

Tvärsnittsstudie som 

undersökte 

sambandet mellan D-

vitamin nivåer och 

förekomsten av 

HPV-infektion. 

Resultatet visar en tydlig 

koppling mellan låga nivåer 

av D-vitamin och HPV-virus 

hos kvinnor i USA. 

 

Smith et al. 

(2016).  

 

Danmark, England 

Irl 

110 

ungdomar, 

14–18 år 

Observationsstudie.  

Deltagarna delades 

slumpmässigt in i tre 

grupper som fick 

tillskott av D-vitamin 

i doserna 0, 400 eller 

800 enheter. 

Tre gånger den 

rekommenderade dagsdosen 

krävs för att unga ska 

bibehålla normala D-vitamin 

nivåer under vinterhalvåret. 

Dosering för normala D-vitamin nivåer 

Ungdomar är en befolkningsgrupp med hög risk för D-vitaminbrist. Det krävs tre gånger den 

rekommenderade dagsdosen för att unga ska kunna bevara normala nivåer under 

vinterhalvåret (Smith et al., 2016). Studien följde unga män och kvinnor under vinterhalvåret i 

England. Deltagarna i studien delades slumpmässigt in i tre grupper som fick tillskott av D-

vitamin i doserna 800, 400 eller 0 E. Målet var att se vilka doser som krävdes för att 

upprätthålla en normal nivå av D-vitamin under vinterhalvåret. Hos placebogruppen som fick 

en kapsel utan D-vitamin sjönk nivån jämfört med de två övriga grupperna där 

genomsnittshalten för D-vitaminnivån istället ökade väsentligt. Bäst värden hade gruppen 

som doserats med 800 E. Studien visade dock att för att bibehålla en halt på minst 50 nmol/l 

som anses som normalt så krävdes ännu högre doseringar på minst 1 200 E för 97,5 procent 

av ungdomarna (Smith et al., 2016).  

Det är svårt att ge exakt svar på rekommenderad dosering då mängden tillskott som behövs 

varierar från person till person. Forskning har heller inte kunnat visa vilken dosering som är 

optimal för brist i relation till effekt på immunförsvaret. Den skyddande effekten har dock 

visat sig större i studier där patienter doserades till att inta D-vitamin en gång dagligen 



7 

 

jämfört med större bolusdoser mer sällan (Martineau et al., 2017). Patienter som hade mycket 

D-vitaminbrist var de som upplevde mest fördelar med vitamintillskottet (Mao & Huang, 

2013). Tillskott av D-vitamin har även visat sig vara ofarligt och är inte kopplat till någon 

ökad frekvens av biverkningar jämfört med placebo (Martineau et al., 2017). 

D-vitamins effekter på hjärt- och kärlsjukdomar  

En norsk studie i Bergen visar att rätt mängd D-vitamin är kopplat till lägre dödlighet hos 

personer med hjärt-kärlsjukdomar. Rätt mängd D-vitamin hos de här patienterna visade sig 

minska risken för dödsfall med närmare 30 procent. Studien visade att både för mycket och 

för lite D-vitamin ökar risken för dödlighet och att blodvärden på runt 42 till 100 nmol/l gav 

bäst resultat. Deltagarnas medelålder var 62 år när studien påbörjades (Degerud et al., 2018). 

En amerikansk studie om D-vitamin effekt på skelettmusklerna visade att en daglig dos av D-

vitamin kan ha mycket god effekt på patienter med hjärtsvikt. Hälften av hjärtsviktpatienterna 

fick ett dagligt tillskott av D-vitamin och den andra hälften fick placebo. Studien mätte 

därefter hjärtats ejektionsfraktion (EF), hur mycket blod som hjärtat pumpar ut vid varje 

hjärtslag. Deltagarna i studien hade en genomsnittlig EF på 26 procent i jämförelse med en 

frisk person som bör ha en EF på ca 65 procent. I gruppen som fick dagliga doser av extra D-

vitaminförbättrades EF värdet med åtta procent vid ettårskontrollen. Dessutom visade 

ultraljuds-undersökningar att deltagarnas hjärtan blivit mindre vilket är ett tecken på att 

hjärtfunktionen blivit effektivare. Ingen förändring skedde i placebogruppen. Resultatet stöder 

hypotesen att D-vitamininsufficiens och / eller brist kan bidra till olika sjukdomstillstånd och 

att D-vitamin är viktigt för optimal styrka och funktion hos skelettmuskeln (Dirks-Naylor & 

Lennon-Edwards, 2011). 

D-vitamins effekter på cancersjukdomar  

En studie från Korea och USA visade att det är 27% större risk att utveckla bröstcancer hos 

kvinnor som har brist på D-vitamin jämfört med kvinnor som har tillräckliga D-vitamin 

nivåer. Studien jämförde D-vitaminnivåerna mellan 3 634 koreanska bröstcancerpatienter och 

17 133 friska kontrollpersoner. Resultatet efter ett års uppföljning visade att 

överlevnadsgraden hos bröstcancerpatienters förbättras väsentligt ifall patienterna hade 

upprätthållit en optimal D-vitamin nivå (Park et al., 2015). Det finns en koppling mellan låga 

D-vitamin nivåer och HPV-virus hos kvinnor i USA. Resultatet visade en nästan tredubblad 

risk hos kvinnor med svår D-vitaminbrist att utveckla tumörframkallande HPV infektioner 

jämfört med kvinnor som hade högre D-vitamin nivåer. Varje 10 mg minskning av vitaminet 
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innebar en 14 procents ökad risk att utveckla HPV-infektion. Långvariga HPV infektioner kan 

leda till kondylom eller olika typer av cancer där livmoderhalscancer är den mest relaterade 

cancerformen. Cervicovaginal HPV-prevalens kan därför vara associerad med mindre nivåer 

av serum-vitamin och en tillräcklig nivå av D-vitamin kan ses som skydd mot flera olika HPV 

infektionssjukdomar (Shim, Pérez, Symanski & Nyitray, 2016). Höga D-vitamin nivåer har 

även satts i förbindelse till längre överlevnad hos patienter med kolorektalcancer. Resultatet 

av en studie från Italien visade att genomsnittsöverlevnadstiden var nästan 2,5 år längre ifall 

patientens D-vitaminnivå var över 20 ng/ml. Mediantiden till återfall var även den dubbelt så 

hög för dessa patienter jämfört med patienter som hade D-vitamin nivåer på 20 ng/ml eller 

lägre. Studien ger stöd för att D-vitamin har ett samband med den totala överlevnaden hos 

personer med kolorektalcancer (Facciorusso, Prete, Muscatiello, Crucinio & Barone, 2016). 

D-vitamins effekter på metabolt syndrom och diabetes  

En studie från Brasilien visar att det finns en stark koppling mellan D-vitaminbrist och 

metabolt syndrom hos kvinnor efter klimakteriet. Studien analyserade klassiska tecken för 

metabolt syndrom som midjemått, högt blodsocker, högt blodtryck samt höga värden för 

triglycerider och kolesterol. Patienterna följdes sedan under två år. Resultatet visade att ju 

lägre nivå av D-vitamin i blodet, desto större var förekomsten av metabolt syndrom hos 

deltagarna. Hos de kvinnor som hade måttlig eller brist på D-vitamin förekom syndromet 18% 

procent oftare än hos de kvinnor som hade tillräckliga vitamin D nivåer (Schmitt, Nahas-

Neto, Bueloni-Dias, Poloni, Orsatti & Petri Nahas, 2018). 

Ett högt intag av D-vitamin har även visat sig vara förknippat med lägre risk för typ 2-

diabetes. Den amerikanska studien som utfördes vid universitetet i Kalifornien och Seouls 

nationella universitet i Sydkorea följde deltagarna i tolv år för att studera sambandet mellan 

D-vitaminbrist och ökad risk för typ 2-diabetes. Resultatet visade att deltagare med en D-

vitamin nivå över 75 nmol/l hade tre gånger mindre risk att drabbas av diabetes och att de 

personer med en nivå över 125 nmol/l hade fem gånger mindre risk att utveckla diabetes 

(Park, Garland, Gorham, BuDoff, Barrett-Connor & Burne, 2018).  

 D-vitamins effekter på luftvägsinfektioner 

D-vitamin har en avgörande roll som skyddande effekt mot luftvägsinfektioner enligt en 

studie från England. Studien har använt sig av IPDMA-metoden, metaanalys av individuella 

patientdata som anses ha en högre evidensgrad än andra metoder. Resultatet från tjugofem 

randomiserade och placebokontrollerade studier visade att D-vitamin överlag hade en 
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skyddande effekt mot akut luftvägsinfektion. Patienter som hade mycket D-vitaminbrist var 

de som upplevde mest fördelar med tillskott (Martineau et al., 2017).  

En studie från China visade D-vitamintillskott inte förebygger risken för RTI i friska 

populationer. Studien involverade 4827 deltagare från olika länder i en varierande ålder från 

1–63 år. Resultatet visade att de grupper som fått tillskott av D-vitamin upplevde en nästan 

identisk risk för utveckling av RTI jämfört med kontrollgrupperna. Av de sju RCT-studier 

som inkluderades i analysen visade en studie att tillskott av D-vitamin har en signifikant 

effekt för att förebygga RTI. En notering är att deltagarna i denna studie hade en medelålder 

på tio år och en allvarligt D-vitaminbrist jämfört med de patienter som deltog i övriga sex 

studier. Resultaten borde tolkas med stor försiktighet på grund av det lilla antalet studier som 

ingår (Mao & Huang, 2013). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att syfte var att klargöra några av de hälsoeffekter som D-vitamin har på 

immunförsvaret. Till en början valdes alltför få sökord vilket gjorde urvalet överväldigande 

och alltför tidskrävande att söka igenom. Sökorden D-vitamin AND health hade exempelvis 

61 469 träffar i WorldCat Discovery. Sökbegrppen behövde avgränsas väsentligt. Efter att 

blivit säkrare på vilka områden som skulle utforskas, kunde sökbegreppen utvecklas och det 

blev lättare att få fram rätt datainsamling till resultatdelen. Valet att avgränsa sökresultatet och 

exkludera artiklar som var äldre än tio år tillbaka var ett nödvändigt val då det annars fanns 

risk för att studien hade blivit för stor och inte baserats på aktuella data. De gånger 

artikelsökningen översteg trehundra sökträffar lästes de tvåhundra första titlarna igenom som 

visades i träfflistan. Detta kan ha påverkat urvalet.  

De valda artiklarna för litteraturstudien granskades utifrån kvalitet, validitet och reliabilitet i 

förhållande till det valda syftet. De etiska aspekterna som Forsberg och Wengström (2008) 

rekommenderar har följts både vid datainsamlingen och vid analysen. Artiklarna som valdes 

till resultatdelen var granskade av en utomstående organisation och det framgick att forskarna 

arbetat med etiska överväganden där deltagandet var frivilligt. Analysen av resultatdelen i 

detta arbete bygger på att artiklarna har tolkats rätt och i vissa fall var resultatet svårtolkat. 

Det har dock inte avsiktligt funnits något syfte att förvränga forskningsprocessen genom 

fabricering av data. De tio valda studierna analyserades systematiskt och jämfördes varefter 
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fem delområden identifierades för litteraturöversiktens syfte i enlighet med Brymans (2011) 

rekommendationer. Tre av artiklarna som valdes ut var studier utförda enbart på kvinnor. 

Detta kan ha påverkat analysen, resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut ifall det valts 

studier som endast inkluderat män, kvinnor eller alternativ enbart män och kvinnor. Detta var 

dock inget som uppfattades som ett problem vid analysen, då datainsamlingen från övriga 

studier var av varierat underlag. 

Resultatdiskussion  

Nio av de tio artiklar som analyserades visade att en normal D-vitaminnivå kan bidra till ett 

friskare liv med mindre sjukdomar. De flesta studierna visade att brist på D-vitamin kan öka 

risken för sjukdomar som exempelvis; olika luftvägsinfektioner, typ 2-diabetes, metabolt 

syndrom, HPV-infektioner samt bröstcancer. En hög D-vitaminstatus (40 till 100 nmol/l) kan 

däremot bidra till lägre dödlighet i hjärt-kärl och sjukdomar och öka 

genomsnittsöverlevnadstiden hos patienter med koloncancer.  

Luftvägsinfektioner är en vanlig orsak till ohälsa och forskning kring D-vitaminets effekter på 

infektioner bör därför ses som mycket värdefull. Mycket tyder på att D-vitaminfaktiskt har en 

skyddande effekt mot luftvägsinfektioner och att ett dagligt intag av vitaminet kan leda till 

lägre antibiotikaanvändning (Martineau et al., 2017). En av de tio studier som analyserades 

visade att D-vitamintillskott inte förebygger risken för RTI i friska populationer (Mao & 

Huang, 2013). Detta skulle möjligtvis kunna förklaras med att studierna utfördes i olika 

regioner, med varierade åldersgrupper och att deltagarna hade olika D-vitaminnivåer och 

doseringsregimer från start. Vilket borde beaktas vid tolkningen av resultaten. Ålder påverkar 

vitamin D-status, spädbarn och äldre har större risk att utveckla D-vitaminbrist 

(Livsmedelverket, 2018). I detta avseende verkar det rimligt att fundera hurvida vitamin D-

tillskott är effektivare för att förhindra RTI hos grupper som har ökad för låga D-

vitaminsnivåer. Ämnet bör studeras djupare för att säkerställa huruvida tillskott av D-vitamin 

bör ses som ett möjligt behandlingsalternativ för infektionssjukdomar i framtiden.  

En del forskning tyder på att en daglig dos av D-vitamin kan ha mycket god effekt på 

patienter med hjärtsvikt. Hos patienter som fick extra doser av vitaminet förbättrades hjärtats 

EF med åtta procent, resultatet visar vilken effekt D-vitaminkan ha på skelettmusklerna. Ingen 

förändring skedde i placebogruppen vilket endast stöder studiens teori (Dirks-Naylor & 

Lennon-Edwards, 2011). Det skulle varit intressant att undersöka om resultatet hade blivit 
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detsamma om studien utfördes i större populationer med deltagare från olika länder med 

frågeställningar kring om antal exponerade soltimmar påverkade resultatet. 

Även om det geografiska läget inte identifieras eller sammanställs med studiens syfte väcker 

det ändå intressanta frågor kring ämnet. Ett mönster sågs i att en övervägande del av studierna 

kom från Norden. Det skulle vara av intresse att granska hur forskning kring D-vitamin ser ut 

i övriga delar av världen och huruvida Sveriges nordliga läge med mindre soltimmar kan 

utgöra ett utgöra ett problem för suboptimalt D-vitaminstatus hos befolkningen. Smith et al. 

(2016) hävdar att det krävs tre gånger den rekommenderade dagsdosen för att ungdomar ska 

kunna bevara normala D-vitaminnivåer under vinterhalvåret. Att placebogruppens D-vitamin 

nivå sjönk drastiskt jämfört med genomsnittshalten hos de grupperna som fick tillskott är ett 

intressant resultat. Visst kan resultatet ha påverkats av att de endast valt att inkludera 

ungdomar i studien. Ifall den utfördes med deltagare som hade en högre medelålder, som 

representerade genomsnittet hos befolkningen, skulle resultatet kunnat se annorlunda ut. Men 

studiens hårda uteslutningskriterier gör att resultatet ändå bör ses som värdefull, framför när 

det kommer till frågan om rekommenderad D-vitamindosering. Studien visade att det krävdes 

högre doseringar än tidigare rekommendationer och att hela 97,5 procent av ungdomarna 

behövde ha en dosering på minst 1 200 E D-vitamin för att bibehålla en halt på minst 50 

nmol/l under vinterhalvåret (Smith et al., 2016). Detta är tre gånger mer än Livsmedelverket 

(2018) rekommendationer som förordar barn och vuxna under 75 år att inta 400 E dagligen. 

Det skulle behövas mer undersökning kring hurvida Livsmedelverket rekommendationer är 

pålitliga eller i fall den dagliga rekommendationen av D-vitamin intaget borde höjas. Rätt 

dosering var en röd problemtråd i ett flertal av studierna. Det verkar vara svårt att finna exakt 

svar på rekommenderad dosering då mängden tillskott som behövs varierar från person till 

person. Det finns heller inte tillräcklig forskning som behandlar doserings effekterna som D-

vitamin har på olika sjukdomar och som ger svar på rekommenderad dosering i relation till 

skyddande effekter (Degerud et al., 2018). 

Betydande forskning stöder teorin om att tillskott av D-vitamin är en effektiv och billig 

behandling med få biverkningar. Den skyddande effekten har även visat sig vara större i 

studierna där patienter doserades till att inta D-vitamin en gång dagligen jämfört med större 

bolusdoser mer sällan (Martineau et al., 2017). Det vore spännande att undersöka ifall D-

vitamin kan vara en billig behandling för patienter som redan lider av hjärtsvikt. De stora 

förbättringarna av hjärtas EF som sågs hos D-vitamingruppen i Dirks-Naylor och Lennon-

Edwards (2011) studie skulle kunna innebära att liknade patienter slipper kirurgiska ingrepp, 
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som är en dyrare behandling. Problematiken kring att hitta rätt dosering som passar varje 

individs behov behöver lösas. Ett blodprov på vårdcentralen som mäter D-vitaminhalten kan 

exempelvis vara ett enkelt sätt att finna individens behov D-vitamin intag. Det är dock viktigt 

att ta hänsyn till att D-vitamin nivåerna varierar efter årstid och att ett blodtest i augusti inte 

kommer visa samma värde som ett som utförs i februari.  

Det finns en del forskning som tyder på att en hög D-vitaminstatus kan minska risken att 

utveckla vissa sorts cancer. Enligt Cancerfonden (2016) ökar antalet personer som får 

cancerbesked varje år, om 25 år beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. Flera 

studier påvisade att hög D-vitamin status kan ha skyddade effekter på cancersjukdomar. Att 

det fanns en 27 procent ökad risk att utveckla bröstcancer hos kvinnor med brist jämfört med 

de kvinnor som hade tillräckliga D-vitaminnivåer, är ett markant resultat (Park et al., 2015). 

Likaså resultatet från Shim et al. (2016) studie som fann en nästan tredubblad risk att utveckla 

tumörframkallande HPV-typer hos kvinnor med svår D-vitamin brist jämfört med kvinnor 

som hade högre D-vitamin nivåer. Det skulle vara intressant att se mer studier om hur D-

vitaminnivåer påverkar patienter som redan har utvecklat cancer samt hurvida tillskott ökar 

patienternas genomsnittsöverlevnadstid. Facciorusso et al. (2016) studie visade en betydligt 

längre genomsnittsöverlevnadstid och minskad risk för återfall hos patienter med 

kolorektalcancer vars D-vitaminnivå var över 20 ng/ml. Det skulle vara spännande att se i fall 

resultatet hade sett samma ut ifall den utfördes på patienter med andra cancersjukdomar. Fler 

internationella studier behövs som behandlar effekterna som D-vitamin har på olika 

sjukdomar och som ger svar på rekommenderad dosering av D-vitamin i relation till effekter. 

Men det sammanlagda resultatet av studierna kan inte ignoreras. D-vitamin har stor betydelse 

på vårt immunförsvar och en tillräcklig D-vitaminstatus är relevant för att uppnå en god hälsa.  

Slutsats  

Allt fler studier visar att D-vitaminhar stor betydelse, inte bara för skelettet, utan också för 

vårt immunsystem. Mycket talar för att människor mår bättre av att ha en normal D-

vitaminnivå. Tillskott har visat sig ha skyddande effekter på ett flertal sjukdomar likt 

infektioner, typ 2 diabetes, bröstcancer och olika hjärt-kärlsjukdomar. Den skyddande 

effekten är större vid daglig dosering jämfört med större doser som intas vid oregelbundna 

och färre tillfällen. Tillskott av D-vitamin anses ofarligt och är inte kopplat till någon ökad 

frekvens av biverkningar jämfört med placebo. Tillskott av D-vitaminkan vara en billig 

behandling för grupper som har brist på vitaminet. Fler internationella studier behövs som 
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behandlar effekterna av doseringsregimen för att avgöra vilka nivåer i blodet som speglar 

optimalt D-vitamin status för immunsystemets funktion och människans hälsa. 
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