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Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie var att identifiera lämplig aktivitetsfrekvens och aktivitetsduration för att 

upprätthålla en adekvat D-vitaminstatus hos postmenopausala kvinnor. Databasen PubMed har använts 

för litteratur- och informationssökning i syfte att söka fakta om teori, begrepp och metoder. Mesh-filter 

har använts för att begränsa området till fysisk aktivitet och dess effekter i terapeutiskt syfte. Sammanlagt 

sju artiklar, varav sex tvärsnittsstudier och en randomiserad kontroll/fallstudie valdes ut för vidare 

studium. Resultaten visar samband mellan D-vitaminstatus och god fysisk kondition, muskelstyrka, fall- 

och frakturfrekvens, bentäthet samt träningsduration, vilket även medför ökad solexponering. 

Tvärsittsstudierna tillåter dock inte utläsning av kausalitet, då observerade samband endast används till att 

förutsäga förväntad effekt av en viss parameter. Det vore lämpligt att undersöka träningens kortsiktiga 

effekter i form av epidemiologiska och kliniska metoder. Idag förefaller adekvat information om 

träningens relevans vad gäller kortsiktiga effekter på D-vitaminstatus otillräcklig för fullt ut uppnå 

undersökningens syfte.  

 
The aim of this study was to investigate the frequency and duration of physical activity required to 

maintain adequate vitamin D status in postmenopausal women. PubMed was used as a search tool for 

assessing relevant information about theory, concept and methods. Mesh-filter was applied in order to 

narrow down the search area to physical activity and its use in a therapeutic purpose. Seven articles in 

total were considered relevant for evaluating the purpose of the study. Among the seven articles, six were 

analytical cross sectional studies and one study was a randomized control trial. The investigations present 

associations between vitamin D and physical function, muscle-strength, fall and fracture, BMD and 

duration of physical activity, which is also correlated to increased sun exposure. However, cross sectional 

study alone are limited in terms of their causality. The associations observed mainly predict the expected 

effect of a certain parameter. Based on these facts, it would be interesting to investigate the effects of 

physical activity on vitamin D assessing epidemiologic and clinical methods in order to acquire short-

term results. Adequate information regarding the relevancy of physical activity on vitamin D status today 

appears inadequate to support distinct recommendations on this topic.  

 
Nyckelord 
D-vitamin, fysisk aktivitet, bentäthet 
 
Tack 
Tack till extern handledare Madeleine Ahlgren och till intern handledare Håkan 
Andersson! 
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Lista på förkortningar 
 
BMD: Bentäthet (Bone mineral density) 
CD: Stadsbor (Community Dwelling) 
CVD: Kardiovaskulära sjukdomar (Cardiovascular Disease) 
D: Duration 
DBP: Vitamin D-bindande protein 
FA/PA: Fysisk Aktivitet/Physical activity 
FT: Fysioterapi  
IGF-1: Insuline Growth Factor 1 
IGFBP: Insuline Growth Factor binding protein 
IOM: Institute of Medicine 
IU: Internationell enhet (International unit) 
LC: Vätskekromatografi (Liquid Chromatography) 
MS: Masspektrometri (Mass Spectrometry) 
NH: Ålderdomshem (Nursing Home) 
NIH: National Institute of Health 
NNR: Nordiska näringsrekommendationer 
PTH: Paratyreoideahormon 
RXR: Retinolsyrareceptor 
TA: Trädgårdsarbete 
VDR: Vitamin D-bindande receptor 
VDRE: Vitamin D responsive element 
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1. Introduktion 

1.1 Vad är D-vitamin? 

D-vitamin används som ett samlingsnamn för en grupp fettlösliga secosteroider; vitamin 

D3 (kolekalciferol), vitamin D2 (ergokalciferol), analoger till D-vitaminer samt andra 

molekyler med likartade funktioner. Samtliga är steroidhormoner och har en 

lipidliknande struktur. D-vitamin finns i två aktiva former; ergokalciferol och 

kolekalciferol, figur 1. Molekylerna skiljer sig åt genom att sidokedjan på ergokalciferol 

har en dubbelbindning på kolatom 22 och 23 samt en extra metyl-grupp på kolatom 24 

(1). Kolekalciferol kan dels tillföras kroppen via endogen syntes i huden genom 

solexponering (2,3) samt via 

kosten. Ergokalciferol tillförs 

enbart via kosten (4–7). 

Majoriteten av cirkulerande D-

vitamin i blodet är i formen 

25(OH)D3 (8). 

 

1.2 Vitaminmetabolismen 

1.2.1 Aktivering av D-vitamin 

I hudens epidermislager finns en viktig kolesterolprekursor, intermediatet 7-

dehydrokolesterol (provitamin D3). Under inverkan av ultraviolett β-strålning (UVβ), 

dvs ljus inom våglängdsintervallet 290-320 nm (2,3,9–11) utsätts denna molekyl för en 

kemisk omvandling (fotolys) som leder till att kolekalciferol (vitamin D3) bildas (1,9). 

För att fotolysen ska kunna ske måste tillräcklig mängd UVβ-ljus nå huden. 

Kolekalciferol som bildas i huden går ut i plasman bundet till vitamin D-bindande 

protein (DBP) och tas upp av levern. I levern hydroxyleras kolekalciferol på kolatom 25 

med enzymet 25-hydroxylas så att D-vitaminmetaboliten 25(OH)D3, även kallad 

kalcidiol bildas (2), figur 2.  
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Figur 1. D-vitamin strukturer. Till 
vänster vitamin D3 (kolekalciferol) och till 
höger vitamin D2 (ergokalciferol) med 
dubbelbindning mellan kolatom 22 och 23 
samt en extra metyl-grupp på kolatom 24.  
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Figur 2. D-vitaminets syntes och metabolism. 7-dehydrokolesterol (provitamin D3) utsätts för UVB-ljus 
och omvandlas till previtamin D3 i huden. Av värmen isomeriseras molekylen till vitamin D3. Ytterligare 
påverkan av UVB-ljus leder till nedbrytning av både previtamin D3 och vitamin D3 då inaktiva 
metaboliter bildas. Kolekalciferol som bildats i huden och D-vitamin från kosten, både kolekalciferol och 
D2 (ergokalciferol) absorberas i tunntarmen, inkorpereras i kylomikroner och transporteras via det 
lymfatiska systemet till blodcirkulationen. D-vitamin från både huden och kosten transporteras i blodet 
bundet till vitamin D-bindande protein (DBP). D-vitamin som är en fettlöslig molekyl kan tas upp av 
fettvävnad och lagras där för att sedan användas vid behov. D-vitamin bundet till DBP metaboliseras först 
i levern till 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) även kallad kalcidiol av enzymet 25-hydroxylas. Kalcidiol 
har en negativ feedback på enzymets aktivitet. Kalcidiol återgår till blodcirkulationen och metaboliseras 
därefter i njuren och i andra vävnader och celler till den aktiva metaboliten 1,25-dihydroxyvitamin D, 
även kallad kalcitriol av enzymet 1α-hyroxylas. Produktionen av kalcitriol stimuleras av paratyreoidea 
hormon (PTH) och hämmas av förhöjda koncentrationer av kalcium och fosfat i blodet. Nedbrytning av 
kalcidiol och kalcitriol sker med enzymet 24-hydroxylas. Illustration baseras på (12).  
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Absorptionen av ergokalciferol (vitamin D2) och kolekalciferol från födan är beroende 

av närvaro av fett i lumen. Fett stimulerar frisättning av galla och pankreaslipas. Galla 

emulgerar lipider samt stimulerar till bildning av gallsaltmiceller och pankreaslipas 

hydrolyserar triglycerider till monoglycerider och fria fettsyror. Gallsaltmicellerna 

diffunderar sedan in i epitelcellerna med hjälp av cellens borstbräm-yta (12,13). Det 

finns även indikationer om att kolesteroltransportörer är inblandade i absorptionen 

vilket baseras på att kolekalciferol och kolesterol har en liknande struktur (14). I 

epitelcellen packas vitaminet i kylomikroner tillsammans med lipider och lipoproteiner. 

Kylomikronerna transporteras därefter till levern via lymfan och blodet och bryts ned i 

levern med lipoproteinlipas (LPL). Vitaminmetaboliterna från kosten genomgår sin 

första hydroxylering i levern likt kolekalciferol från huden (1).  Omvandlingen till 

kalcidiol är substratberoende. Det beror på att kalcidiol vid förhöjda koncentrationer 

utövar negativ feedback ”på sig själv” genom att hämma 25-hydoxylas-aktiviteten. På 

så sätt kan produktionen av kalcidiol regleras (1,12). Både kolekalciferol och 

ergokalciferol kan lagras i levern, men även i muskelvävnad och i fettvävnad. D-

vitaminmetaboliter som inte lagras binds till DBP i plasman (1).  

Kalcidiol och DBP transporteras i blodbanan vidare till njuren, filtreras i 

glomeruli och återupptas i cellerna i proximala tubili (1). Upptaget i njurcellen är en 

aktiv process där kalcidiolkomplexet binder till proteiner på njurcellens ytan och förs 

därefter in i cellen. Kalcidiol frigörs från DBP i lysosomerna och transporteras till 

cellens mitokondrier. På innermembranet sker en andra hydroxylering av såväl 

25(OH)D2 som 25(OH)D3 genom mitokondriellt 1α-hydroxylas (15). Kalcidiol 

omvandlas därmed till det aktiva hormonet 1,25-dihydroxyvitamin D (kalcitriol), figur 

2. Kalcitriol binder sedan till DBP i blodbanan och transporteras via blodet till 

målorganen (1). Kalcitriol tar sig in i målcellen och binder till VDR i cellens cytosol 

som komplexbinder till retinolsyrereceptorn (RXR). I kärnan binder det aktiverade 

komplexet till DNA-molekylen på regioner som kallas vitamin D-responsiva element 

(VDRE) (1,9).  

 

1.2.2 Effekter av kalcitriol 

Kalcitriol är först och främst ett kalciumreglerande hormon. Det reglerar 

kalciumbalansen i kroppen genom att öka kalciumabsorptionen i tarmen, öka 

mineralisering i skelettet samt minska utsöndringen av kalcium via urinen (1,9), figur 2. 

Kalcitriol binder till och aktiverar nukleära receptorer i tarm-, muskel- eller benvävnad 



  
 

 4 

och kan därmed uppreglera eller nedreglera genuttrycket för många av kroppens viktiga 

proteiner. Kalcitriol påverkar exempelvis gener som reglerar uttrycket för 

kalcidiolhydroxylaser, kalbindin (ett kalciumbindande protein i tarmens mukosalager), 

osteokalcin i benvävnaden (ett vitamin K-beroende protein), osteopontin (ett protein 

som gör det möjligt för den bennedbrytande osteoklastcellen att binda till 

benvänvnadens yta och därmed frigöra kalcium ut i blodbanan) och integrin (ett 

membranprotein på osteoklastcellen) (9). Med andra ord, om målcellen är en tarmcell 

påverkas kalciumabsorption i tarmen (1). Om målcellen är en skelettmuskelcell 

aktiveras osteoklastcellen och den benproducerande osteoblastcellen som vid aktivering 

stimuleras till att producera ny benvävnad (1,9).  

Kalcitriol samarbetar även med det kalciumreglerande hormonet 

paratyreoideahormon (PTH) och tillsammans ökar de mobiliseringen av kalcium från 

skelettet vilket ökar serumnivåerna av kalcium. I förlängningen leder mobiliseringen till 

en ökad mineralisering av skelettet (1). I samarbete med PTH reglerar även kalcitriol 

utsöndringen av kalcium från njuren (2,10). Utsöndringen av kalcium i urinen ökar vid 

höga kalciumnivåer och minskar vid låga kalciumnivåer i blodet (1).  

Aktiveringen av VDR påverkar genuttrycket för hundratals gener, inklusive gener 

som inte i sig är relaterade till metabolism eller skelett. Detta kan förklara hur vitaminet 

kan utöva effekter på många andra viktiga funktioner i kroppen (3,16,17). Fysiologiska 

system som påverkas av förändrat genuttryck inkluderar β-cellernas insulinutsöndring, 

det kardiovaskulära systemet, immunsystemet, hjärnan och neuromuskulär funktion 

samt regleringen av celldifferentiering och cellproliferation (1).  

 

1.2.3 Sambandet mellan kalcidiol, kalcitriol, PTH, kalcium och fosfat 

Det finns ett biokemiskt samband mellan kalcitriol, PTH, kalcium och fosfat (18,19). 

PTH och D-vitamin, figur 3. Kalcium är inblandat i många av kroppen viktiga 

funktioner, bl.a. muskelkontraktion, fortledning av nervimpulser samt blodkoagulation. 

Skelettet får sin hårdhet från den kalciumrika hydroxiapatiten och fungerar därmed även 

som ett kalciumförråd (20). Kalciumkoncentrationen regleras i ett intervall mellan 2,1 

och 2,6 nmol/L (kalciumkoncentrationen är metodberoende) och om denna nivå 

minskar något aktiveras parathyreoidea att utsöndra PTH samt hämmar thyreoidea 

(sköldkörteln) att producera kalcitonin (ett kalciumreglerande hormon som minskar 

kalciumkoncentrationen i blodet). PTH aktiverar därefter 1α-hydroxylas i njuren så att 

mer kalcitriol bildas (13). Enzymet aktiveras även vid låga koncentrationer av kalcium 
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och fosfat i blodet (1). Både  kalcitriol och PTH ökar koncentrationen av kalcium och 

fosfat i blodet via ökad absorption i tarm, ökad frisättning i skelett samt minskad 

utsöndring av kalcium och fosfat i urinen (1,9,20). Om kalciumkoncentrationen är något 

förhöjd känner kalciumreceptorn i paratyreoidea av detta och hämmar syntesen av PTH. 

Samtidigt stimuleras parafollikulära celler i tyroidea att producera kalcitonin. Kalcitonin 

minskar frisättningen av kalcium från skelettet och ökar kalciumutsöndringen via 

urinen. Effekten blir att kalciumkoncentration i blodet sjunker. När plasmanivån av 

kalcium sjunker hämmas tyroideas syntes av kalcitonin medan paratyroidea stimuleras 

till ökad PTH-syntes (9,20).  

Balansen mellan kalcitriol och PTH är noggrant reglerad. Om 

kalcitriolkoncentrationen sjunker medföljer en ökning av PTH-koncentrationen. PTH-

frisättningen från paratyroidea stabiliseras först när kalcidiolkoncentration i blodet är 

tillräcklig (19).  
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(Bisköldkörtlarna)

Kalciumupptag i tarmen ökar
Kalciumfrisättning från skelettet ökar

Kalciumutsöndring via urinen minskar
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Kalciumutsöndring via urinen ökar
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Figur 3. Regleringen av 
paratyroideahormon (PTH) och 
sambandet mellan PTH, D-vitamin, 
kalcitonin och kalcium 
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1.2.4 Inaktivering av vitaminmetaboliter 

Det kalcidiol som inte 1α-hydroxyleras i njurcellen binds till DBP i blodet och 

genomgår en ny cykel eller tas upp i andra vävnader med 1α-hydroxylasaktivitet eller 

24-hydroxylasaktivitet (1). Inaktiveringen av kalcitriol och kalcidiol sker med enzymet 

24-hydroxylas genom att en hydroxylgrupp adderas till kolatom 24 (1,2), figur 4. 24-

hydroxylas är lokaliserat i njuren men har även lokal aktivitet i många andra av 

kroppens olika vävnader (1). Enzymet uppregleras av kalcitriol själv som därmed 

stimulerar sin egen nedbrytning samt aktiveras även vid förhöjda 

kalcidiolkoncentrationer. Enzymet 24-hydroxylas fungerar således som ett eget skydd 

mot vitaminintoxikation (1). Kalcitriol bryts ned till 1,24,25(OH)3D och vidare till den 

inaktiva vitaminmetaboliten 1α-OH-23-COOH-24,25,26,27-tetranorvitamin D3 

(kalcitetrol). Denna nedbrytningsprodukt utsöndras via urinen. Kalcidiol hydroxyleras 

till metaboliten 24,25(OH)2D och binds på nytt till DBP, transporteras ut i blodbanan 

och genomgår en ny cykel (1).  

 

 
Figur 4. Vitamin D-metabolismen och strukturformler för samtliga vitamin D-metaboliter och 
medverkande enzymer vid bildning och nedbrytning.  Streckade pilar representerar nedbrytning och 
inaktivering och heldragna pilar representerar bildnings- och aktiveringssteg. Bild baseras på (1). 
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1.2.5 Hormonella förändringar vid fysisk aktivitet och åldrande 

Hormonella förändringar som rapporterats vid fysisk aktivitet och modifiering av 

benmetabolismen är D-vitaminmetaboliterna kalcidiol och kalcitriol, Insulin-like 

growth factor-1 (IGF-1) och PTH. De kalciotrofa hormonerna PTH, kalcitriol och 

kalcidiol är som tidigare nämnt nödvändiga för benstommens ommodellering och 

kalciumbalansen (21). Serum-kalcidiolkoncentrationen >75 nmol/L anses vara optimal 

då PTH och kalcidiol vid denna koncentration observerats vara i balans. Minskar 

kalcidiolkoncentrationen så ökar PTH-koncentrationen. Hormonkoncentrationerna är 

därmed inte längre i balans och dess gynnsamma effekter på benstommen försämras 

(22). Genom fysisk aktivitet och intensiv träning sker även ökad mekanisk påfrestning 

på skelettet vilket anses stimulera ommodelleringen (23,24).  

Åldrande associeras med fysisk inaktivitet, minskad muskelmassa, benmassa och 

styrka. Åldrande associeras även med minskad serumkoncentration av IGF-1 (25). 

Polypeptiden IGF-1 sägs öka muskelstyrka och benmassa (25) och 

serumkoncentrationen har visats öka vid ökad fysisk aktivitet (15). In vivo regleras 

aktiviteten av IGF-1 genom koncentrationsförändringar av hormonet självt eller av de 

olika IGF-bindande proteinerna (IGFBPs) som reglerar dess aktivitet. IGF-bindande 

protein (IGFBP-1 och IGFBP-3) reglerar biotillgängligheten av IGF-1, och genom att 

interagera med receptorer på cellytan potentieras eller hämmas aktiviteten (25,26). 

Senare undersökningar visar att äldre personer med låg BMD även har låga nivåer av 

IGF-1. Det har föreslagits att skelettets demineralisering delvis orsakas av bristen på 

IGF-1 (25). I studien i fråga observerade Parkhouse et al ökad biotillgänglighet av IGF-

1 vid ökad fysisk styrka hos äldre kvinnor som utövade styrketräning. Skillnaden sågs 

dock enbart hos de personer som initialt hade brist på IGF-1 och lågt värde på BMD. 

Genom att interagera med membranbundna IGF-1-receptorer har hormonet IGF-1 både 

mitogena och antiapoptotiska egenskaper som inte enbart påverkar normal tillväxt och 

utveckling utan även tumörutveckling (26).  

PTH har, som tidigare nämnts, en viktig roll i benmetabolismen genom att 

stimulera till både uppbyggnad och nedbrytning av benmassa. De anabola och katabola 

effekterna medieras av både PTH-receptorer i skelettet och indirekt genom att PTH 

reglerar D-vitamin- och kalciumnivåerna via receptorer i njuren (15,26). Receptorerna i 

njuren aktiverar mitokondriellt D-vitamin-1α-hydroxylas, vilket leder till ökning av 

kalcitriolproduktionen (9,15,21). Den katabola effekten sker genom att PTH direkt 

stimulerar bennedbrytning via osteoklaster. I processen frisätts mineraler vilka förflyttas 
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från skelettet till blodbanan (27). PTH har dessutom en antiaptotisk effekt på 

osteoblastcellen via cAMP-medierade signaler (15,26,28). Det har föreslagits att IGF-1 

påverkar utsöndringen av PTH och att det därmed finns ett möjligt samband mellan 

IGF-1 och benmetabolismen samt D-vitaminstatus, men effekterna är inte fullständigt 

klarlagda (15). 

Utsöndringen av PTH sker normalt sett enligt cirkadiska rytmer, vilket innebär att 

hormonutsöndringen sker enligt ett visst cykliskt mönster vars intervall är 24 timmar 

(29). Efter menopaus (eller om en person har för höga PTH-koncentrationer i blodet) 

rubbas denna rytmen och även den balans som krävs mellan PTH och kalcidiol för att 

upprätthålla optimal D-vitaminstatus (15). Hos postmenopausala kvinnor minskar 

produktionen av östrogen. Hormonet anses öka kalciumabsorptionens hastighet (22). 

Det försämrar därmed ommodellering av benmassan vilket karakteriseras av obalans 

mellan osteoklast- och osteoblastaktiviteten. Sänkta nivåer av östrogen kan ytterligare 

påverka förlust av benvävnad genom att kalciumabsorptionen i tarm minskar och genom 

ökad kalciumfrisättning från njuren. Förlust av benvävnad i samband med menopausen 

varierar dock hos individer och beror av genetik, kroppskomposition samt andra 

hormonella förändringar i kroppen. Däremot är effekten av östrogenbrist lika för alla 

(13).   

Osteoporos är idag ett stort folkhälsoproblem hos många olika befolkningsgrupper 

i världen. En fysiologisk förklaring till sjukdomstillståndet är brist på D-vitamin. Det 

finns samband mellan D-vitaminstatus och en mängd olika riskfaktorer (dessa beskrivs i 

detalj i stycke 1.5), inklusive fysisk aktivitet. Det är dock inte klarlagt i vilken 

omfattning fysisk aktivitet påverkar D-vitaminstatus och om fysisk aktivitet, exkluderat 

från närliggande determinanter, kan ge en direkt effekt på D-vitaminstatusen. Forskning 

har fastställt att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på kalciumnivåer, skelettets 

densitet och benmassan (30,31). Syftet med föreliggande studie blev därmed att försöka 

klargöra hur mycket fysisk aktivitet (duration och frekvens) som krävs för att 

upprätthålla en adekvat D-vitaminstatus hos postmenopausala kvinnor. 
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1.3 Behov 

1.3.1 Rekommenderat dagligt intag (RDI) 

Enligt Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) (2) är det rekommenderade dagliga 

intaget av D-vitamin 10-20 µg/d beroende på ålder enligt tabell 1. 10 µg motsvaras av 

300 IU (International Units; IU), vilket innebär att 1 IU motsvarar 0,025 µg vitamin D 

(1,2). 

 

Tabell 1. RDI i Sverige enligt Nordiska näringsrekommendationer 2012 NNR) (2). 

 
 

National Institute of Health (NIH) rekommenderar 600 IU/d vilket motsvarar 15 µg/d 

för personer 1-70 år (32,33). I Europeiska Unionen, EU rekommenderas 10 µg/d för 

personer 51-70 år och 15 µg/d för >70 år (34). 

 Vid undersökning av D-vitaminstatus mäts serumkalcidiolkoncentration i stället 

för den aktiverade formen kalcitriol. Kalcidiol är den mest förekommande cirkulerande 

vitamin D-metaboliten i kroppen och dess koncentrationer fluktuerar mindre än för 

kalcitriol, vilket gjort den till den föredragna biomarkören för D-vitaminstatus 

(2,4,7,35). Kalcidiol tjänar därmed som indikatorn för nettomängden D-vitamin som 

producerats endogent samt erhållits via kosten (13). Enligt NNR (2) finns det idag ingen 

standardmetod för mätning av kalcidiol, men olika MS-tekniker (massspektrometri) har 

uppgivits som användbara mätmetoder, bland annat LC-MS (liquid chromatography; 

LC) (2,18). Baserat på uppmätta data avseende serumkalcidiolkoncentration har optimal 

och bristkoncentration definierats.  

 Bland annat definierade International Osteroporosis Foundation (36) D-

vitaminstatus 2012 enligt följande: Serumhalt >75 nmol/L: optimalt, 50-74 nmol/L: 

National	Institute	of	health	(NIH):	 
600	IU/d	för	1-70	år 
(10	μg	=	300	IU,	1	IU	=	0,025	10	μg	vitamin	D)	
 
EU:	 
10	μg/d	för	51-70	år 
15	μg/d	för	>70	år	
 
National	Osteoporosis	Foundation:	 
>75	nmol/L	optimalt 
50-74	nmol/L	suboptimalt 
25-49	nmol/L	otillräckligt 
<25	nmol/L	brist	
 
800-1000	IU	(20-25	μg/d)	kan	räcka	för	att	
uppnå	>75	nmol/L	(beror	på	baseline	
koncentration) 
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suboptimalt, 25-49 nmol/L: otillräckligt och <25 nmol/L: brist (36,37). För att uppnå 

>75 nmol/L kan ett dagligt intag om 20-25 µg räcka (1,38,39), dock varierande 

beroende på individens ursprungliga vitamin D-status (40). Det finns indikationer om 

att en koncentration >75 nmol/L behövs för att förhindra en stegring av PTH och 

därmed behålla balansen mellan PTH-koncentrationen och kalcitriolkoncentrationen. 

Kalcidiolkoncentration >75 nmol/L anses även vara optimalt mot frakturer och fall (3). 

Enligt vissa forskningsrapporter rekommenderas dock högre halter av vitamin D för 

äldre. Exempelvis förordar Maeda, Lips och Holick et al koncentrationer >100 nmol/L, 

vilket anses kräva ett dagligt intag >25 µg (19,41,42). Bischoff-Ferrari rekommenderar 

koncentrationer mellan 90-100 nmol/L även för yngre personer (39). Avseende den 

nedre gränsen för intag, så har Hirani och Heaney et al påvisat att klassificerad bristdos 

<20 nmol/L är kliniskt förknippad med rakit och osteomalaci (38,43). Ett dagligt intag 

på 8,7 µg/L beräknas räcka för att upprätthålla en koncentration >25 nmol/L (3,34) och 

konsumtion av 1 µg/L extra vitamin D från kosten beräknas räcka för att öka 

kalcidiolkoncentrationen i blodet med ca 3 nmol/L (40). 

 

1.3.2 Rekommenderad tid i solen 

Faktorer i omgivningen som påverkar effekten av solstrålning är solhöjd, höjd över 

havet, mängd partiklar i atmosfären, reflexion, säsong och latitud (1). Mänskliga 

livsstilsfaktorer som påverkar effekten av solstrålningen är användandet av solskydd, 

pigmentering (6,11,41,44) samt val av klädsel (6,11,44), rökning (4,38), övervikt 

(6,7,45,46) och fysisk aktivitet (4,5,21,34,45). För att täcka dagligt intag kan det av den 

anledningen vara svårt att ange en standardrekommendation som täcker behovet för alla 

individer. Det kan dessutom ta flera veckor innan en ökning i serum 

kalcidiolkoncentration är mätbar (44). Under sommarhalvåret i Norden, latitud 60°N, 

motsvarar exponering av 25 % av huden i 6-8 minuter/vecka en dagsdos på 5-10 µg/d 

D3 för en person med ljus hy (2,47). En dags utomhusaktivitet motsvarar enligt Scragg 

et al en ökning om 10 nmol/L med avseende på serum-kalcidiol (48). 

 

1.3.3 Källor i kosten 

Vid D-vitaminbrist kan val av kost och vitamintillskott bli avgörande för att nå givna 

rekommendationer. Källorna till adekvata mängder av vitamin D3 i kosten är dessutom 

begränsade (1,2). Fet fisk är en god naturlig källa i kosten för D3. Under sommaren kan 

vildlax innehålla 25 µg D3/100 gram fisk. D2 omvandlas från ergosterol, en växtsterol 
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som finns i cellmembranet på vissa svampar när svampen exponeras för UVβ-ljus. 

Kantareller och Karl-Johansvamp kan innehålla upp till 20 µg D2/100 gram svamp (1,2). 

Förutom fet fisk innehåller även ägg och hårdost D-vitamin. Lättmjölk och margarin 

innehåller dessutom mer D-vitamin än standardmjölk och smör då dessa livsmedel är 

berikade, tabell 2. 

 

Tabell 2. Vitamin D-innehåll µg/100 gram livsmedel, baserad på (1). 
Livsmedel Innehåll D-vitamin 

 (Kolecaliferol) 

Ål 30 

Abborre 21 

Makrill 13 

Lax 12 

Sill 6 

Tonfisk i olja 4 

Äggula 3,8 

Kokt eller stekt ägg 1,4 

Hårdost (38 % fett) 0,3 

Minimjölk, lättmjölk, mellanmjölk (berikad) 0,4 

Margarin (berikade) 7,5 - 10 

Smör 0,6 

Lättyoghurt (berikad) 0,4 

Kyckling 0,4 

Oxfilé eller fläskfilé 0,5-0,6 

Scones 1,3 

 

1.4 Konsekvenser vid brist och överintag 

1.4.1 Benskörhet 

Som en följd av D-vitaminbrist minskar absorptionen av kalcium och fosfat i 

tunntarmen så att kalcium- och fosfatkoncentrationen i blodet minskar. Det känner 

paratyroidea av och anpassar frisättningen av PTH så att absorption av kalcium och 

fosfat ökar till en balanserad nivå. Detta medför ökad återabsorption i njuren men en 

minskad mängd kalcium och fosfat till skelettet (49). Mineralisering av kalcium och 

fosfat minskar vilket medför defekter i skelettet (11,18). Allvarlig D-vitaminbrist <10-

20 nmol/L (34) kan hos äldre leda till osteomalaci (benmjukhet) till följd av defekter i 

mineralisering av benvävnaden och rakit hos barn, till följd av mineraliseringdefekter 

under tiden som skelettet fortfarande är under utveckling (9,11,18). D-vitaminbrist kan i 

förlängningen även leda till osteoporos (benskörhet) (1). Osteoporos associeras med 
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högre ålder och karakteriseras av låg bentäthet (Bone mineral density; BMD) och 

minskad benvävnad samt förändringar i benvävnadens struktur vilket leder till ökad risk 

för frakturer (9,13,50). Frakturer inträffar när skelettets hållfasthet inte längre kan stå 

emot kroppens mekaniska påfrestningar (50). Risken att drabbas av frakturer kan 

bestämmas genom mätning av BMD. BMD uttrycks som ett T-score-värde där antal 

standardavvikelser (SD) från medelvärdet hos en ung frisk population av samma kön 

avgör diagnosen. Om mätvärdet är >2,5 SD under medelvärdet ställs diagnosen 

osteoporos (13,50). 

 

1.4.2 D-vitaminets gynnsamma effekter 

Det finns indikationer på att en balanserad D-vitaminstatus utöver positiv påverkan på 

bentäthet, frakturer och fall (3,18) också kan ha en motverkande effekt mot vissa 

cancerformer (4,6,11,38), multipel skleros (37), diabetes mellitus, samt uppvisar 

gynnsamma effekter på immunsystemet (4,6,11,18,38), myokardiovaskulära (11,37) och 

reumatiska sjukdomar (18,38). Vidare har god vitamin D-status kopplats till minskad 

risk för astma, njursjukdomar och mental ohälsa (18).  I nuläget kan dock inte dessa 

samband anses säkerställda, och dessa i sig intressanta frågeställningar faller utanför 

fokus för denna uppsats. 

 

1.4.3 Intoxikation 

Institute of Medicine (IOM) är ett oberoende medicinsk institut som baserat på 

forskning informerar och formulerar rekommendationer som nya hälsopåståenden. 

Enligt IOM uppnås ett överskott av D-vitamin från kosten vid koncentrationer 252 – 

372 nmol/L och toxiska effekter vid koncentrationer >374 nmol/L (18), även kallad 

hypervitaminos. Toxiska nivåer kan orsaka svaghet, illamående, sämre aptit, huvudvärk 

samt olika typer av magbesvär (9). Vitamin D-hypervitaminos kan leda till för hög 

absorption av kalcium vilket medför hyperkalcemi. På sikt mineraliseras även andra 

vävnader än skelettet vilket kan orsaka skador på njure och kardiovaskulära system 

(13). Förgiftning har dock inte påvisats i samband med överdrivet solande. När 

previtamin D3 och vitamin D3 har bildats i huden, vilket sker efter 1-2 timmars solbad, 

fortsätter pre- och provitaminerna att absorbera UVB-ljus vid många olika våglängder. 

Det kan resultera i att molekylerna i huden istället bryts ned till inaktiva metaboliter. 

Därmed uppstår så småningom en balans mellan bildning och nedbrytning av vitaminet 

vilket leder till att endast 10-15 % av 7-dehydrokolesterol omvandlas till previtamin D3. 
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Mekanismen anses vara kroppens eget skydd mot bildning av toxiska nivåer av D-

vitamin (12). Mer än 1-2 timmar i direkt solljus ger därmed endast en marginell ökning 

av D-vitamin; däremot ökar risken för skador på huden (1).  

 

1.5 Övriga riskfaktorer 

Äldre personer >65 år uppvisar ökad risk att drabbas av D-vitaminbrist och osteoporos 

bland annat på grund av att hudens kapacitet att bilda D-vitamin försämras med åldern 

(4,6,38,51). Vitamin D-syntesen kan för den äldre vara så låg som 25 % av den dermala 

kapaciteten som personer mellan 20-30 år  har (34). Det är de fysiologiska 

förändringarna som är orsaken till denna försämring, såsom näringsbrist (44), minskad 

hudtjocklek (41) samt minskad elasticitet i fibrerna (41,52). Produktionen av 

prohormonet 7-dehydrokolesterol minskar dessutom med cirka 75 % vid 70 års ålder 

(1,38,51). Därutöver försämras njurens funktion vilket innebär sänkt kapacitet att 

omvandla vitaminet till dess aktiva form, kalcitriol (38,44). Äldre personer är dessutom 

generellt sett mindre fysiskt aktiva och vistas utomhus mer sällan, speciellt på 

äldreboende eller för redan remitterade personer med frakturskador (19). Följaktligen 

exponeras de för UVβ-ljus mindre frekvent jämfört med givna rekommendationer 

(34,38,41,44,51).  

Femtio procent av kvinnor >50 år runt om i världen riskerar att drabbas av benbrott 

någon gång under sin återstående livstid. Siffran för män i samma ålder är hälften så 

hög (53). Detta överensstämmer med ett flertal studier utförda på olika geografiska 

områden där män uppvisade högre serumkalcidiolkoncentrationer än kvinnor 

(4,48,54,55). Risken att drabbas av benskörhet anses öka efter klimakteriet då 

östrogenproduktionen minskar vilket inträffar mellan 50-65 års ålder (5,41,51).  

 Minskad solexponering är en riskfaktor vars effekt på D-vitaminstatus beror på 

livsstilsfaktorer (4,37), klädsel (6,11,34,38) och användning av solskydd (6,34). En 

persons pigmentering styrs av mängden melanin i hudens epidermislager. Ökad mängd 

melanin ger mindre känslig hy och samtidigt försämrad kapacitet att producera D-

vitamin jämfört med personer med ljus hy. Melaninpigmentet tävlar med 7-

dehydrokolesterol om UVβ-strålarnas fotoner och fungerar därmed som ett naturligt 

solskydd (6,11,41,44). 

En person som är bosatt vid högre breddgrader som t.ex. de nordiska länderna 

(latitud 55°N–72°N) kan ha svårt att producera tillräckliga mängder D-vitamin på grund 

av otillräcklig UVβ-strålning (2,6,56–58). D-vitaminstatus varierar därmed även över 
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säsonger och bristen är mer vanligt förekommande under vinter- jämfört med 

sommarhalvåret  (3,6,10,20,21). Den svåraste perioden är mellan oktober och maj 

månad (3). 

 I länder nära ekvatorn med rikliga mängder sol och tillräcklig UVβ-strålning har 

skillnader i D-vitaminstatus mellan storstadsbefolkningen och befolkningen ute på 

landet observerats (11,41,59). Enligt Manicourt et al beror detta på att föroreningar i 

luften kan påverka ozonlagrets tjocklek, vilket i sin tur kan minska mängden UVβ-

strålar som når huden och därmed även minska syntesen av D-vitamin i huden (59).  

Rökning kan öka risken att drabbas av hypovitaminos (38). Enligt Brot et al (4) 

är mekanismen oklar. Rökens skadliga ämnen som tjära, nikotin och tungmetaller har 

kopplats till en förändrad metabolism av kalcidiol i levern. Enligt en studie utförd i 

Danmark, av Thuesen et al (3), uppvisade 16,9 % av deltagarna som rökte dagligen en 

kalcidiolkoncentration <25 nmol/L jämfört med 12 % av de deltagare som inte rökte. 

Det indikerar att rökning, med eller utan övriga livsstilsfaktorer, har betydelse för D-

vitaminstatusen.  

Övervikt kan öka risken för D-vitaminbrist då det fettlösliga vitaminet lagras i 

fettvävnad vilket medför en lägre koncentration av fritt cirkulerande D-vitamin i blodet 

(4–8,46). Vid viktnedgång ökar serumkoncentrationen av kalcidiol och ökningen är 

parallell med viktminskningen (7). Christensen et al menar att en mindre mängd 

fettvävnad automatiskt minskar den fettpool där vitaminet kan binda och lagras. Vid 

viktnedgång finns det dessutom en omvänd korrelation mellan hög 

kalcidiolkoncentration och låg PTH-koncentration (46).  

Slutligen har även fysisk aktivitet kopplats till högre D-vitaminstatus-

koncentration (4,5,21,34,45) oavsett aktuell kroppsstorlek (5). Minskad fysisk aktivitet 

och fetma (BMI ≥30 kg/m2) associeras med låg D-vitaminstatus (45). Effekten av fysisk 

aktivitet associeras med en förändrad koncentration av tillväxthormoner, kalciotrofa 

hormoner samt könshormoner. På sikt medför fysisk aktivitet en god effekt på BMD 

och förbättrad muskelfunktion (5,21). Ökad fysisk aktivitet utomhus som exempelvis 

trädgårdsarbete associeras även med en naturligt ökad solexponering (4,34,37).  

 

2. Sökmetod 
Initialt utfördes sökningen på nätet med utgångspunkt från Livsmedelsverkets hemsida 

(SLV), Folkhälsomyndigheten och diverse nutritionsbloggar av intresse. Databasen 

PubMed har använts för litteratur- och informationssökning i syfte att söka fakta om 
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teori, begrepp och metoder, samt som underlag till problemformuleringen. Google har 

använts i syfte att göra en kedjesökning från relevanta dokument. FYSS 2008 (Fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) från Statens folkhälsoinstitut 

och NNR 2012 innehöll båda källförteckningar användbara för problemformulering och 

teori.  

Val av kriterier (engelska) till litteratursökningen på PubMed var under Article 

type: Clinical trial och Review, Text available: Free full text available, Val av allmänna 

sökord (engelska) var: Vitamin D, elderly, women, factors affecting vitamin D status. 

Val av specifika sökord (engelska) som adderades till en eller flera av allmänna sökord 

var: Physical activity. Val av kriterier (engelska) till litteratursökningen med Meshfilter 

var under Text available: Free full text available, Val av sökord (engelska): Vitamin D: 

Deficiency, Metabolism, och Therapy.  

Urvalet av artiklar baserades på relevans till frågeformuleringen. Val av sökord 

inkluderade D-vitaminstatus, kalcidiolkoncentration och BMD. Artiklar inkluderades 

även i fall då studier omfattade män och yngre personer på grund av svårigheten att hitta  

lämpliga studier. Artiklar inkluderades om studien var en originalstudie, epidemiologisk 

studie eller tvärsnittsstudie, om studien innehöll relevanta nyckelord och hade utförts på 

postmenopausala kvinnor. Originalreferenser och referenser från ”review”-artiklar 

användes till introduktionen.  

 
2.1 PubMed 

Sökord: Vitamin D, Elderly Women och Physical Actitivity gav två relevanta artiklar (av 

totalt 75 söksvar) varav en, Kluczynski et al (5) refererade till ytterligare en relevant 

artikel, Scragg et al (48). Den andra artikel från den första sökningen, Brock et al (45) 

innehöll en relevant artikel med samma författare (60). Sökord: Factors Affecting 

vitamin D Status gav en relevant artikel (av totalt 26 söksvar), Maeda et al (61). 

 

2.2 Mesh-filter 

Sökorden: Deficiency, Metabolism, Pharmacology och Therapy AND physical activity 

gav en artikel (av totalt 224 söksvar) varav Toffanello et al (62) innehöll en relevant 

artikel, Zamboni et al (63). Sökorden: Deficiency, Metabolism, Pharmacology och 

Therapy AND exercise gav en artikel (av totalt 28 söksvar) varav Ogan et al (64) 

innehöll en relevant artikel, Bischoff-Ferrari (30). 
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3. Sammanställning av data 
I syfte att försöka besvara aktuell frågeställning summeras och granskas sammanlagt 7 

artiklar, varav 6 är tvärsnittsstudier och 1 är en randomiserad kontroll/fallstudie (RCT). 

 

3.1 Artikel 1 

”Duration of Physical Activity and Serum 25-hydroxyvitamin D Status of 

Postmenopausal Women” (5) 

 
Syftet med den aktuella tvärsnittsstudien var att undersöka kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och serum kalcidiolkoncentration och dess eventuella koppling till ökad 

solexponering, minskad kroppsvikt eller andra faktorer. I undersökningen bedömdes 

durationen av fritidsaktivitet (FA) och trädgårdsarbete (TA) samt aktiviteternas 

association till kalcidiolkoncentrationen i blodet.  

I undersökningen användes data från en prospektiv kohortstudie utförd 1993 – 1998, 

Women’s health Initiative Observational Cohort Study (WHI-OS) Urvalet från 

kohortstudien baserades på postmenopausala kvinnor (n=1343) med en 

genomsnittsålder ca 63 år. Serum-kalcidiolkoncentration mättes på fasteblod vid 

baseline. Tre olika koncentrationskategorier användes; <50 nmol/L angavs som brist, 50 

– <75 nmol/L otillräcklig, och ≥75 nmol/L klassificerades som tillräcklig.  

Fritidsaktivitetens (FA) omfattning för varje individ beräknades utifrån rapporterad 

duration (min/d) och frekvens (dag/vecka). Den totala durationen (D) beräknades från 

ekvationen; D = min/d × dag/vecka. Intensiteten delades in i tre kategorier; mild, måttlig 

och ansträngande träning. Data för trädgårdsarbete (TA) undersöktes separat med 

frågeformulär. Solexponering rapporterades via frågeformulär vilket inkluderade 

tidskategorierna <1 h/d, 1-3 h/d samt >3 h/d mellan 10.00 – 16.00 på dagen. BMI 

(kg/m2) beräknades där <24,99 ansågs vara normal vikt, 25 – 29,99 övervikt och ≥30 

kg/m2 ansågs vara fetma.  
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Figur 3. Medelvärde för kalcidiolkoncentration för varje kvantil av duration på fysisk aktivitet baserat på 

(5). 

 

Medelvärdet av serum-kalcidiol för hela studiegruppen var 57,7 nmol/L. 39,24 % 

uppvisade brist, 39,99 % uppvisade otillräckliga koncentrationer och 20,77 % uppvisade 

tillräckliga koncentrationer, dock inte optimala nivåer >75 nmol/L. Medelvärdet för FA 

beräknades till 207,77 min/vecka och för TA 86,48 min/vecka. Analyserna visade 

positiv korrelation mellan serumkalcidiolkoncentrationen och FA samt TA (p<0,01). 

När andra determinanter inkluderades i analyserna; solexponering, vitamin D-intag via 

kost och tillskott samt midjemått, förstärktes sambandet enbart för FA (p=0,002). 

Deltagare som rapporterade vara fysiskt aktiva >340 min/vecka uppvisade cirka 10 

nmol/L högre serum-kalcidiol jämfört med de som rapporterades vara aktiva 207-340 

timmar/vecka, figur 3. När skillnaderna studerades mellan säsonger var sambandet dock 

starkare under sommar- jämfört med vinterhalvåret för både FA och TA. 

 

3.2 Artikel 2 

”Effect of High-Dosage Cholecalciferol and Extended Physiotherapy on Complications 

After Hip Fracture” (30) 

 
Syftet med aktuell RCT var studera vikten av träning för minskad risk för ytterligare 

fallincidenser med hjälp av utökad och standard fysioterapeutisk träning (FT) i 

kombination med tillskott av D-vitamin. Målsättningen var att förhindra ytterligare 

sjukhusremisser under en 12-månadersperiod efter en höftfraktur. Till studien 

rekryterades 127 patienter med tidigare höftfrakturer med en genomsnittsålder på 84 år.  

Studien var av 2×2 faktoriell design, vars indelade grupper tilldelades 1) 2000 

IU/d + standard FT, 2) 2000 IU/d + utökad FT, 3) 800 IU/d + standard FT, samt 4) 800 
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IU/d + utökad FT. Primär endpoint bestämdes till fallfrekvens och sekundär endpoint 

till frekvens av sjukhusremisser. Ett inklusionskriterium för samtliga deltagare var 

operation av höftfraktur. Fysioterapiinterventionen var enkelblind där 

standardprogrammet inkluderade 30 min/d FT under observation och det utökade 

programmet inkluderade utöver standardprogrammet ett ”hemmaprogram” på 30 min/d 

FT. Det senare innehöll balansövning (stå på ett ben), träning av armstyrka med 

gummiband samt rörlighetsträning (röra sig upp och ner från en stol och gå upp och ner 

från trappor). Relevanta data registrerades efter frakturincidens, efter operation samt 

under hela 12-månadersperioden på sjukhus, över telefon och från patientdagbok. 

Utökad FT minskade antal fallincidenser med 25 %. Bland testpersoner som 

deltagit i hemmaprogrammet under minst 1gång/vecka minskade antal fallincidenser 

med 36 %. Dessutom presterade samma testpersoner bättre på 3 av 4 av 

uppföljningsarbetets funktionstester jämfört med de personer som inte deltagit i 

hemmaprogrammet eller tillhörde standard-FT-gruppen. Även antalet sjukhusremisser 

som orsakats av fallskador reducerades, dock inte signifikant. Utökat FT-program 

resulterade i 8 % bättre knästyrka (p=0,02), 37 % starkare handgrepp (p=0,04) samt 39 

% bättre rörlighet (p=0,047). Det uppvisades ingen signifikant förbättring vad gäller 

fallfrekvens med hänsyn till D-vitaminterapin. Däremot hade D-vitamintillskott en 

positiv inverkan på antal sjukhusremisser. 

 

3.3 Artikel 3 

”Relation between Vitamin D, Physical Performance, and Disability in Elderly 

Persons” (63) 

 

Syftet med aktuell tvärsnittsstudie var att undersöka förhållandet mellan serum-

kalcidiolkoncentration, muskelstyrka samt oförmåga att utöva fysisk aktivitet hos äldre 

personer mellan 68 – 75 år. Till studien rekryterades 175 testpersoner från praktiker i 

Verona, Italien.  

Regelbunden fysisk aktivitet under året som gått utgjorde exklusionskriterium, 

medan inklusion krävde att testpersonerna kunde promenera 1,3 km utan svårigheter 

och var mentalt friska. Undersökningen inleddes med mätning och vägning för att 

kunna beräkna BMI (kg/m2). Prover på fasteblod insamlades på morgonen innan måltid. 

Fysisk prestanda värderades utifrån en promenad på 6 minuter där distansen och 



  
 

 19 

promenadens hastighet bestämdes. Arm- och knästyrka kontrollerades och de fysiska 

testerna bedömdes. 

Serum-kalcidiolkoncentrationerna vid baseline var för kvinnor signifikant lägre 

(p<0,001) än för män, 39,4 ±24,1 nmol/L respektive 56,6 ±37,5 nmol/L. 

Koncentrationerna var dessutom lägre under vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret 

för både män och kvinnor, 5,43 och 6,72 respektive (p<0,01). Dessutom observerades 

ett positivt samband mellan-serum kalcidiolkoncentration och deltagares arm- (p<0,011) 

och benstyrka (p<0,037). Deltagare som uppvisade sämre fysisk kondition hade en 

kalcidiolkoncentration om 33,8 ±21,0 nmol/L jämfört med 43,5 ±25,0 nmol/L för 

deltagare som uppvisade god fysisk kondition. 

 

3.4 Artikel 4 

”Factors affecting vitamin D status in different populations in the city of São Paulo, 

Brazil: the São Paulo vitamin D Evaluation Study (SPADES)” (61) 

 

Syftet med aktuell tvärsnittsstudie var att analysera data från fyra olika 

befolkningsgrupper med varierande solexponering, och undersöka vilka faktorer som 

påverkar serum-kalcidiolkoncentrationen i respektive grupp. 

 Till studien rekryterades totalt 591 individer från olika befolkningsgrupper och 

olika miljöer; behandlingshem (Nursing Home; NH), stadsbor (Community Dwelling; 

CD), fysiskt aktiva (Physical Activity; PA) och unga i São Paulo, Brasilien enligt 

fördelning i tabell 4. Samtliga testpersoner gav blodprov efter en 8 timmars fasta varpå 

koncentrationerna av kalcium, kreatin, albumin, PTH och kalcidiol uppmättes. 

 
Tabell 4. Medelvärde ± standardavvikelse för undersökta variabler jämfört med respektive 
befolkningsgrupp, NH, CD, PA och Unga. Baserat på (61). 
Grupp Antal Ålder Etnicitet Blodprov/säsong 25(OH)D 

   Vita Svarta Asiater Infödda Sommar Vinter  

NH 128 76,2±9 90,9 % 9,1 % - - 37,3 % 62,7 % 33,9±32,1 

CD 168 79,6±5,3 94,6 % 5,4 % - - 35 % 65 % 45,1±25,1 

PA 52 67,6±5,4 60,6 % 19,2 % 12,1 % 8,1 % - 100 % 76,7±31,8 

Unga 40 23,9±2,8 75 % 5,6 % 19,4 % - 51,4 % 48,6 % 79,9±30,9 

 

Serum-kalcidiolkoncentration i PA-gruppen erhölls från blodprover tagna under 

vinterhalvåret i motsats till övriga grupper vars resultat baserades på prover tagna under 

både sommar- och vintertid. Med hänsyn till kön och grupp var 
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genomsnittskoncentration av serum-kalcidiol för PA signifikant högre jämfört med 

grupp NH och CD: 76,7 ±31,8 nmol/L, 33,9 ±32,1 nmol/L och 45,1 ±25,1 nmol/L 

respektive, tabell 4. Med hänsyn tagen till grupp och säsong observerades även där en 

signifikant skillnad PA serum-kalcidiolkoncentrationen för PA jämfört med NH och 

CD. Under vintertid var serum-kalcidiolkoncentrationen för PA; 78,9 ±30,9, NH; 36,1 

±21,2 och för CD; 44,1 ±24,0 nmol/L. Under sommartid var serum-

kalcidiolkoncentrationen 91,6 ±31,7, 42,1 ±25,9 och 59,1 ±29,6 nmol/L för respektive 

grupp. Däremot varierade kalcidiolkoncentration inom PA med hänsyn till ålder. 

Individer >71 år uppvisade liknande resultat som NH och CD. Resultaten indikerade 

även sjunkande serum-kalcidiolkoncentration och stigande PTH-koncentration med 

ökande ålder. Genomsnittskoncentrationen för serum-kalcidiol i åldersgruppen 71-80 år 

uppmättes till 49,5 ±28,4 nmol/L och PHT-koncentrationen för samma grupp uppmättes 

till 68,3 ±44,9 pg/mL.  

 

3.5 Artikel 5 

”Effects of diet and exercise on plasma vitamin D (25(OH)D) levels in Vietnamese 

immigrant elderly in Sydney, Australia” (60) 

 

Syftet med tvärsnittsstudien var att undersöka effekten av kost och miljörelaterade 

faktorer som träning, rökning, och solexponering på D-vitaminstatus hos äldre personer 

bland vietnamesiska och brittiskt födda australiensare i Sydney. Nittio äldre vietnameser 

rekryterades från ett vietnamesiskt servicehus i en av Sydneys västra förorter och 101 

äldre brittiskt födda rekryterades från ett sjukhus dagcenter.  

Förutom blodprover insamlades data om intensiteten av UV-strålning inom olika 

intervall vilket användes för att beräkna antal solpoäng. Poängen kunde variera med 

våglängd, tid spenderad i solen samt exponerad hudyta. Mängden D-vitamin i kosten 

estimerades med hjälp av ett frågeformulär, där frågor om frekvensen av respektive 

kost/produktintag inkluderades. Deltagarna rapporterade även om ansträngande eller 

mindre ansträngande fysisk träning. Till den mindre ansträngande kategorin av 

aktiviteter hörde simning, promenad och hushållsarbete, och till den ansträngande 

kategorin hörde olika sporter, tyngre hushållsarbete samt trädgårdsarbete.  

 Med hänsyn tagen till rapporterad aktivitetsintensitet från brittiskt födda 

australiensare visades ett högre genomsnittsvärde på serum-kalcidiolkoncentrationen för 

individer som rapporterat intensiv träning, 49,2 nmol/L jämfört med icke-intensiv 
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träning, 44,2 nmol/L. Ett liknande samband visades hos de vietnamesaustraliensiska 

kvinnorna, 37,3 nmol/L för individer som rapporterat intensiv träning jämfört med 33,6 

nmol/L för inaktiva. Hos brittiskt födda kvinnor observerades ett samband mellan D-

vitaminbrist och ålder, kön, lågt vitamin D-intag samt avsaknad av fysisk aktivitet. 

Förutom intag av vitamin D-rik kost bestämdes ansträngande fysisk aktivitet vara en av 

de starkaste skyddsfaktorerna mot hypovitaminos. Deltagare som utövade ansträngande 

fysisk aktivitet skyddades från D-vitaminbrist med en faktor 2,2 jämfört med inaktiva. 

Faktorer som kön, vitamin D-intag, avsaknad av fysisk aktivitet hos australiensare med 

vietnamesiskt ursprung uppvisade signifikanta samband med både D-vitaminbrist samt 

muskelsvaghet.  

 

3.6 Artikel 6 

”Frequency of Leisure-Time Physical Activity and serum 25-hydroxyvitamin D Levels 

in the US population: Results from the Third National Health and Nutrition 

Examination Survey” (48) 

 

Aktuell tvärsnittsstudie är en sammanställning av data baserat på NHANES lll (Third 

National Health and Nutrition Survey), utförd i USA mellan 1988 – 1994 (n = 15,148, 

ålder ≥ 20 år). Syftet med den aktuella studien var att undersöka associationen mellan 

fysisk aktivitet och serum-kalcidiolkoncentrationen hos deltagare och om sambandet 

varierar med omgivningen (utomhus eller inomhus), typen av aktivitet (måttlig eller 

ansträngande), samt med årstiden.  

 I studien inkluderades vita och svarta icke-spanjorer samt amerikaner med 

mexikanskt ursprung. Under NHANES lll-observationen genomgick samtliga en fysisk 

undersökning som inkluderade blodprov, intervjuer samt mätning av BMI. Deltagare 

intervjuades om fysisk aktivitet och träningsfrekvens. De förvalda fysiska aktiviteterna 

var promenad ≥ 1,6 km, jogging, simning, cykling, aaerobic, dans, gympa, 

styrketräning, samt trädgårdsarbete. Promenad, jogging och trädgårdsarbete 

klassificerades som utomhusaktivitet . Aerobics och gymträning klassificerades som 

inomhusaktivitet. Beroende på vilken åldersgrupp deltagarna tillhörde angavs respektive 

aktivitet som måttlig (3.0) eller intensiv (7.0) i en skala mellan 3.0-7.0. Beräkningar 

baserades på metabol ekvivalent för respektive aktivitet. Durationen vid varje tillfälle 

som aktiviteten utförts rapporterades inte.  
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 Av alla deltagare rapporterade 78 % deltagande i fysiska aktiviteter utomhus, 56 

% inomhus och 86 % uppgav sig delta i aktiviteter både inom- och utomhus. Den lägst 

uppmätta kalcidiolkoncentrationen uppvisades hos de fysisk inaktiva, men 

koncentrationen ökade signifikant med ökad träningsfrekvens. Serum-

kalcidiolkoncentrationen för de fysiskt inaktiva var 69 nmol/L, och ökade med 3 nmol/L 

för de som var aktiva 1-4 gånger (0,25-1,00 timmar/v förutsatt att varje tillfälle varar 1 

timme) den senaste månaden till 72 nmol/L, 1 nmol/L för som var aktiva 5-12 ggr/mån 

(1,25-3,00 timmar/v) till 73 nmol/L, ytterligare 3 nmol/L för aktiva 13-30 ggr/mån 

(3,25-7,50 timmar/v) till 76 nmol/L (p<0,0001) och ytterligare 3 nmol/L för de som var 

fysiskt aktiva >30 nmol/L ggr/mån (>7,50 timmar/v) till 79 nmol/L (p<0,0001). 

Sammantaget ökade serum-kalcidiolkoncentrationen i genomsnitt 10 nmol/L med >30 

ggr/mån ökad träningsfrekvens med justering för samverkande faktorer. Serum-

kalcidiolkoncentrationen ökade signifikant både som följd av utomhus- som 

inomhusaktivitet, men för utomhusaktivitet jämfört med -inaktivitet var skillnaden 

dubbelt så hög jämfört med skillnaden mellan inomhusaktivitet och -inaktivitet, 11,5 

nmol/L jämfört med 5,75 nmol/L. För de personer som utövade intensiv träning var 

kalcidiolkoncentration 10,7 nmol/L högre jämfört med de inaktiva. I kategorierna för 

fysisk aktivitet, utomhus, inomhus och intensitet var det sammantaget enbart skillnaden 

för utomhusaktivitet som var signifikant (p=0,0005). Baserat på resultaten från enbart 

utomhusaktivitet enligt figur 4, observerades en något större stegvis 

koncentrationsökning. För åldersgrupp >60 år var ökningen 6 nmol/L för de som 

tränade 1-4 ggr/v jämfört med inaktiva, för de som tränade 5-12 ggr/v ökade 

koncentrationen ytterligare 2,2 nmol/L, 3,8 nmol/L för 13-30 ggr/v och 4 nmol/L för de 

som tränade >30 ggr/v. Resultaten i figuren har justerats för samverkande faktorer: kön, 

etnicitet, BMI, månad samt D-vitaminintag. Sammantaget ökade 

kalcidiolkoncentrationen cirka 16 nmol/L för aktiva individer som var fysiskt aktiva 

>30 ggr/v jämfört med fysiskt inaktiva individer.  
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Figur 4. Skillnader i kalcidiolkoncentrationer i relation till aktivitetsfrekvens utomhus jämfört med 

inaktivitet med hänsyn till åldersgrupp baserat på (48). 

 

3.7 Artikel 7 

”Moderate Physical Activity is Accosiated with Higher Bone  Mineral Density in 

Postmenopausal Women (31) 

 

Syftet med aktuell tvärsnittsstudie var att bestämma associationen mellan olika former 

av fysisk aktivitet, hormonterapi och BMD hos postmenopausala kvinnor.  

 Till studien rekryterades 63 kaukasiska postmenopausala kvinnor, varav 20 

uppgavs vara fysiskt inaktiva de senaste 2 åren, 20 uppgavs vara måttligt tränade och 

utförde fysiska aktiviteter >90 min/vecka, >3 dag/vecka (uthållighetsträning 

inkluderades inte i sökkriterierna). Den tredje gruppen bestod av 23 långdistanslöpare 

som ofta deltog i intensiv och fysiskt ansträngande träning. Stillasittande och de måttligt 

tränade screenades för CVD och genomgick tester för syrekonsumtion. För samtliga 

deltagare beräknades BMD med tillhörande kostregistrering vilket inkluderade ett 

frågeformulär om menstration, nutrition, familj- och rökningshistorik. DNA från 

samtliga deltagare isolerades och typades för en specifik polymorf VDR-receptor, BsmI 

som anses påverka benstommen.   
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Studiens analyser visade en signifikant association (p>0,05) mellan fysisk aktivitet och 

högre BMD i ländrygg och lårben. I övrigt indikerade studiens resultat att måttlig fysisk 

träning generellt medför högre BMD jämfört med kvinnor som är stillasittande. Vid 

jämförelse i specifika punkter i benstommen uppvisades även signifikant högre BMD 

hos måttligt tränade jämfört med atletiska kvinnor.  

 

4. Diskussion 
Forskare har i tidigare kliniska studier, tvärsnittsstudier samt epidemiologiska studier 

visat att låg D-vitaminstatus är vanligare hos kvinnor än hos män och att serum-

kalcidiolkoncentrationen sjunker med åldern. Förmågan att producera endogent D-

vitamin försämras och östrogenkoncentrationen minskar efter menopaus. Samtidigt 

påverkas D-vitaminstatus av andra livsstilsfaktorer som val av kost och användningen 

av tillskott samt latitud och säsong, och solexponeringsvanor, pigment, kultur, 

kroppsvikt, samt val av klädsel. Rökning utgör därutöver en generell riskfaktor för att 

drabbas av näringsbrist, inklusive D-vitamin. Sambanden mellan fysisk aktivitet och D-

vitaminstatus tyder på att effekten av fysisk aktivitet är förknippad med typ av aktivitet 

och typ av omgivning, frekvens och duration, samt en eventuellt medförd viktnedgång 

vilket ökar frisättning av D-vitamin från fettvävnad till blodbanan.  

Kluczynski et al (5) lyckades uppvisa ett samband mellan serum-

kalcidiolkoncentration och fysisk aktivitet (FA) samt trädgårdsarbete (TA). Med hänsyn 

taget till övriga determinanter: solexponering och D-vitaminiintag från kosten och 

midjemått var det endast FA som uppvisade ett signifikant samband. Undersökningens 

datainsamling baserades på frekvens och duration, men särskiljde inte mellan olika 

typer av fysisk aktivitet. Via självrapportering efterfrågades varken säsong eller plats 

vid utförandet av FA vilket kan förklara varför kopplingen mellan fysisk aktivitet och 

kalcidiolkoncentrationen signifikant förändrades med säsong. Sambandet mellan FA 

och serumkalcidiol var starkare sommartid jämfört med vintertid. Däremot observerade 

Kluczynski et al ett starkare samband mellan FA och kalcidiolkoncentration jämfört 

med TA, en aktivitet som normalt sker utomhus, men i likhet med frågeformulären för 

fysisk aktivitet saknades detaljerad information om klädsel vid trädgårdsarbetet, vilket 

kan ha påverkat resultaten.  

Brock et al (60) observerade ett positivt samband mellan ökad fysisk intensiv 

träning och serumkalcidiolkoncentration jämfört med inaktiva deltagare 59,2 nmol/L 

respektive 44,2 nmol/L, en skillnad på 15 nmol/L. Högre koncentrationer beräknades 
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skydda mot D-vitaminbrist med en faktor 2,2 jämfört med inaktiva. I likhet med 

Kluczynski et al inkluderades inte frågor som särskiljde mellan utomhus- och 

inomhusaktiviteter. Undersökningen inkluderade inte heller exponerad hudyta hos de 

vietnamesiska kvinnorna. 

I motsats till Kluczynski et al och Brock et al särskiljde Maeda et al (61) på 

blodprover tagna under vinter- respektive sommartid och fann ett positivt samband 

mellan gruppen PA (fysisk aktiva) och serum-kalcidiolkoncentration i relation till NH 

(äldreboende) och CD (stadsbor). Studien utfördes i Brasilien, ett land vid ekvatorn där 

UV-strålning torde räcka för adekvat D-vitaminsyntes året runt. Maeda et al menar 

emellertid att mängden förorenad luft är högre under vintertid jämfört med sommartid, 

vilket kan försämra effekten av solexponeringen. När serumhalterna jämfördes inom 

säsong uppvisades en signifikant skillnad mellan PA sommartid, 91,6 ±31,7 nmol/L och 

PA vintertid 78,9 ±30,9 nmol/L. Resultaten tyder på att förorening i atmosfären kan 

påverka solstrålningens effektivitet likt försämrad strålningseffektivitet som råder 

vintertid på nordligare breddgrader. Serum-kalcidiolkoncentrationen mellan grupperna, 

oavsett säsong, var signifikant, men inom PA sjönk resultaten med stigande ålder. Det 

kan bero på att fysisk aktivitet utfördes utomhus 2 ggr/v vilket medförde 2 timmar 

längre solexponering/vecka. Åldersfördelningen mellan PA och CD var dessutom 

ojämn. Genomsnittsåldern skiljde i genomsnitt 12 år. Antal deltagare i PA (n=52) var 

dessutom betydligt färre jämfört med CD (n=168). Mindre antal deltagare och 

åldersskillnaden i PA kan ha påverkat den signifikant högre kalcidiolkoncentrationen, i 

relation till NH och CV.  

Scragg et al undersökte huruvida fysisk aktivitet på fritiden kan påverka D-

vitaminstatus hos olika befolkningsgrupper i USA och fann ett positivt samband mellan 

serum kalcidiolkoncentration och ökad frekvens av fysisk aktivitet. I liket med andra 

tvärsnittsstudier (5,60,61) finns det svagheter med studien baserat på hur fysisk aktivitet 

uppmättes. Platsen vid träningstillfället efterfrågades inte i undersökningens intervjuer. 

Informationen tolkas av forskarteamet själva baserat på den rapporterade 

aktivitetsformen. Angående information om fysisk aktivitet inkluderade endast frekvens 

och inte duration och resultaten analyserades enbart med hänsyn taget till 

utomhusaktivitet, inomhusaktivitet och intensitet. Provtagning av serum-

kalcidiolkoncentration utfördes dessutom under sommartid vilket gör det svårt att 

analysera resultaten exkluderat från variation inom säsong. 
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Det är fastställt att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på BMD (30,31,63). 

Baserat på tidigare studier påverkas serum-kalcidiolkoncentrationen av fysisk aktivitet 

via specifika tillväxthormoner och kalciotrofa hormoner (21). Bischoff-Ferrari et al och 

Zamboni et al uppvisar även samband mellan fysisk aktivitet, serum-kalcidiol samt 

muskelfunktion och styrka (30,63). Bischoff-Ferrari et al (30) undersökte effekten av 

fysioterapeutisk (FT) inverkan på BMD hos patienter med frakturskador, i kombination 

med D-vitamintillskott. Kontrollanalyserna uppvisade ett starkare samband mellan 

utökad FT inklusive D-vitamintillskott och fallfrekvens, jämfört med standard FT i 

kombination med D-vitamintillskott och fallfrekvens. Ytterligare samband visades 

mellan utökad FT, serum kalcidiolkoncentration och förbättrad arm- och benstyrka, i 

likhet med Zamboni et al (63). Nämnda studier fokuserade på BMD och muskelstyrka, 

medan observation av serum-kalcidiolkoncentration i relation till fysisk aktivitet var 

sekundärt. Resultaten blir därmed mindre relevanta för aktuell frågeställning även om 

BMD, muskelstyrka och kalcidiolkoncentration samverkar.  

Sambandet mellan högre serum kalcidiolkoncentration och arm- och benstyrka 

tyder dock på ett samband mellan fysioterapi och D-vitaminstatus, vilket kan förklaras 

med att ökad fysisk aktivitet stimulerar PTH till att öka kalcitriolkoncentrationen som i 

sin tur potentierar effekten av fysisk aktivitet (21). Det sker en positiv feedback där 

serumkalcidiolkoncentration visas öka med ökad fysisk aktivitet. Det är dock oklart om 

effekten baseras på ökad fysisk aktivitet, tillskott av D-vitamin eller om det råder en 

samverkan. D-vitaminterapin i Bischoff-Ferrari et al (30) tillämpades för att bibehålla 

etiskt tillvägagångssätt i metoden, men det vore lämpligt att studera effekten av enbart 

fysioterapi på serum-kalcidiolkoncentrationen.  

Resultaten från Hagberg et al visar ett samband mellan måttlig fysisk träning 

och BMD jämfört med långdistanslöpare och BMD (31). Däremot visar en annan studie 

att mekanisk påfrestning gynnar benstommen och att långdistanslöpning, styrketräning 

samt triatlonträning har en gynnsammare effekt på benstommen jämfört med andra 

träningsformer: promenader och simning (21). Deltagande långdistanslöpare i studien 

började träna efter menopaus och de måttligt tränade postmenopausala kvinnor som 

deltog inkluderade måttlig fysisk träning genom hela livet. Resultaten tyder på att 

måttlig träning stärker BMD på sikt och att även om mekanisk påfrestning gynnar BMD 

signifikant jämfört med stillasittande personer så kompenserar intensiv träning 

möjligtvis inte för inaktivitet tidigare i livet.  
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Det har utförts fler studier i syfte att undersöka fysisk aktivitet i relation till 

BMD och mindre studier i syfte att undersöka fysisk aktivitet och dess inverkan på 

serum-kalcidiolkoncentrationen. Utifrån de samband som presenteras i föreliggande 

studie visas en positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och kalcidiolkoncentration. 

Analyserna är dock inte helt exkluderade från samverkande riskfaktorer. Ingen av 

studierna som använts till underlag baserar resultaten enbart på inomhusaktiviteter 

vilket tyder på att solexponering troligtvis har haft en inverkan på resultaten. 

Kluczynski et al (5) observerade en koncentrationsskillnad för serumkalcidiol om 10 

nmol/L mellan de som i genomsnitt var fysiskt aktiva 3,5-<5,6 timme/v jämfört med 

>5,6 timme/v. Scragg och et al (48) observerade en koncentrationsskillnad i serum-

kalcidiol om cirka 10 nmol/L mellan deltagare som var aktiva >7,50 timmar/v jämfört 

med de inaktiva. Brock et al (60) omvandlade analyserna av serum-

kalcidiolkoncentration till en skyddsfaktor 2,2 mot hypovitaminos för de som var fysisk 

aktiva jämfört med inaktiva. Zamboni et al (63) visade ett samband mellan rapporterad 

god fysisk kondition/funktion och sämre fysisk kondition/funktion på en 

koncentrationsskillnad om cirka 10 nmol/L. Sambanden stämmer väl överens med 

resultaten från Maeda et al (61) som observerade betydligt högre 

kalcidiolkoncentrationer (PA; 78,9 jämfört med CD; 44,1 nmol/L) hos fysisk aktiva 

jämfört med fysisk inaktiva. Bischoff-Ferrari, Zamboni och Hagberg et al (30,31,63) 

visade positiva samband mellan adekvat D-vitaminstatus och ökad muskelstyrka och 

Bischoff-Ferrari et al (30) visar samband mellan högre kalcidiolkoncentration och 

minskad fallfrekvens hos patienter med frakturskador. 

 

5. Konklusion 
Underlaget som använts för att besvara frågeställningen i denna studie utgjordes 

av tvärsnittsstudier i sex av sju fall. Svagheten med tvärsnittsstudier är att resultaten 

enbart uppvisar associationer mellan olika parametrar och att informationen som ligger 

till grund för att besvara frågeställningen baseras på subjektiv och retrospektiv fakta. 

Tvärsnittsstudier ger inte svar på sambandets bakomliggande orsaker. Sambandet kan 

endast användas till att förutsäga förväntade effekter av en viss parameter.  

Urvalet av artiklar passade därmed inte optimalt med undersökningens syfte. 

Direkta samband mellan fysisk aktivitet (duration och frekvens) kan endast utläsas ur 

arbete 1 och 6, i viss mån kan även arbete 2 hjälpa men där är även män inkluderade. 

Det finns en positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och D-vitaminstatus uttryckt som 
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serumkalcidiol-koncentration, men att formulera en specifik rekommendation utifrån 

materialet är svårt. Däremot kan vissa samband i föreliggande arbete ge indikationer om 

att daglig motion, cirka 1 timme om dagen, kan medföra en kronisk höjning i 

serumkalcidiol-koncentration om cirka 10 nmol/L eller mer jämfört med inaktiva 

individer (48). 

Mekanismen varmed vitamin D-status skulle öka verkar dessutom stå i konflikt 

med de analyser som gjorts i de utvalda arbetena. Fysisk aktivitet ökar halterna av 

anabola komponenter såsom IGF-1, vilket i sin tur påverkar 1a-hydroxylas och därmed 

bildning av aktivt kalcitriol. Denna effekt kanske därför inte blir synlig vid mätning av 

kalcidiol, vilket är den standardmätning som tillämpats i de studier som återfunnits 

inom ramen för detta arbete. Den hypotes som föds ut denna observation är därmed att 

effekten av fysisk aktivitet egentligen speglas dåligt av kalcidiolmätningar och att detta 

begränsar värdet av de studier som legat till grund för detta arbete. Däremot vore det 

intressant att undersöka kortsiktiga effekter av kalcitriolkoncentrationen vid fysiskt 

ansträngande träning. 
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