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Sammanfattning 

Bakgrund: Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. De senaste åren har 

forskare upptäckt kopplingar mellan D-vitaminbrist och en ökad risk att insjukna i hjärt-och 

kärlsjukdom. Ny forskning tyder på att D-vitamin är oerhört viktigt del i immunförsvaret och för 

vår hälsa på många olika områden. Idag pågår ett stort antal studier som undersöker om D-

vitaminbrist kan vara en riskfaktor för att drabbas av olika sjukdomar såsom ökad 

infektionskänslighet, cancer, depression, diabetes samt hjärt- och kärlsjukomar etc. Den 

rekommenderade dosen D-vitamin har varit omdiskuterad de senaste åren och myndigheter höjer 

rekommendationerna i takt med nya upptäcker inom forskningen. 

Syfte: Att undersöka om D-vitamintillskott kan användas som en kortsiktig behandling mot 

hjärtsvikt orsakad av hypertoni eller kardiohypertrofi. 

Metod: Detta examensarbete är en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar har sökts via 

databasen PubMed med sökorden: “Vitamin D”,“heart failure”,”heart disease”. Av de artiklar som 

kunde erhållas så inkluderades sökresultaten till observationsstudier och kliniska studier. I de 

kliniska studierna varierade doserna mellan 100-400𝑢g/dag. Slutligen valdes 6st studier ut och 

granskades noggrant. Dessa studier är sammanfattade i Tabell VI & Tabell VII. 

Resultat: Det kliniska randomiserade studierna visade att D-vitamin hade en statistisk signifikant 

reducerande effekt på det systoliska blodtrycket, parathormon (PTH), aldosteron koncentrationen, 

Brain natriuretic peptide (BNP) och C-reaktivt protein (CRP). Observationsstudierna visade att D-

vitaminbrist kan leda till hypertoni, hjärt -och kärlrelaterade sjukdomar och kardiohypertrofi. 

Enligt observationsstudierna är D-vitaminbrist en oberoende markör för ökad mortalitet. D-

vitaminbrist visade sig även kunna leda till en längre sjukhusvistelse hos både HF patienter och 

övrig population. De upptäckte även att HF patienter i regel har lägre D-vitamin koncentration än 

övrig population.    
Diskussion: De kliniska randomiserade studierna har många brister i sin studiedesign. Det är inte 

tillräckligt stora med enbart 23-100st deltagare. Alla deltagare hade ej en uttalad D-vitaminbrist 

från studiens början, effekt av behandling blir därför svår att utreda. Observationsstudierna har 

sina redan kända brister och det är svårt att utreda ett orsakssamband. Det har gjorts för få studier 

för att säkert kunna besvara frågan om D-vitamins koppling till uppkomst av hjärt- och 

kärlsjukdom. Ännu fler, större, längre och noggrannare studier behövs. D-vitamins 

verkningsmekanism i kroppen behöver också utredas vidare. 

Studierna visade på en viss koppling mellan D-vitaminbrist och risken att drabbas av hjärt-och 

kärlsjukdom. Även om vissa samband kan observeras så har denna eventuella effekt idag ännu 

inte kunnat bekräftas i kliniska studier. Då vetenskapliga bevis fortfarande saknas kan D-

vitamintillskott ännu inte rekommenderas som behandling mot hjärt-och kärlsjukdom.  
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SUMMARY 
 

 

Background: Heart disease is the leading cause of death among people in the 

northern countries. It is also very common with vitamin D deficiency. The 

geographical position affects the availability of UVB radiation and people avoid 

sunlight because of the risk of getting malign melanoma and other types of skin 

cancer. New research have shown that vitamin D is very important for us and vitamin 

D deficiency may play a role in many diseases such as depression, infection, 

autoimmune and cardiovascular diseases. This particular subject is still unexplored 

and more research have to be done to investigate vitamin D role in these diseases. 

The Vitamin D recommended dose have been questioned for many years and the 

agencies have been raising the recommended dose and is still investigating the 

subject.  

Objective: The aim of this study is to investigate if vitamin D supplements may 

decrease the risk of heart failure (HF). 

Methods: This bachelor thesis is a literature review. Article search is made in the 

database PubMed in February 2017 by using the keywords “vitamin D/heart 

disease/heart failure”. Inclusion criteria were clinical, controlled, randomized trials 

on human and observation studies, written in English.  

Results: Six studies were chosen for this bachelor thesis, three of the studies are 

clinical randomized and three of the studies are observation studies. The doses given 

in the clinical studies varies between 100-400𝑢g/daily. The clinical studies did find 

some statistic significant reduced effect comparing baseline with after treatment with 

vitamin D in the systolic blood pressure, aldosterone, PTH, EF%, CRP and BNP. 

The observation studies did find a correlation between vitamin D deficiency and a 

decreased risk getting hypertension and cardio hypertrophy. They also observed that 

vitamin D deficiency was common in HF patients. The observation studies also 

found that vitamin D deficiency is an independent predictor of increased mortality in 

patients with HF.     

Conclusion: In the clinical studies the population was small and the time for the 

treatment was highly limited only 4 or 6 months. The treatment dose of Vitamin D 

was not a standard dose because it varied between the studies which made it hard to 

compare the results. The observation studies have its known limitations. It is hard to 

tell if patients with HF have vitamin D deficiency because they spend more time 

inside than healthy people. May the sickness cause some reaction in the body that 

leading to vitamin D deficiency or does vitamin D deficiency cause HF.  

Because lack of good quality in these six studies they have failed to show convincing 

results and correlation between vitamin D deficiency and HF. It is necessary with 

larger controlled, study over long time, randomized trials to investigate whether 

vitamin D deficiency can cause heart failure. More research has to be done. 
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FÖRKORTNINGAR  

 

 

 
25-OH D   25-hydroxyvitamin D  

D3-vitamin   1-25(OH)2 D3 vitamin 

DBP    Vitamin D binding protein  

UV    Ultraviolett strålning  

VDR    Vitamin D receptorer  

Vitamin D2   Ergocalciferol  

Vitamin D3   Kolekalciferol  

RAA-systemet  Renin-angiotensin-aldosteron-systemet 

PTH   Paratthyroidehormon  

CRP   C-reaktivt protein  

NT-proBNP                The N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide  

NNTT    Number needed to treat  

HF   Heart Failure  

BMI    Body Measure Index 

EF    Ejektionsfraktion  

CI    Konfidensintervall  

SBP    Systolic Blood Pressure 

GFR   Glomerular Filtration Rate  

HR   Hazard Raito 

AUC   Area Under Curve 

ROC   Receiver Characteristic 

HMO   Clalit Health Services 
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INTRODUKTION 
 

 

Allt fler patienter begär en D-vitamin analys av sin läkare samtidigt som det saknas 

ett tydligt målvärde för en optimal D-vitamin koncentration. Läkare och farmaceuter 

ute på apoteken står något frågande när det gäller dosering av D-vitamin, då 

rekommendationerna spretar åt olika håll (1). 

De senaste årens forskning inom området visar på en koppling mellan många olika 

sjukdomstillstånd men tydliga evidens saknas. Det är svårt att visa på ett 

orsakssamband då friska personer tenderar att vistas mer ute i solen än sjuka och får 

högre D-vitamin än sjuka äldre personer. Många frågar sig om D-vitaminbristen 

kommer före eller efter insjuknandet (2). 

 

Äldre hud är mycket tunnare och innehåller en mindre mängd 7-dehydrokolesterol 

som leder till att en äldre person producerar betydligt mindre mängd D-vitamin än en 

ung person. Äldre tar också fler läkemedel än unga och många läkemedel har en 

negativ inverkan på D-vitaminsyntesen och äldre är därför en riskgrupp att drabbas 

av D-vitaminbrist. 

I många observationsstudier där D-vitaminkoncentrationerna i blodet mäts på stora 

folkgrupper ses en markant ökad dödlighet vid för låga eller för höga koncentrationer 

d.v.s. >100nmol/L (1).  

 

Om personer med en mörk hudfärg flyttar till nordligare länder med färre soltimmar 

drabbas de ofta utav D-vitaminbrist pga. D-vitaminsyntesen är mindre effektiv hos 

mörkhyade. Melaninet skyddar helt enkelt för mycket mot solens strålar.  Detta är ett 

bra skydd om man bor på soliga breddgrader men mindre bra i norden där vi behöver 

tillvarata det lilla solljus som finns (3).  

 

Uppkomsten av sjukdomar är ett samspel mellan arv och miljö. Människans genom 

har svagheter som lätt kan triggas av en omgivningsfaktor och leda till sjukdom. Så 

förändringar i vårt levnadssätt som leder till näringsbrist kan på sikt resultera i 

sjukdom. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på behandling utan att leta efter 

orsaken, hur uppkom obalansen från början? Hur har vi förändrat vår livsstil de 

senaste 100 åren? (1). 

 

I linje med välfärden och att människor vistas mer och mer inomhus så har dessa 

välfärdssjukdomar ökat. Många forskare anser att detta går i linje med D-

vitaminbrist. Då vi fortfarande har en stenåldersmänniskas kropp så får dessa ”små” 

förändringar i vår livsstil stora konsekvenser för vår hälsa. Balansen rubbas och 

kroppens system kommer i obalans. 

De senaste årens forskning har visat på en klart sämre D-vitaminstatus i 

välfärdssamhällen där majoriteten spenderar större delen av dagen inomhus. Rädslan 

för hudcancer har bidragit till att många smörjer in sig med solskyddsmedel när de 

väl vistas i solljus och blockerar därför D-vitamin upptag. För optimal D-

vitaminstatus bör kroppen utsättas för lagom mycket solljus varje dag. I dagens 
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samhälle så blir det ingen exponering alls under höst och vinterhalvåret medan folk 

bränner sönder hyn under sommaren genom att bli överexponerade för solljus (2).  

 

Det finns andra faktorer som kan leda till D-vitaminbrist nämligen ändrade kostvanor 

i form av uteslutning av fisk och mjölkintag. Fetma har också visat sig bidra till 

sämre D-vitaminstatus, då fettmassan kan binda upp D-vitamin och avaktivera dess 

funktion. Mörkhyade personer med täckande klädsel som invandrar till de nordliga 

breddgraderna riskerar att få en minskad exponering av solljus och därmed sänkt D-

vitaminstatus (1).    

  

I en studie 2004 jämfördes serumkoncentrationen 25(OH)D hos etniska norrmän med 

pakistanska invandrare. För norrmännen var medelkoncentrationen 75 nmol/L 

jämfört med pakistanska invandrare som hade en medelkoncentration på 25 nmol/L 

(4). 

 

Liknande studier har också gjorts i Danmark, där observerades koncentrationen på 

10-20 nmol/L hos pakistanska invandrare i Danmark. År 2009 gjordes en svensk 

studie på 20st somaliska gravida kvinnor och jämfördes med 20st gravida svenska 

kvinnor. Samtliga etniskt somaliska kvinnor hade en 25(OH)D koncentration på < 25 

nmol/L medan de svenska kvinnorna låg mellan 50-80 nmol/L. Den största 

riskgruppen är gravida mörkhyade kvinnor i Norden som inte äter animaliska 

produkter, då dessa produkter ofta är berikade med D-vitamin. Det är oerhört viktigt 

att nå denna riskgrupp med information och riskerna att drabbas av D-vitaminbrist 

(5).   

 
 

D-vitaminets funktion i kroppen 

 

Forskare har hittat flera egenskaper som är gemensamma för D-vitamin och 

steoridhormoner som (östrogen, testosteron, gestagen, kortisol och aldosteron.) 

Samtliga steoridhormon bildas från kolesterol. De behöver inte särskilda hjälpmedel 

för att kunna nå cellkärnans inre och påverka arvsmassan då de är fettlösliga och 

mycket enkelt tar sig igenom cellmembran. 

Kalcitriol har en mängd olika funktioner överallt i kroppen bl.a. på cellnivå, njurarna, 

skelettet, tarmarna och bisköldkörtlarna. Forskning började klarlägga hur dessa organ 

verkade tillsammans med D-vitamin i den endokrina regleringen av fosfat och 

kalcium. År 1938 visade amerikanen och patologen Fuller Albright att D-vitamin 

ökar upptaget av kalcium från tarmen (6).  Kalcitriol binder selektivt till en speciell 

proteinreceptor i tunntarmscellerna och binder sedan till en särskild D-vitamin 

receptor i cellkärnan. Högre koncentration aktivt D-vitamin gav högre upptag av 

kalcium, dock finns där en mättnadsgräns. Han visade också att D-vitamin ökar 

resorptionen av kalcium från urinen genom att påverka njurarna. År 1980 visade den 

japanske professorn Tatsuo Sudo att kalcitriol påverkade maligna celler så att de blev 

mer differentierade och därmed mindre aggressiva. D-vitamin har även en 

immunmodulerande funktion och spelar en stor betydelse för kommunikationen 

mellan immunceller. D-vitamin är därför betydelsefull för immunsystemet (6). 
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Kalcitriol är ett cirkulerande endokrint hormon som bildas av njuren. D-vitamin 

bildas och verkar också lokalt ute i många vävnader och utsöndras inte bara i blodet. 

Genom att aktivera D-vitaminreceptorn kan kalcitriol påverka en väldigt stor del av 

det mänskliga genomet genom ned eller uppreglering av ett hundratal gener. Det är 

oerhört omdiskuterat kring huruvida den optimala serumnivån av 25(OH)D2 skall 

ligga på. Många är dock överens om att 75 nmol/L är en lagom koncentration. D-

vitamins påverkan på genomet skulle kunna förklara en mängd olika obalanser som 

leder till sjukdom ex insulin genen. D-vitamin verkar ha betydelse för uppreglering 

av insulingenen, vid D-vitaminbrist skulle detta kunna förklara en ökad uppkomst av 

diabetes. Då D-vitamin även påverkar reningenen så kan detta förklara kopplingen 

mellan hypertoni och D-vitaminbrist. Dess effekter på cellreglering och celldelning 

kan leda till påverkan på immunförsvaret, infektioner, autoimmuna sjukdomar samt 

uppkomst av cancer (7,8). 

 

D-vitamin har ett mycket stort inflytande över otaliga geners aktivitet och därmed 

cellens ämnesomsättning. D-vitamin minskar risken för kärlsjukdomar, stroke och 

hjärtinfarkt samt reglerar blodtrycket bl.a. genom påverkan av reningenen. D-vitamin 

har också en positiv påverkan på bl.a. insulinproduktionen och hjälper även till på 

andra sätt att förebygga insjuknande i diabetes. Detta solhormon ökar 

överlevnadschanserna för individer med kranskärlsjukdomar, hjälper till att sänka 

blodtrycket, motverkar artärförträngningar i ben och armar samt minskar risken att 

insjukna i diabetes typ 1. De insulinproducerande langerhanska öarna i 

bukspottskörteln behöver D-vitamin för att fungera optimalt. Brist kan därför 

påverka blodsockret i negativ bemärkelse. Flera studier bekräftar sambandet mellan 

uppkomsten av diabetes typ 1 och D-vitaminbrist. D-vitamin verkar ha en gynnsam 

effekt på behandling av diabetes typ 1 och 2. Vid D-vitaminbrist så försämras 

kommunikationen mellan immunceller och detta kan leda till en ökad uppkomst av 

inflammation (9,10,11).  

I studier har observerats att lägst mortalitet finns hos personer med 25(OH)D på 50-

60 nmol/L. De individer som hade en koncentration på <10 nmol/L hade 2,3 gånger 

ökad mortalitet i jämförelse med individer som låg på 50 nmol/L 25(OH)D. Individer 

med >140 nmol/L hade en 1,4 gånger ökad mortalitet i jämförelse med 50 nmol/L. 

Vid för höga koncentrationer ses symtom som hyperkalcemi och ateroskleros 

(9,10,11).  

 

Det har också visat sig att många läkemedel påverkar D-vitamin-metabolismen t.ex. 

antiepileptika. Antiepileptika påverkar enzymet 24-hydroxylas som bryter ned 

kalcitriol och kalcidiol och kan därför leda till D-vitaminbrist. Statiner påverkar D-

vitamin i motsatt riktning, mekanismen är dock okänd. D-vitamin är ett billigt 

behandlingsalternativ och risk för biverkningar är mycket små. Dock saknas säkra 

belägg för att serumnivåer av 25(OH)D på 50-75 nmol/L leder till minskad ohälsa för 

en hel befolkning. Mer studier efterfrågas (1). 
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D-vitaminets optimala dos 

 

Mellan april-september kan D-vitamin bildas i huden genom solljus mitt på dagen i 

Sverige, för personer med en ljus hy. Om din skugga är längre än dig själv så är 

solhöjden otillräcklig. För en ljushyad person krävs 20 minuter solbad några gånger i 

veckan på sommaren, vid längre tid så bildas endast marginellt mer D-vitamin och 

huden riskerar solskador. Om personen är mörkhyad krävs ca 8 gånger längre tid i 

solen för samma D-vitaminsyntes. Under vinterhalvåret krävs en resa till sydligare 

breddgrader (i nivå med norra Afrika) för att någon D-vitaminsyntes skall bli aktuell 

(6).  

 

Studier visar att när en ljushyad person solbadar under 10-20 minuter motsvarar detta 

en peroral dos D-vitamin på 10 000-20 000 IE. Livsmedelsverket närvarande 

rekommendationer när det gäller ett dagligt intag D-vitamin ligger på 300 IE/dag 

d.v.s. (7,5𝑢g/dag 0,025𝑢g=IE). Det finns inga som helst risker att få en överdos D-

vitamin vid solbad då previtamin D3 och vitamin D omvandlas reversibelt under 

inverkan av värme till ofarliga vattenlösliga inaktiva metaboliter såsom tykysterol, 

lumisterol, transvitamin D3 och suprasteroler (1).   

 

För att bestämma D-vitaminkoncentrationen används serumkoncentrationen av 

25(OH)D i nmol/L. I tabell 1 redovisas D-vitaminkoncentrations rankningssystem 

enligt Livsmedelsverket (12). 

 

 
Tabell I. Kategorisering av D-vitamin koncentration (nmol/L) i serum (1,6,12). 

 

Svår brist <10 

Brist <25 

Otillräcklig 

koncentration 

<50 

Optimal 75-100 

Hög nivå 125-225  

Toxisk nivå >375 

 

De senaste åren har referensvärdena ändrats och en serumkoncentration på <100 

nmol/L betraktas av en del forskare idag som suboptimala. Det är en gråzon eftersom 

detta område inte är helt klarlagt. Det finns också en individuell känslighet, vissa 

påverkas avsevärt medan andra inte gör det (6). 

 

100𝑢g/dag för personer som väger 60-70kg krävs normalt sett (om individen inte har 

några metabola defekter) för att uppnå en serumkoncentration på >100 nmol/L. Vid 

en högre vikt krävs en högre dos vid utebliven solljusexponering (6).   
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Livsmedelsverkets rekommendationer (2013) för individer mellan 2-60 år ligger på 

20𝑢g/dag (12).  

 

Många andra europeiska institutioner rekommenderar ett dagligt intag på 100𝑢g vid 

utebliven solexponering d.v.s. 10 gånger så mycket som Livsmedelsverkets 

rekommendationer. Ofta redovisas D-vitaminkoncentration i IE istället för i 

mikrogram. IE beräknas genom att multiplicera mikrogram med 40 d.v.s. 𝑢g x 

40=IE. Steady-state för D-vitamin i plasma uppnås efter 3 månader (1). 

 

Enligt European Food Safety Authority (EFSA) 2011, Institute of medicine (IOM) 

2012 och Endocrine Society (ES) 2011 är den högsta toleransnivån (TOL) för D-

vitaminintag på 100𝑢g/dag. Livsmedelsverket i Sverige däremot har satt den högsta 

toleransnivån på endast 50𝑢g /dag d.v.s. lägre än både de europeiska och de 

internationella riktlinjerna. Livsmedelsverket har dessutom inte uppdaterat denna 

data sedan 2007 (1,12). 

 

Rekommenderat intag D-vitamin av Institute Of Medicine är 15𝑢g per dag för 

personer upp till 70 år gamla. Över 70 år är rekommendationerna 20𝑢g. Högre doser 

har i två randomiserade studier (Sanders 2010 & Smith 2007) visat på risker med 

höga doser D-vitamin tillskott. Både för låga och för höga doser i serum har visat sig 

innebära risker för individen. Det är ännu inte känt vilken den optimala dosen D-

vitamin är (15).  

 

 

D-vitaminets metabolism  

 

Begreppet D-vitamin består av två stycken fettlösliga secosteroider D2 

(ergokalciferol) och D3 (kolekalciferol). Normalt sett är D3 det dominerande 

prohormonet. Då definitionen på vitamin är något som behövs för den fysiologiska 

funktionen som tillförs via kosten, kan snarare D-vitamin ses som ett prohormon då 

vi syntetiserar de själva i huden med hjälp av solljus. Det fettlösliga hormonet D-

vitamin kräver transportproteiner för cirkulation i blodbanan och D-vitamin är i sig 

själv inaktivt och behöver metaboliseras i två steg i kroppen för att tillslut bli aktivt. I 

levern sker det första metaboliseringssteget via en hydroxylering till kalcidiol och en 

andra hydroxylering sker sedan i njurarna och bildar där kalcitriol via enzymet 1a-

hydroxylas. Kalcidiol är den så kallade lagringsformen av D-vitamin. 24-hydroxylas 

inaktiverar kalcidiol och kalcitriol till inaktiva D-vitaminmetaboliter. Den största 

delen av D-vitamin som finns i kroppen kommer ifrån den endogena syntesen av D3 i 

huden. En begränsad del kommer även ifrån kosten. D3 har sin källa från mat med 

animaliskt ursprung och D2 finns i mycket små mängder i kosten t.ex. vegetabilier 

som svamp. I Sverige så berikar vi även en del livsmedel med D-vitamin. D-vitamin 

absorberas i tunntarmen och eftersom D-vitamin är fettlösligt så är det upptaget 

beroende av fettmängden i tarmen, då fett i tarmen ökar på utsöndringen av gallsalter 

som bidrar till att finfördela fettet och förbättrar upptag av D-vitamin och andra 
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fettmolekyler. Vid sjukdomstillstånd som fettmalabsorption kan detta påverkar D-

vitamin upptag i negativ bemärkelse (13,14).  

 

När D-vitamin absorberas via tarmcellerna så inkorporeras D-vitamin tillsammans 

med lipoproteiner och andra lipider i kylomikroner som transporteras via det 

lymfatiska systemet. Kylomikronerna når tillslut det venösa blodet och bryts ner i 

levern av lipoproteinlipas (LPL). En viss del D-vitamin lagras sedan i muskler, 

levern och fettvävnaden. Detta är förklaringen till att personer med en hög fettmassa 

ofta har lägre D-vitamin serumkoncentration och kräver en högre dos D-vitamin än 

en smal person. Mekanismerna bakom detta samband är inte helt klarlagd ännu. De 

D-vitamin som inte lagras binder till vitamin D-bindande protein (DBP) i blodet. D-

vitamin kan också transporteras av albumin och DBT påminner om albumin i sin 

struktur. Provitamin D3 (7-dehydrokolesterol) finns i huden och av UVB-strålning 

omvandlas provitamin D3 till Vitamin D3 (kolekalciferol). 1a-hydroxylas är ett 

enzym som finns i nästan alla celler. I cellerna kan 25(OH)D omvandlas till 

1,25(OH)2D och 1,25(OH)2D kan i sin tur binda till vitamin D-receptorn (VDR) och 

retinoid-receptorn (RXR). Det bildas ett komplex av dessa tre molekyler som sedan 

kan binda till DNA-strängen i cellkärnan i ett område som benämns VDRE d.v.s. 

vitamin D response elements. Denna bindning till VDRE har en stor betydelse och 

påverkar en mängd olika genuttryck genom ned eller uppreglering. Detta resulterar i 

att D-vitamin har många olika biologiska effekter (13,14). 

 

 

Laboratoriemetoder  

 

Koncentrationen 25(OH)D d.v.s. kalcidiol i serum är det som idag används för att 

mäta D-vitaminstatus. Det är inte den aktiva formen D-vitamin som mäts d.v.s. 

kalcitriol. Detta betyder att man ändå kan ha en D-vitaminbrist pga. t.ex. nedsatt 

aktivitet av de enzym som omvandlar kalcidiol till kalcitriol. 25(OH)D är relativt 

stabil vid jämförelse med den aktiva formen av D-vitamin. 25(OH)D påverkas heller 

inte av kalicumkoncentrationen i blodet.  

Dessutom är den aktiva formen av D-vitamin enbart en hundradel av depåformen av 

D-vitamin. Därför kan det vara svårt att mäta och på ett pålitligt resultat. 

Halveringstiden för kalcitriol är dessutom mycket kortare än för kalcidiol. Den 

viktigaste anledningen till att kalcitriol inte mäts är att olika individer med måttlig 

brist ändå kan ha normala eller t.o.m. högre koncentrationer trots brist på kalcidiol. 

HPLC, masspektrometri används för att mäta D2 och D3 separat. Vid immunoassays 

mäts dessa koncentrationer sammanslaget. Det finns olika antikroppsbaserade tester 

ELISA för att kunna bestämma D-vitaminkoncentrationen i blodet. Dessa tester har 

fått en bättre precision med åren. Förr visade dessa tester på olika koncentrationer 

beroende på mätmetod. Eftersom D-vitaminbrist ger diffusa symtom som 

muskelvärk och trötthet. Därför är det extra viktigt att det finns en tydlig och pålitlig 

markör för att kunna påvisa bristen. Det är svårt att säkerställa D-vitaminbrist som 

orsaken till ett symtom som uppenbarar sig efter 50 år (16).  

D-vitamin som syntetiseras via huden eller som intas via födan kan skilja sig i 

biologisk tillgänglighet, detta är ännu inte helt utrett. En del av 25(OH)D är bundet 
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till bärarproteiner medan en del är fritt. Den fria andelen 25(OH)D tros utöva störst 

biologiska effekt. Hur mycket fritt 25(OH)D och hur mycket som är bundet skiljer 

sig genetiskt och kan också påverka att samma dos D-vitamin kan få olika stora 

effekter på olika individer (1). 

 

 

D-vitaminbrist och hjärt-kärlsjukdom 

 

Amerikanen och professor Edward Giovannucci visade i en studie på 118 864 

deltagare att män som har en D-vitaminstatus på <37,5 nmol/L löpte 2,5 gånger så 

stor risk att drabbas av hjärtinfarkt jämförelse med män med en D-vitaminnivå över 

75 nmol/L (17).  

 

I september 2012 publicerades en dansk studie om D-vitamin. Studien genomfördes 

vid Köpenhamns universitet och universitetssjukhus. Studien involverade 10 000 

danskar och pågick under 3år. I studien observerades att låga D-vitaminnivåer 

signifikant ökade risken att drabbas av hjärtsjukdomar. Risken att insjukna i 

ischemisk hjärtsjukdom ökade med 40 % och för hjärtattack ökade risken med 64 %. 

Även risken med för tidig död ökade med 57 % och risken för att dö i någon form av 

hjärtsjukdom ökade med hela 81 % (18).  

 

Vid andra sjukdomar i kärlsystemet ses också ett samband med D-vitaminbrist t.ex. 

cirkulationsrubbningar pga. ateroskleros i artärerna. Individer med brist löper 3,5 

gånger större risk att drabbas av en sådan sjukdom. Vid hjärtinsufficiens kan också 

observeras en viss koppling med D-vitaminbrist. Det är tidigare känt att höns 

utvecklar en hjärtsvaghet när de inte får möjlighet att vara ute och bilda tillräckligt 

med D-vitamin. Denna åkomma försvinner när hönsen får D-vitaminberikat foder 

(6).  

 

Det är allmänt känt att de metabola syndromet ökar riskerna att insjukna i hjärt-

kärlsjukdom. D-vitamin påverkar som sagt högt blodtryck men stimulerar även 

insulinproduktionen, vilket leder till lägre blodsockernivåer samt underlättar 

viktminskning. D-vitamin förhindrar risken att insjukna i diabetes 1 och 2. Det 

systoliska blodtrycket (SBP) var signifikant högre hos patienter med D-vitaminbrist 

jämfört med de patienterna som hade en tillräcklig D-vitaminstatus (p<0,05). Genom 

att mäta D-vitaminstatus kunde de systoliska blodtrycket förutses (p<0,05). D-

vitamin stimulerar även bildningen av leptin som fungerar som en mättnadssignal 

och leder till att minskar risken för onödig viktuppgång. Studier visar även att D-

vitamin inte bara stimulerar insulinproduktion utan även cellernas insulinkänslighet 

d.v.s. förhindrar insulinresistens som tillhör sjukdomsbilden för personer med de 

metabola syndromet (19).  

 

I en reviewartikel sammanställdes 38 randomiserade studier med sammanlagt 75 927 

deltagare mellan 51 och 85 år där vissa fick D-vitamin och andra placebo. I 11 

studier gavs enbart D3 och i 25 studier gavs D3 kombinerat med kalcium. I 30 studier 

gavs D-vitamin dagligen medan det gavs en gång i veckan, två gånger i veckan, en 
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gång i månaden eller en gång om året i de andra studierna. Mer än hälften av dessa 

studier ansågs ha en liten risk för bias. Studierna gjordes i I-länder och bestod av 

76,8% kvinnor. Analyser visade att de inte innebar någon skillnad i effekt, med tanke 

på kön i detta område. Studierna pågick i ca 5 år (4).  

 

Denna reviewartikel menar att vitamin D3 kan minska dödligheten. Doserna som 

gavs i dessa studier varierade mellan 7,5𝑢g – 1250𝑢g. Slutsatsen var att D3 minskade 

risken för dödlighet i de studier som hade en låg risk för bias. Number needed to treat 

(NNT) beräknades till att 150 deltagare behöver få behandling i 5 år för att ett liv ska 

kunna räddas. I dessa studier hoppade en stor del av deltagarna av, detta kan ha 

påverkat resultatet. Hos de som led av en D-vitaminbrist var effekten större. Ändå är 

resultaten så marginella att ingen signifikant effekt på dödlighet i kardiovaskulära 

sjukdomar har bevisats (4). 

 

Markörer vid hjärtsvikt 

 

Kronisk hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd, frekvensen i befolkningen ligger på 2 %. 

Prevalensen och incidensen ökar med tilltagande ålder. Hos individer över 80 år är 

frekvensen 10 %. Plötslig död är en mycket vanlig orsak vid detta sjukdomstillstånd, 

hjärtsvikt har en hög dödlighet. Hjärtsvikt kan ha ett långsamt förlopp men också ett 

akut förlopp. De flesta hjärtsjukdomar kan orsaka hjärtsvikt. Det är vanligt att 

patienter som drabbas av hjärtsvikt också har andra sjukdomar. Det finns också 

läkemedel som kan orsaka detta tillstånd. Orsaker till hjärtsvikt är hypertoni, 

diabetes, kardiomyopatier och ischemisk hjärtsjukdom m.m. För provtagning och 

utredning gällande hjärtsvikt förutom symtom så tittar man på: Elstatus, B-glukos, 

Leverstatus, Blodstatus, CRP, Blödningsstatus, NT-proBNP och Thyroideastatus. 

Vid svårare hjärtsvikt så stiger också natriuretiska peptider i blodet, dessa kommer 

från celler i hjärtats kammare och förmak. Detta fynd indikerar en stigande 

uttänjning och fyllnadstryck (20). I tabell I1 redovisas New York Heart Association 

(NYHA) i dess olika svårighetsgrader (21).    

 

Tabell II. Kategorisering av olika symtomklasser via New York Heart Association (NYHA) (22).  

NYHA I Hjärtsjukdom utan symtom 

NYHA II Lätt hjärtsvikt med symtomen andfåddhet, trötthet vid hård fysisk 

aktivitet 

NYHA III Medelsvår hjärtsvikt med symtom vid lätt till måttlig fysisk 

aktivitet  

NYHA IV Svår hjärtsvikt med symtom redan i minimal fysisk aktivitet eller 

vila. Patienten är ofta sängbunden.  
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Hjärtsvikt har en sämre prognos än de flesta cancerformer. Dödligheten i hjärtsvikt 

har inte minskat de senaste 10 åren som är fallet för många cancerformer. Hjärtsvikt 

innebär en otillräcklig pumpförmåga och kroppens olika delar får därför otillräckligt 

med syre och näring. När den vänstra hjärthalvan sviktar kommer istället blodet att 

ansamlas i lungorna och det uppstår lungödem. Om den högra hjärthalvan sviktar så 

kommer blodet att bli kvar ute i kroppen och orsakar ödem i vävnaderna, benen och i 

inre organ t.ex. levern (22). 

Vid diabetes är risken högre att drabbas av hjärtsvikt. Den ökade risken är förenad 

med att kranskärlssjukdom i hjärtat är vanligare hos patienter med diabetes samt att 

hjärtmuskeln försämras av diabetes (23). 

 

D-vitaminets koppling till hjärtsvikt 

 

Vitamin D tros kunna bidra till reglering av blodtryck, hjärtfunktion samt endotel och 

glatta muskelcellers funktioner. Detta innebär att D-vitamin kan spela en viktig roll i 

hjärtsjukdomar. Epidemiologiska studier som visar på ett samband mellan D-

vitaminbrist och en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom har blivit 

bekräftade av experimentella studier på möss. Genom att slå ut D-

vitaminreceptorerna på möss så har de utvecklat myocardial hypertrofi och 

hjärtdysfunktion. I djurstudier visades för första gången D-vitamins reglerande effekt 

på RAA-systemet, att renin och D-vitamin är nära kopplat med varandra (24).  

 

Många observations och ekologiska studier har uppmärksammat ett samband mellan 

D-vitaminbrist och hypertoni samt dödsfall pga. hjärtsjukdom också hos människor. 

1,25(OH)2D har också visat sig spela en viktig roll vid inflammation, förbättrar 

endotelfunktion, minskar åldersrelaterad systoliskt hypertension, förbättrar den 

vaskulära elasticiteten samt har en hämmande effekt på renin-angiotensin-aldosteron 

komplexet. Figur 1 visar renin-angiotensin-aldosteron komplexet (25).  

 

Figur 1: Mekanismen bakom hur D-vitamin interagerar med renin-angiotensin-aldosteron systemet 

genom att hämma reninproduktion (25).  

 

Det finns ännu inget mätbart samband från randomiserade och placebokontrollerade 

studier. Även om många är eniga om att tillräckligt med solljus och D-vitamin är 
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viktigt för den kardiovaskulära hälsan så är den bakomliggande mekanismen okänd 

(25).  

 

Den senaste forskningen pekar på att det inte bara finns en anledning till varför D-

vitamin är bra för hjärtat, utan det verkar vara många olika faktorer som leder till en 

förbättrad hjärt- och kärlhälsa. Förutom att påverka aldosteron och reninsystemet och 

därmed blodtryck, förbättras även endotelfunktionen. Enligt en del studier påverkar 

även D-vitamin kalciumregleringen i hjärtceller och reducerar proinflammatoriska 

cytokiner. Paratyreoideahormon (PTH) är ofta förhöjt i samband med D-vitaminbrist 

som en reaktion på låga kalciumniåver. PTH har visat sig vara toxiskt för de 

vaskulärasystemet och kan öka risken för fibros i hjärtat och hypertrofi i den vänstra 

ventrikeln (26). Observationsstudier har visat att D-vitaminbrist är vanligt hos 

personer med hjärtsvikt och en hög koncentration natriuretiska peptider. D-vitamin 

verkar vara vasodilaterande och reducera afterload men kopplingen är inte helt 

utredd. Sambandet är inte helt klarlagt och längre studier om hur D-vitamintillskott 

kan reducera symtom, sjukhusinläggning och mortalitet behövs. Stödet för att ge D-

vitamin vid hjärtsvikt och för att förebygga hjärtsvikt är inte tillräckligt, mer studier 

behövs i området (26).     

 

En förhöjd insulinresistens har blivit associerat med D-vitaminbrist och uppkomst av 

de metabola syndromet. Detta fynd skulle kunna vara ett surrogatmått, då detta 

samband ej är helt klarlagt. Då D-vitamin är genreglerande via VDR är detta vitamin 

eller prohormon involverad i många metabola processer. Hur stor inverkan D-

vitamin har i dessa metabola processer behöver utredas vidare. D-vitamin 

metabolismen i varje person är individuellt, därför finns det risker med att gå ut med 

en allmän rekommendation kring intag. Fler studier behövs inom detta område (27). 

 

Epidemiologiska studier visar en D-vitaminbrist prevalens på 80-96% hos patienter 

med hjärtsvikt (HF) (28). 

 

 

Rakit (Engelska sjukan) och koppling till kardiohypertrofi  

 

Rakit orsakas av D-vitaminbrist och drabbar främst barn. Resultatet blir en 

otillräcklig upplagring av kalcium och fosfat i benstommen och leder till ett 

missformat skelett. Rakit har också visat sig ge kardiohypertrofi som kan leda till 

hjärtsvikt (29). 
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Olika parametrar för att förstå studierna  

 

 

C-reaktivt protein CRP 

 

Koncentrationen C-reaktivt protein (CRP) har en längre tid använts som markör för 

vävnadsskada, infektion och inflammation. Det verkar finnas ett samband mellan 

CRP som markör vid hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt en metaanalys publicerad i 

tidskriften The Lancet finns ett tydligt samband till bl.a. hjärtinfarkt. Meta-analysen 

omfattar femtiofyra stycken prospektiva studier med 160 000 patienter från arton 

olika länder. Hos en andel av deltagarna var CRP-koncentrationen tre gånger högre 

och kopplades samman med en relativ riskökning av kranskärlsjukdom med 37 %. 

Denna forskning menar att CRP i sig inte orsakar hjärt- och kärlsjukdom utan snarare 

kan ses som en markör för en bedömning i hur hög sannolikheten är att patienten ska 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom (30).  
 

Ekokardiografi  

 

Ekokardiografi har som syfte att kontrollera hjärtats rörlighet, hjärtrummens storlek 

och hjärtklaffarnas utseende och funktion (31).  

 

Ejektionsfraktion (EF) 

 

EF är ett mått på hjärtats slagvolym och vänsterkammarfunktion d.v.s. hur stor del av 

hjärtats diastoliska volym som pumpas ut vid varje hjärtslag. Om EF är 49 % innebär 

det att 51 % av blodet stannar kvar i hjärtat under systole (32). 

 

Glomerulär filtrationshastighet (GFR) 

 

GFR är en mått på njurarnas funktion d.v.s. den volym blod per tidsenhet renas 

genom glomerulär filtration (mL/min) (33). 

 

Cox regressionsanalys 

 

Cox regression analys är en metod för att undersöka effekten av flera variabler vid en 

händelse vid en viss tidpunkt t.ex kan ett läkemedel halvera risknivån för att en 

hjärtinfarkt ska inträffa. Metoden tar inte hänsyn till förändring över tid (34). 

 

Hazard ratio (HR) 

 

HR är en metod som undersöker den sammantagna faran vid en viss tidpunkt t.ex. 

hur stor risken är att dö mellan tiden 0 och X (34).  

 

Överlevnadsanalys (Kaplan-Meier) 
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Denna metod kan beräkna faran och överlevnaden från data som kan vara 

ofullständig. Uttrycket (S) står för överlevnadsgraden. (t) är överlevnadstiden till 

t.ex. dödsfall (34). 

 

Receiver Characteristic (ROC) 

 

ROC är en grafisk plot som används för att illustrera prestandan hos ett binärt 

klassificeringssystem. Denna grafiska plot skapas genom att jämföra data från den 

positiva graden (TPR) mot den negativa graden (FPR) vid olika tröskelinställningar. 

Kurvan används sedan för att bestämma styrkan av att händelsen kan inträffa. Genom 

en ROC-kurva kan resultat utläsas av hur mycket som har förändrats under en given 

tidsperiod (35). 

 

 

MATERIAL & METOD  

 
Detta examensarbete är en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar granskades och 

analyserades för att undersöka en eventuell koppling mellan D-vitaminbrist och 

risken att drabbas av hjärtsvikt. Studierna fanns via databasen PubMed med 

sökorden: “Vitamin D”,“heart failure”,”heart disease” som resulterade i 448st träffar. 

Av de artiklar som kunde erhållas så inkluderades sökresultaten till 

observationsstudier och kliniska studier, 50 träffar. Utifrån dessa valdes 6st studier ut 

baserat på de som hade flest antal deltagare och pågick under längst tid. Dessa 

studier är sammanfattade i Tabell VI & Tabell VII. 

 

 

 

SYFTE 

 
Syftet var att granska om D-vitamin har en gynnsam effekt i förebyggande syfte eller 

om de kan klassas som en läkemedelsbehandling mot hjärtsvikt orsakad av hypertoni 

eller kardiohypertrofi av hjärtmuskeln. I denna litteraturstudie undersöks även om 

denna eventuella koppling är dosberoende. 

 

 

RESULTAT 

 

Randomiserade, dubbel-blindade och placebokontrollerade studier samt 

observationsstudier valdes då en bredd av olika typer av studier i området är att 

föredra för att inte vara exkluderande. Då verkningsmekanismerna inom detta 

område är till stora delar fortfarande okända så finns risker med att bara använda sig 

av kliniska studier. Att enbart använda sig av kliniska studier när det ännu inte är helt 

klarlagt vad som bör mätas och med vilken studiedesign, så är en bredd med olika 
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slags studier att föredra. Observationsstudierna är längre än de kliniska studierna som 

enbart är några månader långa.  

 

 

Artiklar  

 

          
Studie 1: Effects of six months of vitamin D supplementation in patients with 

heart failure: A randomized double-blind controlled trial (36).  

 

A. Dalbeni, G. Scaturro, M. Degan, et al. 2014 (6 månader) 

 

 

Syfte  

 

I denna studie undersökte forskarna om D-vitamintillskott kan förbättra 

sjukdomstillståndet för äldre patienter med kronisk hjärtsvikt.  

 

Metod 
 

I studien deltog tjugotre deltagare och medelåldern var sjuttiofyra år. Studien var 

randomiserad, placebokontrollerad och dubbel-blindad. Tjugotre deltagare med 

kronisk hjärtsvikt randomiserades till en behandlingsgrupp (n=13) och en 

placebogrupp (n=10). Dessa fick D-vitamintillskott på 4000 IE/dagligen d.v.s. 

100ug/dagligen under 6 månader. Innan (baseline) och efter utförs noggranna tester 

på ejektionsfraktion (EF) och andra tester på deltagarnas hjärtfunktion bl.a. renin, 

blodtryck m.fl. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara äldre än 40 år och 

fått diagnosen kronisk HF (NYHA > klass II) de senaste fem åren. De fortsatte att gå 

på sin läkemedelsbehandling för kronisk HF, varken doserna eller patienternas 

läkemedel ändrades under studien. Homogena grupper valdes noggrant ut till placebo 

och behandlingsgruppen gällande ålder, BMI, kön, läkemedel, blodtryck etc. 

 

 

Resultat  

 

Efter 25 veckor observerades en signifikant förbättring av EF% (CI%) hos 

behandlingsgruppen med 47, 2 (CI 95 % 41,6-52,9) medan dessa värden hos placebo 

låg på 39,4 (CI% 33,5-45,2) (p=0,047). I tabell III redovisas resultatet av 

mätningarna från placebogruppen samt värdena innan och efter behandling för D-

vitamingruppen.  

 

Efter 6 månaders behandling sänktes EF-fraktionen med 6,7 (CI 95 % 0,8-12,6) 

jämfört med placebo. EF-värden för placebogruppen låg på 4,3 (CI 95 % 9,5 till 0,9) 

(p=0,007).  
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Tabell III. Visar värden vid baseline och efter 25 veckor för D-vitamingruppen och placebogruppen.  

Värden  D-vitamin 

gruppen  

Baseline 

D-vitamin 

gruppen 

efter 25 v 

p 

Medel plasma 

vitamin D nmol/L 

(CI 95 %) 

51,5 100,8  0,001 

EF% (CI 95 %)  39,08 47,2  0,042 

Mean SBP mmHg  

(CI 95 %) 

129,6 122,7 0,043 

 

Värden  Placebo 

gruppen 

Baseline 

Placebo 

gruppen 

efter 25 v 

p 

Medel plasma 

vitamin D nmol/L 

(CI 95 %) 

50,9 46,4 Ej redovisat 

EF% (CI 95 %)  43,6 39,3 Ej redovisat 

Mean SBP mmHg  

(CI 95 %) 

138,6 134,5 Ej redovisat 

Ejections fraktion (EF), Systoliskt blodtryck (SBP) 

 

 

Hos 13 patienter med en D-vitaminstatus mellan 49,3–4,5 nmol/L d.v.s. med D-

vitaminbrist (normalvärde 75-100 nmol/L) observerades redan efter 6 månaders 

behandling en signifikant minskning av EF% (p= 0,042) samt det systoliska 

blodtrycket som sjönk från 129,6 till 122,7 mm/hg (p=0,043).  

PTH, proBMP, renin och andra parametrar påverkades inte signifikant av D-

vitaminbehandlingen i denna studie.  

 

 

Studie 2: The effect of vitamin D on aldosterone and health status in patients 

with heart failure (37). 

 

R. Boxer, B. Hoit, B. Schmotzer, et al. 2014 (6 månader)  

 

Syfte  

 

Syftet med denna studie var att undersöka D-vitaminets effekt på aldosteron och 
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hälsan hos patienter med hjärtsvikt klass I & klass III. 

 

 

Metod  

 

I denna studie ingick sextiofyra patienter med medelåldern 66 år. Studien var 

randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind.  

 

Patienterna hade en stor spridning på 25(OH)D koncentration (<95,4 nmol/L) och 64 

% hamnade i NYHA klass II gruppen medan 36 % i klass III gruppen. Patienterna 

behandlades med 50 000 IE vitamin D och kalcium (n=31) eller ingick i 

placebogruppen (n=33). Åldern låg mellan 65,9 (SD:10,4) år. Könsfördelningen var 

jämn och 64 % var afroamerikaner. Värdena jämfördes sedan vid baseline och efter 6 

månader.  

 

 

Resultat  

 

PTH sänktes med 23,1  40,0 pg/mL i D-vitamingruppen och med 3,1  38,1 pg/mL 

i placebogruppen (p<0,01). Behandlingen resulterade i en marginell förändring i 

aldosteronkoncentration hos D-vitamingruppen (10,0 11,9 till 11,6 ng/dL) medan 

placebogruppen höll sig konstant (8,9  8,6 till 9,0  12,4ng/dL); (p=0,02).  

 

Gällande reninhalt och i echokardiografimätningarna observerades inga skillnader. 

Det fanns heller inga skillnader avseende hsCRP och NY-proBNP. De patienter som 

hade den lägsta glomerulära filtrationshastigheten (GFR) svarade bättre på D-

vitaminbehandling avseende sänkning av aldosteron. I tabell IV redovisas värdena 

för D-vitamingruppen och för placebogruppen efter behandlingstiden (6 månader).  

 

 
Tabell IV. Visar PTH och aldosteronkoncentrationen hos behandlingsgruppen och placebogruppen.   

Värden efter 6mån D-vitamingruppen Placebogruppen p värde 

PTH pg/mL  23,1 ± 40,0 3,1 ± 38,1 <0,01 

Aldosteron 

koncentration 

10,0 ± (11,9 till 11,6) 

ng/dL 

8,9 ± (8,6 till 9,0 ± 

12,4) ng/dL 

=0,02 

Parathormon (PTH) 

 

 

Studie 3: Can vitamin D supplementation improve the severity of congestive 

heart failure? (38). 

 

A. Amin, S. Minaee, M. Chitsazan, et al. 2013 (4 månader) 
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Syfte  

 

Syftet med studien var att undersöka om D-vitamintillskott kan förbättra tillståndet 

för patienter med hjärtsvikt.  

 

 

Metod  

 

Hundra personer deltog i studien och deltagarna var alla >15år. Deltagarna var sina 

egna kontrollgrupper och en oberoende kontrollgrupp saknades.  

Deltagarna hade diagnosen HF klass I eller II. Enbart 6 % hade en D-vitaminstatus 

på >30 nmol/L d.v.s. resten av deltagarna låg under < 30 nmol/L.  

 

Studien pågick under 4 månader och 50 000 IE D-vitamin gavs i veckan de 8 första 

veckorna och därefter gavs 50 000 IE 1 gång/mån.  

 

 

Resultat  

 

Efter behandling ökade D-vitamin koncentrationen från 12,63  7,60 till 54,49  

18,01 nmol/L i plasman.  

I tabell V redovisas mätvärdena innan och efter D-vitaminbehandling (4 månader).  

Behandlingen sänkte PTH koncentrationen med 36 ng/L. Pro-BNP sjönk med 827,32 

pg/mL (p<0,001).  

CRP koncentrationen sjönk med 16,85  14,45 till 11,34  9,45 (p<0,001). Hos det 

som hade en normal D-vitaminkoncentration från början uppstod ingen skillnad 

mellan värdena innan och efter behandling (p=0,8/0,4/0,3 etc.).  

 
Tabell V. Visar mätvärden innan och efter behandling med vitamin D. Patienterna är sin egen 

kontrollgrupp, det finns ingen placebogrupp. 

Värden för de patienter med 

brist & svår D-vitaminbrist 

d.v.s. (<30nmol/L)  

(n=94) 

Innan D-vitamin 

behandling  

 

Efter (4 

månaders) 

behandling 

p värde 

25(OH)D, nmol/L 12,63 ± 7,60 54,49 ± 18,01 <0,001 

PTH. ng/L 105,45 ± 63,82 68,72 ± 38,69 <0,001 

hs-CRP, mg/dL 16,85 ± 14,45 11,34 ± 9,45 <0,001 

proBNP pg/mL 2 508,6 ± 1 

867,99 

1 681,28 ± 1 

181,68 

<0,001 

Kalcidiol (25(OH) D), Parathormon (PTH), C-reaktivt protein (hsCRP), Pro-brain natriuretic peptide 

(proBNP) 
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Studie 4: Vitamin D Deficiency and Supplementation and Relation to 

Cardiovascular Health (39). 

  

     

James L. Vacek, Subba Reddy Vanga, Mathew Good, et al. 2012 (5år och 

8månader). 

 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att undersöka behandling med D-vitamin mot hjärtsjukdom.  

 

 

Metod  

 

Deltagarna var 10 899 stycken och åldern var 58 (SD 15,0) år. 71 % var kvinnor 

(n=7 758). Studien är en stor kohortstudie som pågick under 5 år och 8 månader. D-

vitaminnivåerna analyserades. I studien definieras normal D-vitaminkoncentration 

till >95,4 nmol/mg och en brist till <95,4 nmol/L.  

Medel-D-vitaminkoncentrationen var 76,6  43,2 nmol/L och 29,7% av deltagarna 

var enligt studiens mått inom det normala referensvärdet, medan 70,3% hade en D-

vitaminbrist. En överlevnadsanalys, cox proportional hazard modeling och statistisk 

värden analyserades. Kroppsmassan låg på 30,8 kg/m3.  

 

 

Resultat  

 

D-vitaminbrist var kopplat till flera hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar såsom 

hypertoni, artärsjukdom, kardiomyopati och även diabetes (p<0,05). Vitamin D var 

en stark oberoende markör för ökad mortalitet (odds ratios; 2,64, CI 95 %, 1,901 till 

3,662, p <0,0001) efter att ha justerat för andra faktorer som påverkar.  

Studien drar slutsatsen att D-vitamintillskott hade en positiv effekt på överlevnaden 

(odds ratio for death 0,39, CI 95 %, 0,277 till 0,534, (p <0,0001). 

Sammanfattningsvis var D-vitaminbrist förenat med en ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdom och reducerad överlevnad, speciellt hos patienter med uttalad D-

vitaminbrist.  

 

 

Studie 5: Vitamin D deficiency is a predictor of reduced survival in patients 

with heart failure; vitamin D supplementation improves outcome (40). 

 

I Gotsman, A Shauer, D Zwas, Y Hellman, et al. 2012 (4 år) 

 

 

Syfte  
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Att studera om D-vitaminbrist kan vara en markör för ökad mortalitet hos patienter 

med hjärtsvikt. 

 

 

Metod  

 

Data hämtades från Clalit Health Services (HMO). Det var 46 834 st patienter i 

denna kohortstudie som varade under 4 år. Patienterna var äldre än 45 år och 45,5% 

av dem hade diagnosen kronisk HF. Enbart 8,8 % av HF patienterna hade en optimal 

25(OH)D konc. d.v.s. >75 nmol/L. Resten låg på en suboptimal koncentration eller 

brist. Follow-up var 518 dagar. 25(OH)D Koncentrationen granskades och 

kopplingar mellan D-vitamin och EF analyserades.  

 

 

Resultat  

 

HF patienter (n=3009) i denna observationsstudie har lägre koncentration 25(OH)D 

än övrig population (n=46 825). 36,9 nmol/L vs. 40,7 nmol/L; (p<0,00001). Studien 

visar att en D-vitaminkoncentration på < 25 nmol/L är en tydlig markör för ökad 

mortalitet både hos HF-patienter och för kontrollgruppen. Cox regressionsanalys 

visade att vitamin D brist var en oberoende markör för ökad mortalitet hos patienter 

med HF (hazard ratio (HR) 1,52, 95 % konfidensintervall (CI) 1,21–1,92; (p<0,001) 

och i kontrollgruppen (HR 1,91, 95 % CI 1,48–2,46, (p<0,0001). D-vitamintillskott 

minskade mortaliteten hos HF patienter (HR 0,68, 95 % CI 0,54–0,85, (p<0,0001).  

Överlevnadsanalys (Kaplan-Meier) baserat på 25(OH)D2 nivåerna. En D-

vitaminkoncentration på <25 nmol/L var förenat med en reducerad överlevnad hos 

patienter med HF (p<0,0001) jämfört med kontrollgruppen (p<0,00001).  

 

 

Studie 6: Vitamin D levels predict hospitalization and mortality in patients with 

heart failure (41). 

 

 

E. Belen, Aylin Sungur & M. Sungur. 2015 (12 månader) 

 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var undersöka sambanden mellan D-vitaminbrist och mortalitet 

samt D-vitaminbrist och tid för sjukhusvistelse hos patienter med HF.  

 

 

Metod  

 

Det var 219 st som deltog i studien och medelåldern var 68 år. Medelkoncentrationen 

25(OH)D2 låg på 29 nmol/L vid baseline. I studien deltog patienter med diagnosen 
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HF där EF-värdet var (<50%) pga. hypertension eller kronisk artärsjukdom som varit 

sjuka under minst 1 år inkluderades i studien.  

Studien pågick mellan september 2012 till mars 2013 för att minimera risken för 

missvisande resultat under sommaren, då D-vitamin syntetiseras via huden.   

Patienter som exkluderades var bl.a. de som hade NYHA klass IV. Cox 

regressionsanalys användes för att bedöma enskilda markörer för förändringar i 

mortalitet och sjukhusinläggning.   

Grupp 1 hade en D-vitaminkoncentration på <50 nmol/L och grupp 2 hade en 

koncentration på >50 nmol/L. Enbart 6,85 % hade en D-vitaminkoncentration på (75-

100 nmol/L).  

 

 

Resultat 

 

Grupp 1 hade högre koncentrationer av CRP, BNP och PTH än grupp 2 (p<0.05). 

Echokardiografiparameterna som inkluderade EF, end-diastoliskt och end-systoliskt 

tryck visade inga skillnader, medan lungartärtrycket var högre i gruppen med lägre 

D-vitaminstatus (< 50 nmol/l) jämfört med dem som hade D-vitaminstatus med >50 

nmol/l.  

Medelvärdet på lungartärtrycket var 11 mmHg lägre i gruppen med hög D-

vitaminstatus (p=0,002). Högre D-vitaminnivåer minskade tiden för 

sjukhusinläggning; Hazard Ratio (HR) 0,89, 95 % CI 0,84–0,95, (p<0,001).  

Grupp 1 hade en ökad mortalitet jämfört med grupp 2 (16,1% vs 1,2 %) (p<0,001). 

Den uppskattade kumulativa överlevnaden under median- uppföljningstiden visade 

sig vara reducerad för HF patienter med en D-vitaminkoncentration på <50 nmol/L 

(p<0,001). I cox regressionsanalys observerades att höga D-vitaminnivåer var en 

markör för reducerad mortalitet i HF patienter (HR 0,83, 95 % CI 0,75–0,92, 

(p<0,001). ROC-analysen visade att låga D-vitaminnivåer (36,1 nmol/L) ökade 

mortaliteten, 78,3% och 68,9%, resp. Area Under Curve (AUC): 0,79, 95 % CI 0,7-

0,88, (p<0,001).   

 

Studiens resultat pekar på att en låg D-vitaminnivå, helt oberoende av andra 

parametrar, är en markör för att HF patienter får en längre sjukhusvistelse och en 

ökad mortalitet.  

 
Tabell VI. Sammanfattning av de kliniska studierna och dess effekter efter D-vitaminbehandling.  

Studie 

År 

Antal  

Längd 

Md Ålder 

Land 

Syfte/ 

Population  

 

25(OH)D 75-

100 nmol/L 

Ref värde 

Behan

dling 

D-

vitami

n dos 

(IE) 

Randomiserad 

Kontrollgrupp 

Dubbelblind 

*** 

Resultat 

Studie 1 (33) 

2014 

23 st 

6 mån 

D-vitamin som 

behandling hos 

patienter med 

kronisk 

Hos 13 

patienter var 

konc: 49,3–4,5 

nmol/L 

100𝑢g/

dag 

* 

** 

*** 

Signifikant 

minskning av 

EF% (p= 

0,042) samt 
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74 år 

Italien 

hjärtsvikt/Hjär

tsviktspatiente

r från Verona 

universitets 

sjukhus  

Resten hade en 

högre konc.  

det systoliska 

blodtrycket 

som sjönk från 

129,6 till 

122,7 mm/hg 

(p=0,043).  

 

Studie 2 (34) 

2014 

64 st 

6 mån 

66 år 

USA 

D-vitamins 

effekt på 

aldosteron och 

hälsan för 

patienter med 

hjärtsvikt/Hjär

tsviktspatiente

r och 61,3% 

var 

afroamerikane

r   

<95,4nmol/L 178𝑢g/

dag 

* 

** 

*** 

PTH och 

aldosteronkon

centrationen 

reducerades 

signifikant, 

(p=0,02) av D-

vitaminbehand

ling.  

Studie 3 (35) 

2013 

100st 

4 mån 

>15år 

Iran 

Om D-vitamin 

tillskott kan 

förbättra 

tillståndet för 

patienter med 

hjärtsvikt/Hjär

tsviktspatiente

r från ett 

medicinskt 

center i Tehran 

HF klass I & 

II/enbart 6 % 

>30 nmol/L  

178𝑢g/

dag de 

8 första 

veckorn

a och 

sedan 

40ug/da

g. 

Innan/efter 

mätningar 

(patienterna var 

sin egen 

kontroll) 

Pro-brain 

natriuretic 

peptide (BNP) 

sjönk 

(p<0,001) 

samt C-

reaktivt 

protein (CRP) 

sjönk 

(p<0,001).  

 

Tabell VII: Visar observationsstudiernas koppling till D-vitaminstatus. 

Studie 

År 

Antal  

Längd 

Md Ålder 

Land 

Syfte/Population 

 
25(OH)D  

(75-100 nmol/L Ref 

värde) 

Resultat 

Studie 4 (36) 

2012 

5år & 8mån 

ca 65år 

USA 

 

 

D-vitaminbrist som 

orsaken till hjärtsvikt 

pga. högt 

blodtryck/Deltagare 

från ett akademiskt 

sjukhus i Kansas 

Medelkoncentration

en  

76,6 ± 43,2 nmol/L 

D-vitaminbrist var kopplat till 

flera hjärt -och kärlrelaterade 

sjukdomar; hypertoni, 

artärsjukdom, kardiohypertrofi, 

diabetes (p<0,05). Vitamin D 

var en stark oberoende markör 

för ökad mortalitet (odds ratios; 

2,64, CI 95 %, 1,901 till 3,662, 

(p <0,0001) samt har en positiv 

effekt på överlevnaden (odds 

ratio for death 0,39, CI 95 %, 

0,277 till 0,534, (p<0,0001). D-

vitaminbrist är förenat med en 
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risk för hjärt- och kärlsjukdom 

och reducerad överlevnad, 

speciellt hos patienter med en 

D-vitaminkonc (<95,4 nmol/L) 

 

Studie 5 (37) 

2012 

46834 st 

4 år 

70år 

Israel 

Prospektiv studie som 

undersöker om D-

vitaminbrist är en 

markör för ökad 

mortalitet hos 

patienter med 

hjärtsvikt/Deltagare 

från HMO (Clalit 

health services) i 

Jerusalem. 

Enbart 8,8 % av HF 

patienterna hade en 

optimal 25(OH)D 

konc d.v.s. 

>75nmol/L.  

HF patienter har enligt studien 

en lägre koncentration 25(OH)D 

än den övriga populationen.  D-

vitaminbrist visade sig vara en 

markör för ökad mortalitet både 

hos HF patienter och 

kontrollgrupp.  

Studie 6 (38) 

2015 

219 st 

12 mån 

68 år 

Turkiet 

Prospektiv studie som 

undersöker 

sambandet mellan D-

vitaminbrist och 

mortalitet & 

sjukhusvistelse hos 

patienter med 

HF/Hjärt- och 

forskningssjukhuset i 

Istanbul 

Grupp 1: 

<50nmol/L 

Grupp 2: >50 

nmol/L  

6,85 % hade en 

optimal D-vitamin 

nivå. 

En låg D-vitaminnivå är, 

oberoende av andra parametrar, 

en markör för längre 

sjukhusvistelse och en ökad 

mortalitet hos patienter med HF.  
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DISKUSSION  

 

 
Studie 1 (36). 

 

I denna studie menar författarna att det tidigare använts alldeles för låga 

koncentrationer D-vitamin i studierna som undersökt sambandet mellan D-vitamin 

och hjärt- och kärlsjukdom. De menar att detta är anledning till att ingen statistisk 

signifikant skillnad kunnat påvisas.  

Denna studie visar att genom att normalisera D-vitaminstatus genom behandling med 

100𝑢g/dag D-vitamin förbättras parallellt EF% signifikant (p=0,042) genom att 

minska ventrikulär hypertrofi och högt blodtryck. Även det systoliska blodtrycket 

reducerades från 129,6 till 122,7 mm/hg (p=0,043). Detta resultat kan styrkas av 

andra studier (18). 

 

Författarna till studien förklarar dessa resultat med att D-vitamin har en 

genreglerande förmåga (binder till VDR) som leder till att D-vitamin kan ha en 

antihypertrofisk effekt samt kan reglera differentiering/proliferation av 

kardiomyocyter. D-vitamin tros även ha en reglerande effekt på nervsystemet. 

Följande mekanismer kan enligt studien vara anledningen till att D-vitamin har en 

skyddande effekt mot hjärtsvikt. Många teorier finns om att D-vitamin har en 

reglerande effekt på bl.a. renin-genen.  

 

Studier som styrker studie 1 (36) resultat är även experimentella studier på möss. 

Genom att slå ut D-vitaminreceptorerna på möss så har de utvecklat kardiohypertrofi 

och hjärtdysfunktion. I djurstudier visades för första gången D-vitamins reglerande 

effekt på RAA-systemet, att renin och D-vitamin är nära kopplat med varandra 

(24,42). Även i reviewartikeln Vitamin D: beyond bones kan påståendet att 

vitaminbrist orsakar hypertoni och kardiohypertrofi styrkas (42). 

 

En svaghet i studie 1 (36) var deltagarantalet och att andelen avhopp var hög. Alla 

deltagare hade heller ingen uttalad D-vitaminbrist, vilket förmodligen inte gav en 

optimal behandlingseffekt. 6 månader är också en kort tid för att förbättra HF-

värden, då steady-state för D-vitamin är 3 månader (1).  

 

Studie 2 (37). 

 

I studie 2 undersöks D-vitaminets effekt på aldosteron och hälsan för patienter med 

hjärtsvikt. I studien var de 64 st och studien pågick i 4 månader. Patienterna hade en 

D-vitaminserumkoncentration (<95,4 nmol/L), alla hade inte en uttalad D-

vitaminbrist från början vilket kan ha påverkat effekten i negativ bemärkelse. Om 

patienterna inte har en D-vitaminbrist från början är det svårt att visa en effekt. Vid 
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D-vitamintillskott sänktes PTH och resulterade i en signifikant skillnad i 

aldosteronkoncentration. Hos de andra värdena observerades inga skillnader. 

Svagheter i studie 2 är att det kan bedömas vara ett litet antal deltagare samt att alla 

deltagare ej hade en uttalad D-vitaminbrist som ursprungskoncentration.  

Det är sen tidigare känt att kalciumupptaget hämmas vid D-vitaminbrist (26). PTH 

höjs för att utsöndra kalcium från skelettet. Då PTH är kardiotoxiskt önskas en låg 

nivå PTH i plasma (26). 

Den signifikanta sänkning i aldosteronkoncentration som studien observerade 

behöver inte utgöra en så stor skillnad i blodtrycket. Det är finns flera riskfaktorer 

som kan leda till högt blodtryck, vilket inte innebär att endast en D-

vitaminbehandling kan förhindra mortalitet i hjärt- och kärlsjukdom. Detta värde 

tyder på att blodtrycket påverkas i positiv riktning då aldosteron kontrollerar 

blodtryck (25). Hur mycket denna skillnad i koncentration skulle ha för helhets 

effekten för hjärthälsan behöver undersökas vidare. Sex månader (37) är också likt de 

tidigare studierna en kort tid för att utreda en långsiktig effekt, då steady-state uppnås 

efter 3 månader (1).   

 

 

Studie 3 (38).  

 

Studie tre undersökte om D-vitamintillskott kan förbättra tillståndet för patienter med 

hjärtsvikt. I studien deltog 100 st och pågick under 4 månader. I denna studie hade 94 

% en D-vitaminserumkoncentration på <30nmol/L d.v.s. en brist. Patienterna 

behandlas från början med 178𝑢g/dag och senare 40𝑢g/månad.  

 

En svaghet i studien är att det saknas en oberoende kontrollgrupp, patienterna var sin 

egen kontrollgrupp. Fördelen med att patienterna är sina egna kontroller är att 

genetiska skillnader inte kan störa resultaten. Efter behandling hade de i D-

vitamingruppen uppnått en 25(OH)D serumkoncentration 54,49 (±) 18,01 nmol/L. 

Dosen var ej tillräckligt hög då många ej uppnådde en optimal D-

vitaminkoncentration (normalvärde 75 - 100 nmol/L, (1,6).  I denna studie finns en 

risk för att potentiella effekter uteblir pga. för låg dosering. Patienterna hade kanske 

behövt en högre dos under längre tid.  

 

De observerade en statistisk signifikant effekt på BNP och CRP som reducerades 

(p<0,001). Frågan är hur kliniskt relevant en marginell sänkning av BNP och CRP är.  

Det är tidigare känt att CRP verkar som markör vid hjärt-kärlsjukdom, en låg CRP i 

serum är önskvärt för god hjärt- och kärlhälsa.  

Enligt en metaanalys publicerad i tidskriften The Lancet finns ett tydligt samband till 

bl.a. hjärtinfarkt. Meta-analysen omfattar femtiofyra stycken prospektiva studier med 

160 000 patienter från arton olika länder. Hos en andel av deltagarna var CRP-

koncentrationen tre gånger högre och kopplades samman med en relativ riskökning 

för kranskärlsjukdom med 37 %. Denna forskning menar att CRP i sig inte orsakar 

hjärt- och kärlsjukdom utan snarare kan ses som en markör för en bedömning i hur 

hög sannolikheten är att patienten ska drabbas av hjärt- och kärlsjukdom (30).  
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Denna studie har ett litet deltagarantal och då steady-state för D-vitamin uppnås efter 

tre månader (1) är det problematiskt att ha en studie på 4 månader (38). 

 

 

Studie 4 (39). 

 

Deltagarna var 10 899 stycken och åldern var 58 (SD:15,0) år. 71 % var kvinnor 

(n=7 758).  

Studien var en stor kohortstudie som pågick under 5 år och 8 månader. I studien 

definieras en normal D-vitaminkoncentration till >95,4 nmol/L och en brist på <95,4 

nmol/L. Medel D-vitaminkoncentrationen var (76,6 ± 43,2 nmol/L). 29,7% var enligt 

dessa mått inom de normala värdet medan 70,3% hade en D-vitaminbrist. 

 

D-vitaminbrist var kopplat till flera hjärt -och kärlrelaterade sjukdomar, hypertoni, 

artärsjukdom, kardiohypertrofi, diabetes (p<0.05). Vitamin D var en stark oberoende 

markör för ökad mortalitet (odds ratios; 2,64, CI 95 %, 1,901 till 3,662, (p <0,0001) 

samt har en positiv effekt på överlevnaden (odds ratio for death 0,39, CI 95 %, 0,277 

till 0,534, (p<0,0001). D-vitaminbrist är förenat med en risk för hjärt- och 

kärlsjukdom och reducerad överlevnad, speciellt hos patienter med en 

serumkoncentration på (<95,4nmol/L). I denna studie sattes gränsvärdet för D-

vitaminbrist anmärkningsvärt högt i jämförelse med de europeiska, internationella 

och svenska riktlinjerna där D-vitaminbrist rankas (<25 nmol/L), (1,6). 

Att D-vitaminbrist orsakar hypertoni och kardiohypertrofi styrks av andra studier 

(42). 

 

Denna studie lägger normalvärdet väldigt högt. Referensvärdet är (75-100 nmol/L 

(1,6) för normala nivåer. Att de sätter normalvärdet betydligt högre innebär att de är 

lättare att trilla ur referensvärdet för D-vitamin samt att de ej kommer få några 

tydliga resultat av D-vitaminbehandlingen då de flesta inte har en uttalad D-

vitaminbrist d.v.s. <30nmol/L. En överlevnadsanalys, cox proportional hazard 

modeling, statistisk värden gjordes.  

Felkällor i denna studie är att den inte är randomiserad eller kontrollerad, patienterna 

är selektivt utvalda.  

 

Isolerade D-vitaminnivåer behöver inte reflektera den långsiktiga D-vitamin 

koncentrationen. Studien mätte enbart D-vitamin koncentrationerna en gång. 

Tillskott av D-vitamin rapporterades ej, ibland patienterna intogs 25𝑢g till 

1250𝑢g/vecka av D-vitamintillskott. De dokumenterar heller inte solljus. D-

vitaminnivåerna kan ha ändrats hos patienterna under 5 år och 8 månader, då 

levnadsmönster kan förändras. Studien tar ej hänsyn till detta.  

 

 

Studie 5 (40). 

 

Studie 5 är en prospektiv studie som undersöker om D-vitaminbrist är en markör för 

ökad mortalitet hos patienter med hjärtsvikt. 46834 deltagare ingår i denna stora 4 
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åriga studie.  

 

Enbart 8,8 % av patienterna hade en optimal D-vitaminkoncentration vilket betyder 

att de flesta hade en uttalad brist. Studien resultat pekar på att HF patienter generellt 

hade en lägre 25(OH)D koncentration än övrig population. D-vitaminbrist visade sig 

vara en markör för ökad mortalitet både hos HF patienter och övrig population. Detta 

resultat styrks av andra studier bl.a. (41).  

 

Svagheter i denna studie är att patienter med HF kanske ej är ute i solljus lika mycket 

som kontrollgruppen. D-vitaminbristen behöver inte vara orsaken till att de drabbats 

av HF utan snarare en följ av en begränsad vistelse utomhus pga. sjukdomstillståndet 

hjärtsvikt.  

 

Kan det vara så HF patienter är mindre ute i solen och får därför låg vitamin D halt i 

blodet? 

Kan det vara så att HF i sig en reaktion i kroppen som sänker vitamin D? 

Eller är det så att en låg D-vitaminkoncentration som orsakar HF? 

 

Observationsstudier har många kända nackdelar och dess resultat behöver styrkas av 

kliniska, randomiserade och placebokontrollerade studier.  

 

 

Studie 6 (41). 

 

Studie 6 var en prospektiv studie som undersöker sambandet mellan D-vitaminbrist 

och mortalitet och sjukhusvistelse hos patienter med HF. Deltagarna var 215 stycken 

och studien pågick under 12 månader. En grupp hade en ursprungskoncentration <50 

nmol/L och en grupp hade >50 nmol/L.  

 

Resultatet visade på att en låg D-vitaminnivå är en helt oberoende markör för ökad 

mortalitet och längre sjukhusvistelse hos patienter med HF. Resultatet styrks av 

andra studier (40). 

 

Svagheter i denna studie är att den kan anses liten och att de flesta hade en D-

vitaminbrist. Då de flesta med HF låg under D-vitamin referensvärde (75 nmol/L) 

var det svårt att hitta HF patienter med optimala nivåer D-vitamin och kunna göra en 

jämförelse mellan dessa grupper.  

 

I denna studie mäts heller inte renin, aldosteron, CRP, BNP.  

 

Styrkan i denna studie är att de undersöker sjukhusvistelse och mortalitet och inte 

enbart en serumkoncentration av ett protein. Resultatet blir att de ser helheten. 

Endast 12 månader kan anses vara en otillräcklig tid för att kunna göra en rättvis 

bedömning kring om D-vitamintillskott har effekt på dödlighet och 

sjukhusinläggning.   
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FRAMTIDSUTSIKTER 
 

 

De kliniska randomiserade studierna visade att de systoliska blodtrycket, PTH, 

aldosteronkoncentrationen, BNP och CRP sjönk signifikant, medan andra värden ej 

påverkas. Dessa studier har många brister i sin studiedesign. Det är inte tillräckligt 

stora enbart 23-100 stycken deltagare. Alla deltagare hade ej en uttalad D-

vitaminbrist från början och doserna varierande mellan (100𝑢g/dag, 178𝑢g/vecka till 

40𝑢g/månad (36,37,38).  

 

I observationsstudierna observerades att D-vitaminbrist kan leda till hypertoni, hjärt- 

och kärlrelaterade sjukdomar, kardiomyopati och diabetes. D-vitaminbrist var en 

oberoende markör för ökad mortalitet och längre sjukhusvistelse både hos HF 

patienter och övrig population. En annan observation som gjordes var att HF 

patienter i regel har en lägre D-vitamin koncentration än övrig population (39,40,41).    

 

Det som talar för ett samband mellan D-vitaminbrist och uppkomst av kardiovaskulär 

sjukdom är bl.a. de observationsstudier som finns. Det kliniska randomiserade 

studierna mäter CRP, EF, renin/aldosteron, PTH, koncentrationer som vi idag 

relaterar till hjärthälsa. Det finns en stor risk att andra parametrar som påverkar 

hjärthälsan inte mäts och därför missas, då D-vitamins verkan i kroppen till stora 

delar fortfarande är okänd. D-vitamin påverkar fler än 1000 gener och D-

vitaminreceptorer finns i alla vävnader och organ i hela kroppen, dess effekter är ej 

fullt utredda (1).   

 

I observationsstudier uppnås ofta ett positivt resultat, svårigheten i 

observationsstudierna är att veta hur D-vitamin och de parametrar som påverkar 

hjärthälsan kan kopplas samman. I observationsstudierna kan följande frågor ställas: 

Har friska människor enbart en högre D-vitaminkoncentration pga. att de vistas mer 

utomhus, leder D-vitamin till hjärtdysfunktion eller leder hjärtdysfunktion till D-

vitaminbrist?  Det är svårt att utreda vad som leder till vad, eller vad som är orsaken 

till vad. Är patienter med HF mindre ute i solen och därför får låg vitamin D halt i 

blodet? Utgör HF i sig en reaktion i kroppen som sänker vitamin D? 

Eller är det så att en låg D-vitaminkoncentration kan på lång sikt orsaka HF? 

Fler studier behövs innan en slutsats kan dras kring D-vitaminets funktion gällande 

kopplingen till HF. Är det så att D-vitamin inte spelar någon roll för den 

kardiovaskulära hälsan eller ligger felet i studiedesignen? 

 

Eftersom samtliga patienter går på läkemedel för sin kroniska HF, finns alltid risk 

med interaktioner med D-vitamin. Då vi inte känner till D-vitamins 

verkningsmekanism, finns risker för att D-vitamin kan ha en nedåt eller uppåt 

reglerande effekt på något av patientens ordinarie läkemedel ordinering.  

 

Det är svårt att uppnå homogena grupper i behandlings och kontrollgruppen, då de 

måste ha liknande data gällande rökning, kost, motion, övervikt, blodfetter, 

ärftlighet, stress och tid i solljus. Dessa studier skulle dessutom vara oerhört dyra.  
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De som behandlas med antiepileptika riskerar att drabbas av D-vitamin och de som 

äter statiner kan få en ökad effekt av D-vitamintillskott (1). För att utesluta att D-

vitamin endast höjer statiners effekt bör kommande studier ta hänsyn till detta för att 

undvika feltolkningar av resultat. Dessutom varierar fettmassan (BMI), detta 

påverkar också D-vitaminstatusen och den biologiska tillgängligheten (1).  

 

Det kommer större och längre studier kring D-vitamin i framtiden, se Tabell VII. 
 

Tabell VIII. Visar kommande studier som pågår inom området.  

Namn Plats Antal  

deltagare 

Dos vitamin 

D 

Område Klart 

år 

D-Health study Australien 25 000 50𝑢g/dag Hjärta, cancer 2019 

VITAL USA 20 000 50𝑢g/dag Hjärta, cancer 2018 

FIND Finland 18 000 40-80𝑢g/dag Hjärta, cancer, 

diabetes 

2020 

 

 

SLUTSATS 

 

Det är svårt att visa på ett samband mellan kardiovaskulär sjukdom och D-

vitaminbrist då förloppet att insjukna i är en långsam process. De kliniska studier 

som finns i området har inte en optimal studiedesign, då D-vitamin sätts in som en 

kortsiktig behandling hos kroniskt sjuka HF patienter. För att göra en rättvis 

bedömning angående D-vitamins betydelse behövs fler större randomiserade, dubbel-

blinda och placebokontrollerade studier, som pågår under flera år. Dessa studier 

behöver använda samma standard-dos, samma dosering (per dag/månad/vecka/år), 

använda en stor population, utgångskoncentrationen på 25(OH)D behöver vara 

densamma (d.v.s. om patienterna har en brist, normalvärde eller en hög 

koncentration.) Det finns dock en problematik i att bedriva en studie med en grupp 

patienter med en svår D-vitaminbrist, det är inte etiskt motiverat att neka dessa 

patienter behandling. Istället används oftast en grupp som har en medelsvår brist, 

vilket leder till att det kan vara svårt att visa på någon effekt av behandling med D-

vitamin.  

Att D-vitamin skulle kunna fungera som en behandling för en redan långt gången 

hjärtsjukdom är orealistiskt. D-vitaminets roll kan däremot vara förebyggande. De 

kliniska studierna är designade för att se D-vitamin som en behandling och inte som 

en förebyggande åtgärd. Att sätta in D-vitamintillskott under 4 månader och sedan 

förvänta sig en stor effekt, är inte rätt väg. Tabell VII visar kommande studier inom 

området. 
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Studier behöver utreda effekten av att normalisera D-vitaminnivåerna under 50 års 

tid. D-vitamin kan inte som enda åtgärd genomföra häpnadsväckande resultat på 

egen hand på kroniskt HF under kort tid. D-vitamin kan vara en av många 

förebyggande åtgärder för att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. 

Att fortsätta forska kring D-vitamins koppling till hjärt- och kärlsjukdomar anses 

befogat, då D-vitamintillskott som en potentiell förebyggande behandling skulle 

generera i en stor samhällsekonomisk vinst.  
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