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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Sverige är ett land där D-vitaminbrist och insufficiens är vanligt, delvis på grund av 
landets geografiska läge, som ger en minskad tillgång på UVB-strålning, men även av befolkningens 
undvikande av solljus på grund av ökad hudcancerrisk. Forskning visar att D-vitamin har en viktig 
roll i att förebygga en rad sjukdomar såsom cancer samt autoimmuna och neuropsykiatriska 
sjukdomar. Tidigare observationsstudier och epidemiologiska studier har skapat en hypotes om att 
det verkar finnas ett samband mellan D-vitamintillskott och minskning av depressiva symtom.  
Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka om D-vitamintillskott kan minska 
depressiva symtom.  
Metod: Arbetet är upplagt som en litteraturstudie och artikelsökningen är gjord i databasen PubMed. 
Sex studier valdes ut till arbetet.  
Resultat: Tre av studierna visar att ett tillskott med D-vitamin kan förbättra sinnesstämning. Två av 
studierna visar inte samma resultat. Den sista studien undersöker om nivåerna av kalcitriol i blodet 
ökar efter ljusbehandling och om detta har effekt på patienter med årtidsbunden depression (SAD) 
jämfört med kontroller. Resultatet av denna studie är att nivåerna av 1,25(OH)2 D inte påverkades 
av ljusbehandling hos SAD patienter och kontroller.  
Diskussion: I detta arbete har inte studierna som granskats gett något övertygande resultat bl.a. 
eftersom studierna inte har varit av tillräckligt bra kvalité och för att resultaten inte har visat på 
övertygande samband. Fler stora randomiserade och kontrollerade studier krävs för att veta om D-
vitamintillskott har effekt på depressiva symtom.  
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SUMMARY 

Background: Sweden is a country where vitamin D deficiency seems to be common, 
partly because of its geographical position, which reduces the availability of UVB 
radiation, but also that people avoid sunlight due to increased skin cancer risk. Research 
shows that vitamin D plays an important role in the prevention of many diseases such as 
cancer as well as autoimmune and neuropsychiatric diseases.  
Vitamin D is a fat soluble pre-hormone and a collective name for closely related 
compounds which act as hormones after undergoing a transformation in the body.  
Humans can utilize vitamin D through diet and produce it in the body by exposing the 
skin to the sun. Previous observational studies and epidemiological studies have 
established a hypothesis that there seems to be an association between vitamin D 
supplementation and reduction of depressive symptoms.  
 

Objective:  The aim of this study was to investigate if vitamin D supplements may 
decrease depressive symptoms.  
 

Methods: This work is organized as a literature review and article search is made in the 
database PubMed in January 2012. Keywords used were “vitamin D and depression” 
and inclusion criteria were: randomized clinical trials, be conducted on humans, written 
in English. The studies have been reviewed and assessed using Jadads scoring system. 
 

Results: Six studies were selected for the work. Three of the studies show that 
supplementation with vitamin D can decrease mood/depressive symptoms, and two of 
the studies cannot prove the same result. The doses given in these studies varies from 
400 to 500 000 IU. The final article studies how the levels of calcitriol in the blood 
increases after light exposure, and whether this has an effect on patients with Seasonal 
Affective Disorder (SAD) compared to controls. The result of this study are that levels 
of 1,25(OH)2 D was not affected by phototherapy of SAD patients and controls.  
 

Conclusion: The six studies examined in this work haven’t given any convincing 
results partly because lack of good quality in the studies and they have failed to show 
convincing correlation. More large randomized controlled trials are required to know 
whether vitamin D supplements have an effect on depressive symptoms.   
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FÖRORD 
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INTRODUKTION  
Sverige är ett land där D-vitaminbrist verkar vara vanligt. Vitaminet kan tas upp via 
kosten eller syntetiseras från 7-dehydrokolesterol i kroppen genom att huden exponeras 
för solen.1 Landets geografiska läge minskar tillgången på UVB-strålning, men även att 
befolkningen undviker solljus på grund av ökad hudcancerrisk och den D-vitaminfattiga 
kosten har bidragit till D-vitaminbrist. Forskning visar att D-vitamin verkar ha en viktig 
roll att förebygga cancer samt autoimmuna och neuropsykiatriska sjukdomar.2 

 

Vad är D-vitamin? 

D-vitamin är ett fettlösligt prehormon3 och ett samlingsnamn för nära besläktade 
föreningar4 som fungerar som hormoner efter att ha genomgått en omvandling i 
kroppen.3 
 
Det finns två källor till D-vitamin som människan kan tillgodogöra sig3, vitamin D2 
(ergocalciferol) samt vitamin D3, även kallad kolekalciferol4. Vitamin D2 finns i växter 
och erhålls från ergosterol medan vitamin D3 bildas i huden genom inverkan av UV-
strålning på ett kolesterolderivat, 7-dehydrocholesterol, som i sin tur bildats av 
kolesterol i levern.3 Vitamin D3 finns även i mat.5  
 
Då vitamin D3 bildats i huden och dietärt vitamin D2 och D3 tagits upp i plasma, går de 
vidare till levern för hydroxylering till 25-hydroxyvitamin D (25-OH-D) vilket sker med 
enzymet 25-hydroxylas. Därefter sker en hydroxylering av 25-OH-D till 1,25-
dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D) i njurarna av enzymet 1-hydroxylas, som i sin tur 
stimuleras av parathormon som frisätts från bisköldkörtlarna. 1-hydroxylas finns också i 
bl.a. tarmmukosa, muskler, neuron, benvävnad, bukspottkörteln, prostata och i 
lymfocyter där en lokal omvandling av 25-OH-D till 1,25(OH)2D sker.2 1,25(OH)2D är 
den aktiva formen av D-vitamin och kallas för kalcitriol. Dess huvudsakliga uppgift är 
att stimulera upptag av kalcium och fosfat3 från tarmarna4, utnyttjandet av kalcium från 
ben och det kan även öka återupptaget av Ca2+ i njurarna3

, figur 1 och 2. 

Förutom kalcitriols effekter på kalciumhomeostasen har den även effekter på D-
vitaminreceptorn (VDR), som i huvudsak finns i de vävnader där enzymet 1-hydroxylas 
finns. VDR är en nukleär receptor, som påverkar uttrycket av omkring 200 gener. Det 
finns stöd för att kalcitriol påverkar cellers differentiering, är immunomodulerande, 
antiinflammatorisk och antiproliferativ. För att dessa effekter ska ske måste en lokal 
omvandling till kalcitriol i den aktuella vävnaden ske och det krävs högre 
koncentrationer av kalcitriol än vad som behövs för att reglera kalciumnivån i blodet.2 
CYP24 och CYP3A4 är enzymer i cytokrom p450-familjen, som inaktiverar kalcitriol. 
Fenytoin, som är ett antiepileptikum,6 och antibiotikumet rifampicin7 inducerar p450 
enzym och kan på så sätt öka nedbrytningen av kalcitriol och minska dess effekt.2  
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Figur 1. Översiktsbild över D-vitamin och dess metabolism till den aktiva metaboliten 
1,25(OH)2 D. Modifierad från4  
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Figur 2.  Vitamin D3, 25-hydroxyvitamin D3 och 1,25-dihydroxyvitamin D3, modifierad från8 

Solljuset och dess betydelse  

Solljusets ultravioletta (UV) strålning i våglängdsintervallet 290-400  nm indelas i två 
typer, UVA och UVB. Det mesta är UVA-strålning med en våglängd mellan 320-400 
nm som gör huden brun och en mindre del är UVB med en våglängd mellan 290-320 
nm, som framför allt gör huden röd. Ju högre upp över havet man befinner sig, desto 
starkare är UVB-strålningen och det är denna som gör att bl.a D-vitamin kan bildas i vår 
kropp.9 Att exponera armar och ansikte i ca 15 minuter under sommarhalvåret i Sverige, 
räcker för att fylla dagsbehovet av D-vitamin för en ljushyad person.10 
Det är framför allt under vinterhalvåret i Sverige, som solstrålningen innehåller för lite 
UVB, och därför kan personer under denna period ha svårt att nå upp till en optimal 
nivå av D-vitamin om de inte får i sig tillräckligt med D-vitamin.9 Mörkhyade personer 
behöver vistas i solen under längre tid än ljushyade personer och det beror på att mörk 
hud förhindrar UV-strålning.10 Ju mer hud som utsätts för ljus, desto mer D-vitamin kan 
produceras men denna produktion sker endast fram till jämviktsläget som uppkommer 
efter ungefär en halvtimmes exponering.  
Äldre människor har svårare att bilda D-vitamin i huden eftersom D-
vitaminproduktionen försvåras med åldern och denna grupp av individer har också D-
vitaminbrist i större utsträckning.2  

 

D-vitamin och dess roll i benmetabolismen 

Kalcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D) reglerar syntesen av Ca2+-bindande protein, vilket 
medverkar vid upptaget av kalcium i tarmen.11,3 När kalciumnivåerna i blodet sjunker, 
frisätts från bisköldkörtlarna polypeptiden parathormon (PTH) som har tre huvudsakliga 
funktioner. PTH verkar på njurarna och ökar återupptaget av kalcium, mobiliserar 
kalcium från ben till plasma och stimulerar omvandlingen av kalcifediol (25-OH-D3) till 
kalcitriol (1,25(OH)2D3) i njurarna, vilket i sin tur leder till ökad absorption av kalcium 
och fosfat i tarmen.11 Dessa tre mekanismer leder till en ökning av kalcium i plasma, 
vilket i sin tur leder till en minskad utsöndring av parathormon från bisköldkörtlarna.3 
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Rekommenderat intag av D-vitamin 

De svenska rekommendationerna från Livsmedelsverket för dagligt intag av D-vitamin 
visas i tabell 1.5 1 µg/dag motsvarar 40 IE 9, detta innebär att 1 IE = 0,025 µg.   
 

Tabell 1. Rekommendationer för dagligt intag av D-vitamin.5 
Åldersgrupper RDI (rekommenderat dagligt intag) 
Barn 1 mån -2 år 10 µg/dag = 400 IE 
Barn > 2år och vuxna 7,5 µg/dag = 300 IE 
Gravida/ammande 10 µg/dag = 400 IE 
> 60 år 10 µg/dag = 400 IE 

 

D-vitamin i kosten 

Vitamin D2 (ergokalciferol) får vi i oss via kosten och det bildas från ergosterol i 
växter.3 Vitamin D3 finns i animaliska produkter, framför allt i fet fisk som exempelvis 
lax, sill och makrill, men även i margarin, mini- och mellanmjölk, som berikas med D-
vitamin, samt ägg och till viss del i kött.5,10

 

 
Ett urval av livsmedel och dess innehåll av D-vitamin presenteras i tabell 2. Det är 
viktigt att få i sig D-vitamin med kosten, särskilt under vinterhalvåret då D-
vitaminproduktionen i huden är mycket liten.2,9  
 

Tabell 2. D-vitamin i diverse livsmedel [9]  

Livsmedel µg D-vitamin per 100 g livsmedel 

Kokt lax 16,55 
Konserverad makrill i tomatsås 2,40  
Kyckling 0,4 
Ägg 1,43 
28 % Hårdost 0,19 
3 % Mjölk 0,02 
Lättmjölk  0,38 
Margarin 7,5-10 
Smör 0,56 

D-vitaminbrist  

Vad som räknas som 25-hydroxyvitamin D brist eller insufficiens varierar 
internationellt men många experter menar att ett intervall på 30-60 ng/ml i serum är att 
föredra, medan <20 ng/ml anses som brist och 21-29 ng/ml anses som insufficiens.12
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Eftersom 1 ng/ml = 2,5 nmol/L13 anses brist som < 50 nmol/L och insufficiens ligger 
inom intervallet 52,5-72,5 nmol/L och 75-150 nmol/L är ett intervall att föredra. Nivåer 
av 25-hydroxyvitamin D över 220 nmol/L i serum anses som toxiskt.2 
 
Att D-vitaminbrist orsakar rakitis hos barn, samt osteomalaci hos vuxna är känt sedan 
länge. Hos växande barn med rakitis blir benen mjuka, vilket i sin tur leder till 
skelettmissbildningar.14 Osteomalaci är motsvarande sjukdom hos vuxna2 och en 
medicinsk term för benuppmjukning, där plötsliga frakturer i framför allt lårben och 
bäcken kan uppkomma.15 Förlust av benmassa kan bero på låga nivåer av D-vitamin 
metaboliter i kroppen som i sin tur försämrar upptaget av kalcium i tarmen. 
Reglermekanismerna för kalciumkoncentrationer i plasma är D-vitaminhormonsystemet 
tillsammans med parathormon, som på så sätt kan påverka skelettets kalciumreserver.1

 

D-vitaminbrist kan även leda till försämrat immunförsvar eftersom D-vitamin aktiverar 
inaktiva T-celler via VDR som finns på deras yta. Det är endast kalcitriol som kan 
aktivera T-cellen och detta säger en del om hur viktigt det är med tillräckliga mängder 
D-vitamin i blodet. Att ha brist på D-vitamin leder till att immunförsvaret försämras och 
inte fungerar lika bra. D-vitamin ser också till att förhindra immunförsvaret från att 
angripa kroppen och därmed kan det minska risken för autoimmuna sjukdomar16 som 
multipel skleros (MS), diabetes typ 1, reumatoid artrit,2,16 barneksem, psoriasis och 
tarminflammationer.16  
 
Eftersom celltillväxten regleras av D-vitamin via tre gener som hämmar tillväxten kan 
D-vitaminbrist leda till olika cancersjukdomar på grund av att celldelningen är rubbad. 
1-hydroxylas och VDR finns i hjärnan och D-vitamin kan påverka hjärnans funktion 
genom att omvandlas till aktivt kalcitriol i den aktuella vävnaden och sedan binda till 
VDR.  
Att nervsystemet ska utvecklas normalt tros vara delvis beroende av D-vitamin som 
även skyddar neuronen och därmed motverkar utvecklingen av Alzheimers och 
Parkinsons sjukdom.2 Eftersom D-vitamin stimulerar bildning av nervceller, 
neurotransmittorer samt balanserar hormonnivåerna i kroppen kan en brist på vitaminet 
leda till att färre nervceller och neutrotransmittorer bildas i hjärnan och detta kan 
troligtvis leda till schizofreni och depression som följd.16  
 

Depression 

Allmänt om depression 

Depression kan beskrivas som en djup nedstämdhet under en längre period och behöver 
inte ha någon tydlig orsak, men depression kan bero på t.ex. påfrestningar, svåra 
händelser i livet, mycket stress eller så kan en sjukdom kan ligga bakom den.17

 

Ungefär 6 % uppges lida av depression och risken för insjuknande stiger med åldern, 
men sjukdomen drabbar alla åldrar. Kvinnor i fertil ålder drabbas dubbelt så ofta som 
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män9 och har man en gång haft en depression i livet är risken drygt 50 % att drabbas på 
nytt.17  
 
Sambandet mellan övervikt/fetma och depression har undersökts i en amerikansk studie 
och visar att övervikt och fetma har en koppling till depression där dessa personer ökar 
risken att drabbas med ungefär 25 %.18 
Depression är en djupgående ändring av en individs hormonella och psykiska balans9 
och för att nedstämdhet, som är naturligt att känna ibland, ska övergå i depression så ska 
individen under 2 veckors tid, under större delen av dagarna känna sig nedstämd, känna 
mindre glädje och tillfredställelse och ha minskad lust till vardagliga sysslor. Arbetet 
och det sociala livet påverkas också.  
 
Diagnosen för egentlig depression, som är den vanligaste typen17, kan ställas då fem av 
de nio Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM IV kriterierna är 
uppfyllda under en period av två veckor. Kriterierna citerade från Läkemedelsboken 
2011/2012 är följande:  
 
 Nedstämdhet eller irritabilitet 
 Anhedoni – oförmåga att känna glädje 
 Aptitstörning/vikförändring (alternativt utebliven för åldern normal 

viktuppgång) 
 Sömnstörning 
 Psykomotorisk störning 
 Energilöshet 
 Känslor av värdelöshet eller skuld 
 Svårighet med koncentration, tänkande och beslut 
 Tankar på döden, dödsönskan, tankar och planer på självmord. 
 

Signalsubstanser kommer i obalans 

Serotonin, noradrenalin och dopamin är signalsubstanser som är inblandade vid en 
depression och de är med och reglerar om vi känner oss lyckliga, ledsna, känner ångest, 
oro samt reglerar vår sömn, aptit, sexlust, initiativförmåga och tankeverksamhet. Om 
signalsubstanserna kommer i obalans kan man få en depression.17 
De olika signalsubstanserna har olika funktion och genom att ta reda på vilken 
signalsubstans, som är inblandad eller dysfunktionell, kan det lämpligaste 
farmakologiska preparatet väljas vid behandlingen.9 

 

Olika typer av depression 

Depression indelas i olika typer såsom egentlig depression, melankoli och dystymi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

Dessa typer är vanligast och hur diagnosen ställs för egentlig depression har beskrivits 
tidigare. Denna form av depression kan vara lätt, måttlig eller svår där den svåra kallas 
för melankoli och där stark oro och ångest dominerar. Likgiltighet inför omvärlden, 
plågsamhet och dödsångest förekommer i denna form.  
Diagnosen dystymi ställs efter två år av orkeslöshet, dålig sömn och matlust, hopplöshet 
inför saker och ting samt att man nedvärderar sig själv. Denna sjukdomsform är 
plågsam, eftersom den pågår under en lång period, men till skillnad från melankoli kan 
symtomen förbättras av exempelvis samtal, sysselsättning på fritiden och engagerande 
besök.17 
Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom yttrar sig genom att personen pendlar 
mellan maniska perioder där personen känner sig bekymmerslöst glad på ett sjukligt sätt 
och mellan djupa depressioner.17 Vid bipolär sjukdom är det vanligare med självmord, 
då omkring 15-20 % kan ta sitt liv under en period av djup depression9 och därför 
behandlas denna form av en specialist inom psykiatrin.17  

Behandling 

Depression kan behandlas både genom samtal och läkemedel beroende på 
svårighetsgrad. Enbart samtalsterapi kan vara tillräcklig vid lätta och medelsvåra 
depressioner. En vanlig form av samtalsterapi, som givit goda resultat, är kognitiv 
beteendeterapi (KBT) där orsaken till depressionen bearbetas genom att lära känna sig 
själv, sina reaktioner och formulera de problem som kan ha legat till grund för själva 
depressionen. Antidepressiva läkemedel rekommenderas vid djup eller måttlig 
depression och kan kompletteras med samtalsterapi. Selektiva 
serotoninåterupptagshämmare, SSRI, samt andra läkemedel som påverkar halterna av 
dopamin och noradrenalin hör till de nyare antidepressiva läkemedlen och tricykliska 
läkemedel hör till de äldre. Behandlingen anpassas efter patienten, eftersom 
depressionen kan variera från person till person.  Vanliga biverkningar vid behandling 
med dessa läkemedel är förstoppning, hjärtklappning, muntorrhet, svårigheter med 
sömnen, minskad sexlust med mera. Skillnaden mellan läkemedelsbehandling och 
samtalsterapi är att effekten kommer långt senare med samtalsterapi jämfört med 
läkemedelsbehandling där effekten kommer efter några veckor.17  
 

Årstidsbunden depression 

Depressiva besvär som uppkommer vid årstidsväxlingar kallas för årstidsbunden 
depression eller seasonal affective disorder (SAD) på engelska.19 SAD är en typ av 
depression20 och är vanligare desto mer norr eller söder ut man kommer och är 
vanligare under senhösten och vintern. Exempel på vanliga symtom hos en person med 
SAD är trötthet, ökad aptit vilket också kan leda till viktuppgång,19 minskad energi, 
ängslan, nedstämdhet, irritabilitet, sömnsvårigheter, men dessa symtom skiljer sig 
mellan individer.20 Diagnosen SAD sätts efter uppfyllda kriterier från en diagnostisk 
och statistisk manual för mentala störningar, (DSM-IV), utöver diagnosen för egentlig 
depression och efter de symtom som personen har upplevt.21  
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Orsaken till SAD tros bero på melatonin, som är ett hormon som är med och styr vår 
dygnsrytm. Ju längre tid det är mörkt, desto mer melatonin produceras i tallkottkörteln 
och melatoninet fungerar sedan som ett slags sömnmedel för hjärnan. För att minska 
besvären rekommenderas att vistas utomhus i dagsljus så mycket som möjligt.20 
Ljusinsläpp via ögonen stänger nämligen av melatonin-produktionen.21 
Ljusterapi behandlar SAD19,20 men kombination med antidepressiva läkemedel och 
samtalsterapi kan vara nödvändigt för att minska symtomen.20,19 

D-vitamin och depression 

Studier 

I en översiktsartikel av Humble22 beskrivs D-vitaminets roll i det centrala nervsystemet 
där den aktiva formen kalcitriol är med i nedbrytningen och syntesen av vissa 
signalsubstanser. Enzymet tyrosinhydroxylas aktiveras av kalcitriol och är med som ett 
hastighetsbestämmade steg vid bildandet av katekolaminerna dopamin, noradrenalin 
och adrenalin, vilka i sin tur är med och påverkar känsloläget.   
 
Sambandet mellan koncentrationer av 25-OH-D2 och 25-OH-D3 i serum hos barn med 
depressiva symtom har undersökts i en nyligen publicerad prospektiv kohortstudie.23 
Koncentrationerna av 25(OH)D2 och 25(OH)D3 i serum mättes vid en medelålder av 9,8 
år. Vid en medelålder av 10.6 år och 13,8 år utvärderades sedan depressiva symtom med 
hjälp av ett frågeformulär och en utbildad intervjuare. Denna studie visar att det finns en 
koppling mellan serumkoncentrationer av 25-OH-D3 och depression hos barn och att 
höga nivåer av 25-OH-D3 i serum leder till mindre depressiva symtom efter ca 4 år. 
Författarna till studien anser att större prospektiva studier bör göras för att bekräfta 
resultaten.  
 
I en annan kohortstudie24 undersöktes sambandet mellan 25-OH-D nivåer och 
depressiva symtom hos äldre män och kvinnor under en period av 6 år. Studiedeltagarna 
var ≥ 65 år och sammanlagt 954 personer deltog (521 kvinnor och 423 män). Vid 
studiens början samt efter 3 och 6 år bestämdes 25-OH-D halten i blodet. Vid baslinjen, 
efter 3 år och 6 år bedömdes också patienternas depressiva symtom med hjälp av en 
självrapporterandeskala, Center for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-
D). Skalan bestod av 20 punkter och poäng mellan 0-60 kunde erhållas där poäng över 
> 16 representerade depression eller nedstämdhet. 
De uppmätta serum 25(OH)D-nivåerna var < 50nmol/L hos 74,5 % av kvinnorna och 
50,4 % av männen, men förekomsten av nedstämdhet var högre hos kvinnorna med en 
prevalens av 42 % och 18,0 % hos männen. 
I denna studie upplevde deltagarna med låga nivåer av 25(OH)D en ökning av 
depressiva symtom efter 6 års uppföljning och slutsatsen av denna studie var att låga 
25(OH)D nivåer är förknippade med depressiva symtom hos äldre människor där risken 
är högre hos kvinnor.  
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En liknande kohortstudie25 med äldre studiedeltagare (≥ 65 år) visade att personer med 
mindre till mer depressiva patienter hade lägre nivåer av 25(OH)D i serum jämfört med 
kontrollerna. Resultaten var statistiskt säkerställda.  
 

 

Mätmetoder för psykisk ohälsa 

I de artiklar som redovisas i detta arbete används olika metoder för att mäta psykisk 
ohälsa. Nedan redovisas dessa med en kort förklaring till vad de innebär.  

Beck Depression Inventory (BDI) 

BDI är ett test för att kvantifiera nivåer av depression.26 Testet består av 21 
självrapporterande punkter med fyra uttalanden som deltagarna anvisas att välja mellan, 
0 om symtomen inte är närvarande och 3 om symtomen är mycket intensiva. Det 
uttalande som stämmer bäst på deltagarens symtom de senaste 2 veckorna skall väljas.27 
BDI skalan är uppdelad i två delar där den första (1-13) bedömer psykiska symtom 
medan den andra delen (14-21) bedömer fysiska symtom. Det tar ungefär 5-10 minuter 
att genomföra Beck Depression Inventory testet.26 Därefter beräknas poängen för totala 
BDI och för delskalorna, genom att summera poängen för varje punkt.27 Denna 
mätmetod används i studie 2. Ju högre BDI poäng en individ får desto mer deprimerad 
är denne.28 
Låga BDI poäng  god upplevd hälsa 

 

General Health Questionnaire (GHQ) 

GHQ infördes av Goldberg och är ett frågeformulär som kan användas som en 
screeningmetod för att upptäcka individer som kan tänkas ha eller vara i riskzonen för 
att utveckla psykiska sjukdomar. Det finns 4 olika frågeformulär med olika antal 
punkter (12, 28, 30 eller 60) men den mest använda är versionen med 28 punkter. 
Exempel på frågor som kan ingå är:29 
- ”Har du varit rädd eller haft panik utan anledning?”  

- ”Har du blivit nervös och på dåligt humör?”  

Vardera frågan har fyra svarsalternativ, ”bättre än vanligt” och ”som vanligt” som ger 
”0” poäng och ”mindre än vanligt” och ”mycket mindre än vanligt” som ger ”1” poäng. 
I GHQ-12 som används i studien 1 i detta arbete kan ge max 12 poäng och totalt ≥ 3 
poäng är tecken på en psykisk störning.30  
Låga GHQ poäng  god upplevd hälsa 

 

The 12-item Short Form Health Survey (SF-12) 

SF-12 poängsätter varje individs fysiska och mentala hälsa och är en vanlig 
hälsoundersökning31,32 som passar alla åldrar och kategorier av sjukdomar. Enkäten 
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består av 12 frågor som omfattar åtta områden som är relaterade till välbefinnande och 
besvaras med hjälp av svarsalternativ.32 
Exempel på frågor från undersökningen, citerat från33  
 
- ”Är Du på grund av ditt hälsotillstånd begränsad att gå hundra meter nu?” 
[ ] Ja, mycket begränsad 
[ ] Ja, lite begränsad 
[ ] Nej, inte alls begränsad 
 
- ”Under de senaste 4 veckorna, har Du känt dig lugn och harmonisk?” 
[ ] Hela tiden 
[ ] Största delen av tiden 
[ ] En hel del av tiden 
[ ] En del av tiden 
[ ] Lite av tiden 
[ ] Inget av tiden  
 
Svaren från undersökningen leder till bildningen av 8 skalor och dessa representerar 
mänskliga funktioner, ex. fysisk funktion, psykiskt välbefinnande, smärta, social 
funktion och relaterar till fysisk och psykisk hälsa. Högre poäng på de olika skalorna 
står för bättre hälsa.33 SF-12 användes i studie 1 och 3. 
Höga SF-12 poäng  god upplevd hälsa 

Well Being Index från världshälsoorganisationen (WHO) 

Well Being Index är ett frågeformulär bestående av 5 påståenden, som gäller två veckor 
tillbaka i tiden och med 6 svarsalternativ som ger olika poäng. Poängen på 
svarsalternativen är mellan 0 och 5 och summeras sedan för varje påstående och 
multipliceras med 4. Ett värde mellan 0-100 fås, och högre poäng tyder på bättre 
välbefinnande. Exempel på ett påstående och dess alternativ citerat från34 är: 
1. Jag har känt mig glad och på bra humör  
Hela tiden (5), Mestadels (4), Mer än halva tiden (3), Mindre än halva tiden (2), Ibland 
(1), Aldrig (0).  
 
Höga poäng på well being index  god upplevd hälsa 

Patient Global Impression Improvement (PGI-I) 

PGI-I består av en fråga som i studie 1 är: ”Ringa in den siffra som bäst beskriver hur 
du känt dig sedan du började ta studieläkemedlet Vital D”. De sju svarsalternativen 
sträcker sig från ”väldigt mycket förbättrat” som ger 1 poäng, till ”mycket mycket 
värre” som ger 7 poäng. Ju lägre poäng, desto bättre psykisk välbefinnande.32 
Låga PGI-I poäng  god upplevd hälsa 
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The positive and negative affect schedule, PANAS 

PANAS utvecklades av Watson, Clark och Tellgren 1988 och är en självrapporterande 
skala som består av 20 punkter.35 PANAS består tio adjektiv som beskriver positiv 
känsloläge (PA) och negativ känsloläge (NA) och exempel på adjektiv är: entusiastisk, 
intresserad och beslutsam för PA och skrämd, rädd, orolig för NA. Genom att uppskatta 
hur mycket av dessa adjektiv som beskriver dagsformen med hjälp av en fem-gradig 
likertskala, sätts poäng från 10 till 50 för både PA och NA skalan.36 
.  

Högt poäng på PA indikerar att individen upplever en njutbar koppling till miljön 
runtomkring. Hög NA indikerar närvaron av känslor så som ångest och oro, medan låg 
NA tyder på frånvaro av dessa känslor.35 

Höga poäng på PA  god upplevd hälsa 

Låga poäng på NA  god upplevd hälsa 

 

Hamilton Depression Scale 

Detta frågeformulär ges till patienter som redan har diagnosen depression, där 
svårighetsgraden ska bedömas. Frågeformuläret består av 21 punkter med olika antal 
svarsalternativ som ger poäng. Ju högre poäng som fås, ju allvarligare är depressionen.37  
Låga poäng  god upplevd hälsa 

SYFTE 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka om D-vitamintillskott kan 
minska depressiva symtom. 

METODER 
Detta examensarbete är upplagt som en litteraturstudie. Till bakgrunden användes 
information från vetenskapliga artiklar, böcker och internetsidor.  
 
Artikelsökningen gjordes i PubMed i januari 2012 med sökorden: ”vitamin D and 
depression”, som gav 369 träffar. Inklusionskriterier var att studierna skulle vara 
randomiserade kontrollerade prövningar, att de skulle ha publicerats de fem senaste 
åren, vara utförda på människor samt skrivna på engelska. Detta gav fem träffar varav 
två av studierna valdes ut till arbetet. De övriga tre studierna passade inte in i detta 
arbete. För att få tillgång till fler studier gjordes samma sökning men ett av kriterierna 
ändrades till att studierna skulle ha publicerats de senaste 10 åren. Detta gav ytterligare 
3 träffar, av dessa valdes en artikel ut till arbetet. Eftersom fler än tre studier var 
nödvändigt till arbetet, ändrades publiceringsdatumet för artiklarna från 10 år till 
”valfritt datum”, det vill säga, > 10 år och detta gav ytterligare 9 träffar. Av dessa valdes 
2 artiklar ut till arbetet eftersom resterande inte var av intresse för detta arbete.  
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För att bedöma studiernas kvalitet användes en modell utformad av Jadad38 bestående 
av fem frågor som poängsätter studien. Summan av poängen speglar kvaliteten där en 
summa < 3 ses som låg kvalité, se nedan. 

”ja” ger 1 poäng, och ”nej” ger 0 poäng 

1. Beskrevs undersökningen som randomiserad? 
2. Beskrevs undersökningen som dubbelblind? 
3. Fanns redogörelser för deltagare som utgått ur undersökningen? 
”ja” ger 1 poäng och ”nej” ger 1 poängs avdrag 

1. Har randomiseringen genomförts korrekt? 
2. Har maskeringen genomförts korrekt? 

RESULTAT 

Sex randomiserade kontrollerade studier valdes ut till denna litteraturstudie som 
sammanfattas i tabell 3. Studierna är ordnade efter det år de är publicerade med den 
nyaste först. Alla studier förutom en är av låg kvalité efter bedömning av Jadads 
poängskala. Studierna valdes ändå, därför att det inte fanns fler randomiserade kliniska 
prövningar publicerade inom detta område.   
 

Tabell 3. Sammanfattning av granskade studier.  

Studie Syfte Studiedesign Resultat 

 
1. Annual high-

dose vitamin D3 

and mental well-

being: 

randomised 
controlled trial. 
Sanders et al. 
2011. 
 

 
 

Att ta reda på om D-
vitamin har effekter på 
sinnesstämning och 
om det kan förebygga 
depressiva symtom 
hos äldre kvinnor samt 
om det finns ett 
samband mellan 25-
hydroxyvitamin D 
nivåer i serum och 
mental hälsa 

Dubbelblind, 
randomiserad, 
placebo-
kontrollerad 
studie. Dos av 
D-vitamin: 
500 000 IE 
engångsdos 
  
Jadads 

poängskala: 4p 

Det fanns ingen skillnad mellan 
D-vitamin och placebogruppen i 
de uppmätta resultaten gällande 
psykisk hälsa. 
 
 
 

2. Effects of 

vitamin D 

supplementation 

on symtoms of 

depression in 

overweight and 

obese subjects: 

randomized 

double blind 

trial. Jorde et al. 

Att undersöka om 
höga doser av 25-
hydroxyvitamin D har 
effekt på depression 
hos överviktiga och 
feta personer, samt att 
utvärdera förhållandet 
mellan D-vitamin och 
depression. 

Tvärsnittsstudi
e och 
randomiserad 
dubbelblind 
kontrollerad 
studie. Dos av 
D-vitamin: 
40 000 eller 
20 000 
IE/vecka 

Patienter med låga nivåer av 25-
dihydroxyvitamin D hade mer 
depressiva symtom än patienter 
med högre nivåer av 25-
dihydroxyvitamin D i serum.  
Efter 1 år sågs en förbättring av 
depressiva symtom hos patienter 
som fick D-vitamin men inte hos 
placebogruppen. 
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2008.  
Jadads 

poängskala:1p 

3. Can vitamin D 

supplementation 

prevent winter-

time blues? A 

randomised trial 

among older 
woman. Dumville 
et al. 2006. 
 

Att undersöka 
effekterna av D-
vitamintillskott på 
mental hälsa hos äldre 
kvinnor.  

Randomiserad 
och 
kontrollerad 
studie. Dos av 
D-vitamin:  
800 IE/dag 
 
Jadads 

poängskala:2p 

Ingen skillnad i poäng på 
psykisk hälsa sågs vid 
jämförelse av 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen efter tillskott 
med 800 IE D-vitamin dagligen.  

4. Vitamin D vs 

broad spectrum 

phototherapy in 

the treatment of 

seasonal affective 

disorder.  

Gloth et al. 1999.  
 

 

 

Att behandla SAD 
patienter med antingen 
D-vitamin tillskott 
eller bredspektrum ljus 
och utvärdera effekten 
av dessa.  
 

Randomiserad 
och 
kontrollerad 
studie.   
Dos av D-
vitamin: 
100 000 IE 
engångsdos 
 
Jadads 
poängskala: 1p 

SAD-patienterna som 
randomiserats till att ta 100 000 
IE D-vitamintillskott minskade 
depressiva symtom jämfört med 
ljusbehandlingsgruppen.  

5. Vitamin D3 

enhances mood 

in healthy 

subjects during 

winter. 
Lansdowne et al. 
1998 
 

Att undersöka om oralt 
vitamin D3 tillskott 
kan leda till ökad 
sinnesstämning under 
vintertid hos friska 
försökspersoner 

Randomiserad, 
placebokontrol
lerad, 
dubbelblind 
studie. Dos av 
D-vitamin: 400 
eller 800 
IE/dag 
 
Jadads 
poängskala: 0p 

Tillskott av vitamin D3 under 5 
dagar ökar det positiva 
känsloläget och kan tänkas 
minska det negativa känsloläget.  

6. 1,25 (OH)2 

vitamin D3 levels 

in seasonal 

affective 

disorder: effects 

of light. 

Oren et al. 1994 
 
 

Att jämföra 
plasmanivåer av 
1,25(OH)2 vitamin D3 
mellan SAD patienter 
och friska frivilliga, 
med och utan 
ljusbehandling. 

Randomiserad 
och  
kontrollerad 
studie. Dos av 
D-vitamin: 
inget tillskott. 
 
Jadads 
poängskala: 0p 

Ljusbehandling hos SAD-
patienter och kontroller 
påverkade inte nivåerna av 
1,25(OH)2 D. 

 

 

Sammanfattning av studie 1 

Annual high-dose vitamin D3 and mental well-being: randomized controlled trial 
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Kerrie M. Sanders, Amanda L. Stuart, Elizabetg J. Williamson, Felice N. Jacka, Seetal 
Dodd, Geoff Nicholson and Michael Berk. The British Journal of Psychiatry, 198:357-
364, 2011. 
 

Syfte 

Syftet var att ta reda på om en stor årlig dos av D-vitamintillskott har effekter på 
sinnesstämning och om det kan förebygga depressiva symtom hos äldre kvinnor samt 
om det finns ett samband mellan 25-hydroxyvitamin D-nivåer i serum och mental hälsa.  
 

Metod 

2317 australiensiska kvinnor ≥ 70 år deltog i Vital D studien som var dubbelblind, 
randomiserad och placebokontrollerad. Deltagarna fick antingen en stor dos av vitamin 
D3 på 500 000 IE en gång om året (under hösten/vintern) under 3-5 år eller placebo. 10 
tabletter á 50 000 IE vitamin D3 postades till patienterna varje år, för att tas vid ett och 
samma tillfälle.   
 
Inklusionskriterierna var följande: 

 fastställd risk för höftfraktur 
 höftfraktur sedan 50 års ålder och/eller löper stor risk för detta på grund av 
låga D-vitaminnivåer och benskörhet.  
Exklusionskriterierna var följande:  

 Kvinnor som inte ville delta i studien eller lämna uppgifter om fraktur  
 åt D-vitamintillskott > 400 IE/dag  
 var bosatta på en vårdinrättning 
 hade albuminkorrigerat kalcium > 2,65 mmol/L  
 
Vid studiens start dokumenterades studiedeltagarnas ålder, kalciumintag och riskprofil 
för frakturer. Med hjälp av testerna GHQ och SF-12, (för utförligare information om de 
olika testerna se introduktionen) utvärderades det psykiska välbefinnandet hos 
studiedeltagarna. GHQ genomfördes vid tre tillfällen, vid baslinjen och efter 12 och 15 
månader. SF-12 besvarades innan studien avslutades 2008.  
 
En mindre andel deltagare (n=150) valdes slumpmässigt ut till en delstudie för att svara 
på ytterligare två frågeformulär, WHO och PGI-I och parallellt ta blodprov vid sex 
tillfällen. 25-hydroxyvitamin D i serum utvärderades strax innan deras andra dosering 
och därefter 1 och 3 månader efter de tagit studieläkemedlet.  
 
Vital-D studiens primära effektmått var fall och frakturer men undersökte samtidigt 
effekten av vitamin D3 tillskott på psykiskt välbefinnande. Samtliga analyser i studien 
var enligt intention-to-treat (ITT).  
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Resultat 

Vid baslinjen sågs inga skillnader mellan placebogruppen och D-vitamingruppen i ålder 
eller användning av antidepressiva läkemedel. Vid starten av studien fyllde 92 % av 
deltagarna i ett fullständigt GHQ som utvärderar allmänt hälsotillstånd. Mellan 14% och 
18 % fick ≥ 3 i GHQ poäng efter de tre tillfällena som testet utfördes, vilket anses som 
en psykisk störning. Ingen skillnad sågs i resultaten mellan placebogruppen och D-
vitamingruppen oavsett tidpunkt.  
 
Frågeformuläret som utvärderade individernas fysiska och mentala hälsa, SF-12, 
besvarades av 99 % av deltagarna vid studiens slut och visade inte några skillnader 
mellan D-vitamingruppen och placebogruppen, vare sig i den fysiska eller mentala 
delen av formuläret.  
 
Varken frågeformuläret WHO som utvärderar graden av välbefinnande eller PGI-I som 
består av en fråga som utvärderar graden av psykiskt välbefinnande visade vid någon 
tidpunkt skillnader mellan placebo- och D-vitamingruppen. 
  
Hos deltagarna som valdes ut till delstudien jämfördes 25-OH-D i serum hos D-vitamin 
och placebogruppen vid baslinjen och det fanns inga skillnader mellan dem. Hos en stor 
andel (86 %) av dessa delstudiedeltagare samlades mer detaljerad data in under åren 
2006 och 2007. Mellan dessa år tog de sin andra till femte årliga dos av 
studieläkemedlet. Innan den årliga dosen av läkemedlet intogs hade D-vitamingruppen 
41 % högre 25-hydroxyvitamin D i serum än placebogruppen (p<0,001). När 
förhållandet mellan 25-hydroxyvitamin D i serum och psykiskt välbefinnande 
undersöktes sågs inget samband. WHO och PGI-I visade inga tendenser till samband 
med 25-hydroxyvitamin D i serum.  
 
De vanligaste biverkningarna under studiens gång var skada inklusive fraktur och 
kardiovaskulära händelser men inga skillnader sågs mellan D-vitamingruppen och 
placebogruppen vad det gäller allvarliga biverkningar.  
Samtliga resultat var statistiskt säkerställda. 
Vid bedömning av studien efter Jadad’s poängskala är den av god kvalité. Studien är 

randomiserad och dubbelblind och detta har utförts korrekt. Randomiseringen utfördes 

av en oberoende statistiker som använde sig av en dator och deltagarnas studie-

identifieringsnummer. I studien finns inte noggranna redogörelser för de deltagare som 

lämnat studien. Studien får 4p enligt Jadad.   

 

Sammanfattning av studie 2  

Effects of vitamin D supplementation on symptoms of depression in overweight 

and obese subjects: randomized double blind trial  

R. Jorde, M. Sneve, Y. Figenschau, J. Svartberg & K. Waterloo 
Journal of internal medicine, 264: 599-609, 2008 
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Syfte  

Syftet med studien var att undersöka om höga doser av 25-hydroxyvitamin D har effekt 
på depression hos överviktiga och feta personer, samt att utvärdera om det finns något 
samband mellan D-vitamin och depression.  
 
Metod 
Patienterna i studien rekryterades antingen via annonser i lokala tidningar eller från 
universitetssjukhusets öppenvårdsklinik i norra Norge.  
Inklusionskriterierna var följande:  

 BMI (body mass index) mellan 28,0 kg m-2 och 47,0 kg m-2  
 män och kvinnor i åldrarna 21 till 70 år  
Exklusionskriterierna var följande: 

 patienter med tidigare hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp eller njursten 
 patienter som tar antidepressiva eller viktreducerande läkemedel  
 kvinnor under 50 år utan lämpligt preventivmedel  
 gravida eller ammande kvinnor  
 diabetiker  
 deltagare med kalcium > 2,55 mmol L-1 i serum 
 män med kreatinin > 129 µmol L-1 och kvinnor med kreatinin > 104 µmol 
L-1 i serum.  
 
Om patienterna åt tillskott av kalcium eller D-vitamin utsattes dessa och samtliga 
patienter fick tillskott av 500 mg kalcium per dag under den 1 år långa 
interventionsperioden. Patienterna randomiserades till tre grupper ordnade efter kön och 
rökning, grupp DD, DP och PP. Två kapslar á 20 000 IE D-vitamin per vecka till grupp 
DD, en kapsel D-vitamin och en placebokapsel per vecka till grupp DP och två 
placebokapslar per vecka till grupp PP. Var tredje månad försågs patienterna med nya 
läkemedel och blodprov analyserades avseende 25-hydroxyvitamin D i serum men även 
Ca2+ analyserades för att upptäcka eventuell hyperkalcemi.  
 
Vid studiens start och slut användes testet Beck Depression Inventory (BDI) för att 
bedöma patienternas psykiska och fysiska symtom, se introduktion. Vid dessa tillfällen 
besvarades även ett frågeformulär om fysisk aktivitet (International Physical Activity 
Questionnaire) och mängden fysisk aktivitet och kaloriförbrukning beräknades efter 
inrapporterad kraftig, måttlig eller gående aktivitet. Enheten MET-minuter (metabola 
ekvivalenter) per vecka användes.    
 
Både avsikt att behandla/”intention to treat” (ITT) och per protokoll analys av resultaten 
användes i interventionsstudien. Statistiskt signifikant betraktades ett p-värde <0,05. 
Deltagarna lämnade skriftligt samtycke och studien var godkänd av den regionala 
etikkommittén.  
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Resultat 

Tvärsnittsstudie 

Efter inklusionkriterierna uppfyllts besvarade 441 patienter BDI-enkäten. Inget tydligt 
samband mellan tiden på året (månad) och 25-hydorxyvitamin D-nivåer i serum sågs.  
Två kohorter jämfördes avseende ålder och BMI, den ena kohorten hade 25(OH)D 
nivåer <40 nmol L-1 i serum och den andra hade nivåer ≥40 nmol L-1.  Deltagarna i 
kohorten med låga nivåer av 25-OH-D fick högre poäng på totala BDI som bedömde 
psykiska och fysiska symtom och BDI 1-13 delskalan som enbart bedömde psykiska 
symtom. Resultaten är statistiskt säkerställda (p<0,05).  
  
Interventionsstudien 

De tre behandlingsgrupperna, DD-gruppen, DP-gruppen och PP-gruppen var likvärdiga 
vid utgångsläget. Av de 441 som startade studien var det 334 personer som avslutade 
den.  
Efter 3 månader hade 25-OH-D nivåerna i serum dubblerats i DD-gruppen och den 
nivån hölls stabil under hela studien. Även i DP-gruppen ökade halten av 25-OH-D som 
hamnade mittemellan DD- och PP-grupper. PP-gruppens koncentrationer av 25-OH-D i 
serum var stabila.  
 
ITT-analysen 

– När resultaten analyserades enligt ITT sågs en minskning i både psykiska och fysiska 
symtom (totala BDI och BDI delskalorna) för DD-gruppen.  
– För DP-gruppen minskade enbart de fysiska symtomen (BDI 14-21 delskalan).  
– Ingen förbättring i varken psykiska eller fysiska symtom (totala BDI) sågs i PP-
gruppen.   
 
Per-protokoll analysen 

- När resultaten analyserades enligt per-protokoll sågs en minskning av både psykiska 
och fysiska symtom (totala BDI och BDI delskalorna) för DD- och DP-gruppen.  
- I PP-gruppen sågs en minskning av fysiska symtom (BDI 14-21 delskalan).  
 
Då DD-gruppen och DP-gruppen slogs samman till en gemensam grupp och jämfördes 
med PP-gruppen i per-protokoll analysen (p<0,05) förbättrades de psykiska symtomen 
(BDI 1-13) vid slutet av studien. Detta sågs inte i ITT-analysen (p=0,051).  
 
Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna i de tre behandlingsgrupperna var gastrointestinala 
obehag. Några patienter fick uteslutas från studien på grund av att serumkalcium ökade. 
Två patienter fick diagnosen hyperparatyreoidism under studiens gång.  
 

Vid bedömning av studien efter Jadad’s poängskala är den av låg kvalité. Studien är 

både randomiserad och dubbelblind men redogörelsen för varför deltagare inte fullföljt 
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studien var inte så noggrann och hur randomiseringen och maskeringen genomfördes 

beskrivs inte mer än att de randomiserades till tre grupper stratifierade efter kön och 

rökning. Studien får 1p enligt Jadad.   

 

 
Sammanfattning av studie 3  

Can vitamin D supplementation prevent winter-time blues? A randomized trial 

among older women.  

J.C. Dumville, J.N.V. Miles, J. Porthouse, S. Cockayne, L. Saxon, C. King. The Journal 
of Nutrition, Health and Aging, volume 10, 2:151-153, 2006. 
 
Syfte 

I denna studie undersöktes effekterna av D-vitamintillskott på mental hälsa hos äldre 
kvinnor.  
 
Metod 
I Storbritannien rekryterades kvinnor över 70 år med hjälp av brev. De som hade en 
förväntad livslängd under 6 månader eller med kognitiva funktionshinder exkluderades 
från studien. 
Information om studien, ett samtyckesformulär, en enkät om kost och frågeformuläret 
SF-12 som bedömer fysisk och mental hälsa, skickades ut till kvinnorna. De ombads 
samtidigt att lista sina nuvarande kosttillskott och läkemedel, fylla i en kort anamnes 
och sedan skicka tillbaka all dokumentation om de ville fortsätta att delta i studien. 
Inklusionskriterierna var följande: 

 ≥ 70 år 
 Tog < 500 mg kalciumtillskott/dag 
 Inte led av blåssten eller njursten 
Minst en av följande riskfaktorer skulle även vara uppfyllda: 

 Vikt ≤ 58 kg   
 Tidigare haft minst en höftfraktur 
 Har en familjehistoria av höftfrakturer 
 Rökare 
 Har en skälig eller dålig rapporterad hälsa 
 
Totalt rekryterades 2117 kvinnor till studien där 1205 av dem hamnade i 
kontrollgruppen och 912 i interventionsgruppen. En oberoende forskare som i övrigt 
inte var involverad i studien skötte randomiseringen.  
 
Interventionsgruppen fick Calcichew D3 forte tabletter under 6 månader och de fick 
också ett informationsblad där de ombads att öka kalciumintaget via kosten. 2 tabletter 
av studieläkemedlet togs dagligen för att förse kroppen med 800 IE D-vitamin och 1000 
mg kalcium.  
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Efter de första 6 månaderna fortsatte studien i 18 månader till med studieläkemedlet om 
inga problem uppstått med tillskottet.  
Kontrollgruppen fick enbart informationsbladet så att de ökade sitt kalciumintag via 
kosten. De gjorde inga besök hos i sjukvården och fick inget tillskott eller placebo.  
SF-12 enkäten besvarades vid starten av studien och efter 6 månader och användes för 
att bedöma deltagarnas psykiska och fysiska välbefinnande. Minst 5 av de 8 områdena i 
enkäten skulle vara besvarade för att SF-12 poängen skulle kunna beräknas och för att 
få fortsätta delta i studien.  
Analysis of covariance, ANCOVA användes för att bedöma förhållandet mellan D-
vitamin och psykiskt välbefinnande (efter 6 månader). Resultaten analyserades enligt 
ITT med statistikprogrammet SPSS 11.39  
 
Resultat 

Vid baslinjen och efter 6 månader hade 77 % av studiedeltagarna besvarat SF-12  poäng 
och analyserades ytterligare i studien. Det innebar att 469 deltagare föll bort. Efter 6 
månader undersöktes deltagarnas psykiska delpoäng (MCS) igen och dessa poäng 
jämfördes mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. Efter justering för ålder 
och MCS vid baslinjen fanns ingen skillnad mellan de två grupperna avseende MCS 
poängen. 
Varje enskild deltagares poäng för psykisk välbefinnande (en av områdena i SF-12) 
efter 6 månader jämfördes också mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. Det 
fanns ingen skillnad mellan grupperna då bägge grupperna hade identiska 
medianvärden.  
 
Vid bedömning av studien efter Jadad’s poängskala anses studien vara av låg till hyfsat 

bra kvalité. Studien är randomiserad men inte dubbelblind. Det beskrivs hur 

randomiseringen har gått till och den har utförts på ett korrekt sätt. Redogörelser för 

deltagare som lämnat studien står i studien. Studien får 2p enligt Jadad.   

 

Sammanfattning av studie 4 

Vitamin D vs broad spectrum phototherapy in the treatment of seasonal affective 

disorder.  

F. Michael Gloth, Wasif Alam, Bruce Hollis. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 
volume 3, 1:5-7, 1999.  
 
Syfte 

Syftet med denna studie var att behandla SAD patienter med antingen D-vitamin 
tillskott eller bredspektrum ljus och utvärdera effekterna av dessa.  
 
Metod 

15 SAD-patienter som godkänt att delta i studien lämnade serumprov för analys av 25-
OH-D samt besvarade psykologiska tester vid baslinjen. Deltagarna undersöktes också 
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för leversjukdom, njursjukdom, malabsorption eller om de åt läkemedel som kan 
påverka metabolismen av D-vitamin.  
 
Därefter randomiserades de till att ta antingen en enda dos av 100 000 IE D-
vitamintillskott (ergokalciferol) eller till att exponeras för ljus med en styrka av 2500 
lux 2 gånger dagligen under en månad.  
 
Vitamin D halten mättes sedan igen efter en vecka och efter en månad. Innan 
interventionens slut (1 månad senare), fick deltagarna göra om de psykologiska testerna 
som de gjort vid baslinjen (Hamilton Depression Scale, the Combined Hamilton/SAD-8 
eller SIGH-SAD och SAD-8).  
 
Förändringen i poäng av de psykologiska testerna, från baslinjen och en månad framåt 
jämfördes med hjälp av ANOVA. D-vitaminhalten i serum i båda grupperna jämfördes 
vid baslinjen, efter 1 veckas behandling och efter 1 månads behandling. Dessa resultat 
analyserades också med hjälp av ANOVA.  
 
För att avgöra om det fanns ett möjligt samband mellan förändringen i 25-
hydroxyvitamin D i serum och förändring i resultat av de psykologiska testerna gjordes 
en regressionsanalys.   
 
Resultat 

Deltagarna i interventionsgrupperna var lika avseende ålder, kön, etnisk härkomst, 
psykologiska provresultat och D-vitaminkoncentration i serum vid baslinjen. 
Medelvärdet för 25-OH-D i serum var 15 ng/mL (38nmol/L) vid baslinjen.   
Gruppen som fick D-vitamintillskott uppvisade förbättringar i samtliga psykologiska 
tester, däremot sågs ingen förbättring av testerna hos gruppen som fick ljusbehandling.  
Vid baslinjen var 25-hydroxyvitamin D i serum liknande hos bägge grupperna (11,0 
3,6 ng/mL vitamin D tillskottsgruppen mot 13,7  3,1 ng/mL i 
ljusbehandlingsgruppen). Efter 1 vecka hade halten i serum ökat med 74 % i D-
vitamingruppen och 36 % i ljusbehandlingsgruppen.  
 
Resultaten visade att vid en ökad halt 25-hydroxyvitamin D sågs också en förbättring i 
SAD-8 poäng.  
 

Vid bedömning av studien efter Jadad’s poängskala anses studien vara av låg kvalité. 

Studien är randomiserad men inte dubbelblind. Det beskrivs hur randomiseringen har 

gått till och utförts på ett korrekt sätt. Det finns dock inga redogörelser för deltagare 

som lämnat studien. Studien får 1p enligt Jadad.   

 
 
Sammanfattning av studie 5 
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Vitamin D3 enhances mood in healthy subjects during winter. 

Allen T.G. Lansdowne, Stephen C. Provost. Psychopharmacology, 135:319-323, 1998.  
 
Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om vitamin D3 tillskott kan leda till förbättrad 
sinnesstämning under vintertid hos friska försökspersoner.  
 

Metod 

Sammanlagt 44 försökspersoner, 34 kvinnor och 10 män i åldrarna 18 till 43 år 
rekryterades till studien genom reklam. Efter randomisering tilldelades studiedeltagarna 
vitamin D3-tillskott eller placebo. Kapslarna innehöll antingen 0 IE/dag, 400 IE/dag 
eller 800 IE/dag vitamin D3, tillsammans med andra vitaminer och mineraler eftersom 
vitamin D3 inte fanns att tillgå i ren form. Grupp 1 fick placebotabletter med vitamin A 
som användes som kontroll, grupp 2 och 3 fick olika doser av vitamin D3, se tabell 4. 
Att kapslarna hade mindre avvikelser i nivåer av vitamin A antogs inte ha någon effekt. 

 

 

 

Tabell 4. Uppdelningen av vitaminkapslarna till de tre grupperna.  

Grupp Vitamin A 

(10 000 IE/dag) 

Vit A (9000 IE/dag) + 

Vit D3 (400 IE/dag) 

Vit A (8000 IE/dag) + 

Vit D3 (800 IE/dag) 

1 10 st   

2 5 st 5 st  

3   10 st 

  
Under 5 dagar vintertid då vitamin D3 nivåerna normalt är låga, togs 2 kapslar dagligen, 
morgon och kväll. En självrapporterande likertskala, The positive and negative affect 
schedule, PANAS, användes av deltagarna för att bedöma positivt (PA) och negativt 
(NA) känsloläge, se beskrivning av skalan i introduktionen.    
 
Resultat 

Bägge grupperna med vitamin D3 tillskott visade ökad positiv sinnesstämning (PA) 
jämfört med placebogruppen. Det fanns ingen skillnad mellan vitamin D3 grupperna 
(400 och 800 IE) vad det gäller positiv sinnesstämning enligt Student-Newmans test. 
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Med detta test sågs också att med ökad dos D-vitamin ökade positiv sinnesstämning 
(PA) jämfört med placebo.  
Skillnad sågs mellan de tre grupperna (placebo, vitamin D3 400 IE och vitamin D3 800 
IE) då resultaten analyserades i en envägs ANOVA (analysis of variance) för positiv 
sinnesstämning (p<0,001). Inga skillnader i negativ sinnesstämning sågs mellan 
dosgrupperna (400 och 800 IE) och placebogruppen då de jämfördes i en envägs 
ANOVA. En vanlig kommentar från patienterna, som fick vitamin D3 tillskott var att de 
kände sig mycket bra efter fem dagar. Denna typ av kommentar kom inte från 
placebogruppen. 
 
Vid bedömning av studien efter Jadad’s poängskala anses studien vara av låg kvalité. 

Den är visserligen randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, men det 

beskrivs inte hur randomiseringen och maskeringen har utförts. Redogörelser för 

deltagare som lämnat studien saknas. Studien får 0p enligt Jadad.   

 

Sammanfattning av studie 6  
1,25 (OH)2 vitamin D3 levels in seasonal affective disorder: effects of light. 

Dan A. Oren, Jay Schulkin, Norman E. Rosenthal. Psychopharmacology, 116: 515-516, 
1994  
 
Syfte 

Plasmanivåer av 1,25(OH)2 vitamin D3 nivåer jämfördes mellan SAD patienter och 
friska frivilliga, med och utan ljusbehandling. 
 
Metod 

9 kvinnor och 6 män samt 15 kontroller rekryterades till studien via media.  
Inklusionskriterierna till studien var följande: 

 patienterna led av SAD (årstidsbunden depression) 
 ingen diagnos av DSM-III-R (tredje upplagan av Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders), förutom SAD 
 ha en bra medicinsk hälsovård 
 
Kontrollerna till studien hade ingen årstidsbunden depression eller diagnos enligt DSM-
III-R. De var matchade vad det gäller ålder och kön till SAD-patienterna.  
 
Samtliga studiedeltagare randomiserades till två grupper. Bägge grupperna fick 
tillbringa 2 veckor under mörka förhållanden genom att inte exponeras för något ljus för 
att sedan få ljusterapi med olika styrka och under olika tid under 10 dagar. Detta innebar 
att 8 par (SAD-patienter + kontroller) exponerades för 10 000 lux i 45 min dagligen och 
7 par som exponerades för 2500 lux i två timmar, två gånger dagligen.   
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Genom blodprov analyserades 1,25(OH)2 vitamin D3 hos samtliga studiedeltagare och 
den halten jämfördes sedan mellan patienterna och kontrollerna och mellan grupperna 
(45 min 10 000 lux varje morgon eller 2h varje morgon och 2 h varje kväll med 2500 
lux). Jämförelsen gjordes med hjälp av en variansanalys, ANOVA.   
 

Resultat 
Det fanns inga skillnader på nivåerna av 1,25(OH)2 vitamin D3 mellan SAD-patienterna 
och kontrollerna eller mellan ljusa och mörka förhållanden. Medelåldern SD bland 
studiedeltagarna var 40 7. Nivåerna av 1,25(OH)2 vitamin D3 som uppmättes hos 
studiedeltagarna redovisas i tabell 5. 
 

Tabell 5. Nivåerna av 1,25(OH)2 vitamin D3 i pg/ml.  

 SAD- patienter 
i mörker 

SAD- patienter 
i ljus 

Kontroller i 
mörker 

Kontroller i ljus 
 

1,25(OH)2 
vitamin D3 i 
pg/ml ( SD) 

35 14 40 16 39 14 43 17 

 

Hos patienterna med SAD som varit i mörker och sedan i ljus var ökningen 5 8, för 
kontrollerna som varit i mörker och sedan i ljus var ökningen 4 19 i 1,25(OH)2 vitamin 
D3 pg/ml. Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda.   
 
Vid bedömning av studien efter Jadad’s poängskala anses studien vara av låg kvalité. 

Studien är randomiserad och kontrollerad men inte maskerad. Randomiseringen 

beskrivs inte i studien och det fanns ingen redogörelse för deltagare som lämnat 

studien. Studien får 0p enligt Jadad.    
 
 
DISKUSSION  

Sedan tidigare har flera observationsstudier om D-vitamin och depression gjorts, men 
fortfarande finns inte mycket kunskap om detta samband. Det finns för få välgjorda 
stora randomiserade, kontrollerade studier inom detta område.  
Eftersom samtliga studier i detta arbete har olika upplägg vad det gäller exempelvis 
doseringar, mätskalor och population är det svårt att jämföra dem allihop med varandra. 
Nedan diskuteras studie 1-6 och slutligen dras en slutsats utifrån dessa undersökningar.  
 

Studie 1, Annual high-dose vitamin D3 and mental well-being: randomized 

controlled trial, visar inga skillnader i psykisk hälsa mellan en årlig stor dos av vitamin 
D3 (500 000 IE) och placebo.  
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Frågeformuläret GHQ-12 visade att ca 20 % av deltagarna som genomförde den hade en 
psykisk störning och vid samtliga tillfällen GHQ besvarades (baslinjen, 12 månader och 
15 månader efter dosering) skiljde sig inte detta värde åt. SF-12 visade att D-
vitamingruppen och placebogruppen inte heller skiljde sig åt i fysisk och mental hälsa 
efter första till tredje och sista doseringen av studieläkemedlet.  
I delstudien där ett mindre antal personer ingick, studerades D-vitamin i serum och 
psykisk välbefinnande noggrannare. Hos samtliga kvinnor var 25-OH-D i serum låg till 
måttlig vid start men hos D-vitamingruppen var serumnivåerna av 25-OH-D ca 41 % 
högre vid varje taget blodprov 12 månader efter dosering, jämfört med placebogruppen. 
Trots detta visade inte svaren från WHO och PGI-I enkäterna att denna koncentration i 
serum hade en koppling till psykisk välbefinnande. Stora förändringar i serum 25-OH-D 
verkade därför inte ligga bakom en skillnad i psykisk välbefinnande.  
 
I tidigare observationsstudier har man sett att en låg nivå av 25-OH-D i serum är 
associerat med depression. Denna studie visar inte liknande resultat. Studie 1 är en stor 
randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie med ett stort antal deltagare. 
Studien är av god kvalité vilket också framgår efter att ha poängsatt den efter Jadads 
poängskala (4 av 5 poäng).  
 
500 000 IE vitamin D3 är dosen som ges varje år vid ett tillfälle i denna studie. De 
svenska rekommendationerna från livsmedelsverket är mellan 300-400 IE per dag 
beroende på ålder (små barn, gravida och äldre behöver mer). Att inta 500 000 IE på en 
dag är ca 1500 gånger mer D-vitamin dagligen än vad som är rekommenderat. För att få 
en känsla för hur mycket D-vitamin detta motsvarar kan kokt lax användas. Kokt lax 
innehåller ca 17 µg D-vitamin per 100 g livsmedel (170 µg på 1 kg lax). 1 µg motsvarar 
40 IE och detta innebär att 500 000 IE  12 500 µg. För att få i sig 12 500 µg behövs 
ett intag av 73,5 kg kokt lax.  
Detta exempel visar alltså hur mycket kokt lax man behöver äta för att komma upp i 
denna höga dos D-vitamin.  
 

Studie 2, Effects of vitamin D supplementation on symptoms of depression in 

overweight and obese subjects: randomized double blind trial, är den enda stora 
randomiserade studie som visar att höga doser D-vitamintillskott under 1 år minskar 
depressiva symtom hos överviktiga och feta personer med en 25-hydroxyvitamin D nivå 
<40nmol L-1 i serum. Efter 1 år sågs hos både gruppen som fick höga doser (40 000 IE) 
och lägre doser (20 000 IE) att BDI poängen minskat efter intag av D-vitamintillskott. 
Denna förbättring var störst hos patienter som hade höga BDI poäng vid studiens start. 
Det sågs inget samband mellan förbättringen i BDI-poängen med ålder och BMI hos 
deltagarna.  
 
I kohorten med lägre nivåer av 25-hydroxyvitamin D fanns fler fysiskt inaktiva och en 
confounding effekt kan vara att individernas D-vitaminbrist kan bero på att de vistas 
mer inomhus på grund av sin depression, och därmed exponeras mindre för solljus. Det 
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blir då svårt att säga om det är depressionen som har orsakat D-vitaminbristen, eller om 
det är D-vitaminbristen som har orsakat depression hos dessa patienter.     
 
I denna studie gavs också mycket högre doser av D-vitamin än vad som är 
rekommenderat i västerländska samhällen. Försökspersonerna fick 20 000 IE och 
40 000 IE i veckan vilket motsvarar runt 2900 IE och 5700 IE om dagen jämfört med 
400-800 IE som är rekommenderat dagligt intag. Detta är mellan ca 4 till 14 gånger så 
mycket D-vitamin per dag. I Sverige rekommenderas mellan 300 till 400 IE per dag.5 
En tidigare studie av Hathcock et al

40
 har visat att 10 000 IE D-vitamin om dagen är 

säkert intag och på grund av detta valde man att ge högre doser än vad som är 
rekommenderat. I denna studie hade deltagarna 25-hydroxyvitamin D nivåer < 
40nmol/L i plasma vilket anses som D-vitaminbrist, men gränsen för brist går redan vid 
< 50 nmol/L enligt många forskare (se introduktion, D-vitaminbrist).  
 
Resultaten av denna studie gäller endast överviktiga och feta personer, eftersom det bara 
var sådana individer som ingick. Det är en svaghet i studien, men eftersom övervikt blir 
allt mer vanligt i de västerländska samhällena kan studien tillämpas på många. Detta 
arbete genomfördes i Norge och dessa patienter lever under liknande förhållanden som i 
Sverige. I studien används endast BDI som mätmetod och Jorde et al menar att flera 
olika mått på depression kunde gett ytterligare information. Studien inkluderar 441 
patienter och är randomiserad, placebokontrollerad samt dubbelblind. Detta tyder på att 
studien är bra men hur randomiseringen och maskeringen har utförts står det inget om, 
och mycket lite om varför patienter har lämnat studien.    
 
I denna studie dras slutsatsen att det finns ett samband mellan låga nivåer av 25-
hydroxyvitamin D i serum och depression samt att höga tillskott av vitamin D kan 
minska depressiva symtom efter 1 år. 
 
Studie 3, Can vitamin D supplementation prevent winter-time blues? A 

randomized trial among older women, drar slutsatsen att poängen för psykisk hälsa 
inte förbättrats efter tillskott med 800 IE D-vitamin dagligen.  
 
Eftersom D-vitaminproduktionen i huden försämras med åldern, löper äldre människor 
större risk att drabbas av D-vitaminbrist och detta kan i sin tur leda till årstidsbunden 
depression (SAD). Men i denna studie ses ingen positiv effekt på den psykiska hälsan 
vid tillskott med D-vitamin. Enligt studieförfattarna kan detta ha berott på att en 
olämplig mätmetod för den psykiska hälsan har använts eller på grund av att många 
studiedeltagare inte hade tillräcklig psykisk ohälsa för att D-vitamintillskottet skulle ge 
utslag.  
 
Denna studie var inte blindad vilket innebar att de som fick aktiv substans visste om det. 
Att blinda deltagarna ger i alla undersökningar ett mer rättvist resultat.  
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Studie 4, Vitamin D vs broad spectrum phototherapy in the treatment of seasonal 

affective disorder, visar att ett tillskott på 100 000 IE D-vitamin minskar depressiva 
symtom hos SAD-patienter. Denna förbättring sker dock inte med ljusbehandling. 
Studiedeltagarna hade när de inkluderades väldigt låga nivåer av 25-hydroxyvitamin D 
med ett medelvärde runt 15 ng/mL (38 nmol/L). Detta anses som brist och anledningen 
till att serumnivåerna ökade med 74 % i D-vitamingruppen beror antagligen på de redan 
låga nivåerna vid start. Gruppen som fick ljusbehandling hade vid baslinjen lite högre 
nivåer av 25-OH-D i serum och anledningen till att deras nivåer endast ökade med 36 % 
efter behandling kan möjligtvis ha berott på att nivåerna redan var högre vid start. Det 
hade varit önskvärt att de delat upp patienterna på ett sådant sätt att de hade varit 
likvärdiga vid start i de båda grupperna. En placebogrupp för att jämföra 25-OH-D 
nivåer utan ljusbehandling med de två behandlingsgrupperna kunde också ha varit bra 
att ha i denna studie.   
 
Endast 15 deltagare ingår i denna studie och efter randomisering blir de endast 8 i ena 
och 7 i den andra gruppen. Detta är få deltagare. Resultatet skulle haft större 
trovärdighet om fler patienter deltagit i studien.  
Större studier krävs för att bekräfta detta samband.  
 

Studie 5, Vitamin D3 enhances mood in healthy subjects during winter, drar 
slutsatsen att tillskott av vitamin D3 på 400 IE och 800 IE under fem dagar vintertid 
förbättrar positivt känsloläge hos studiedeltagarna. Det fanns även ett svagt samband 
som visade att det kan minska det negativa känsloläget men detta var inte statistiskt 
signifikant.  
 
Att grunda en slutsats utifrån ett resultat med få deltagare som bidragit till resultatet bör 
ske med försiktighet. Dessutom var deltagarna friska då de rekryterades och 
genomförde studien. Studieläkemedlet gavs inte i ren form, utan tillsammans med andra 
vitaminer och mineraler, bl.a. vitamin A som också användes som placebo. Det är svårt 
att utvärdera om effekten enbart beror på vitamin D3, övriga vitaminer och mineraler 
eller kombinationen av dessa.  
Doserna av vitamin D3 som tas av deltagarna i studien är låga jämfört med doserna i 
studie 1 och 2.  Att mäta halten av 25-OH-D i blodet vid studiens start och slut hade 
varit intressant för att se om utgångsvärden och slutvärden skiljde sig åt och för att veta 
om deltagarna hade en brist eller normala halter i blodet från början.  
 

Studie 6, 1,25(OH)2 vitamin D3 levels in seasonal affective disorder: Effects of light. 
Ljuslådorna som användes i denna studie producerade inte de våglängder som krävs för 
att vitamin D3 skall produceras i huden men en möjlig hypotes som studieförfattarna har 
är att vitamin D3 bildningen kan ha stimulerats av ljuset via ögonen.  
I denna studie hade SAD-patienterna lägre nivåer av 1,25(OH)2 vitamin D3 jämfört med 
kontrollerna från början och efter exponering för ljus ökade nivåerna mer hos SAD-
patienterna än för kontrollerna. Men dessa skillnader var inte signifikanta.  
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Anledningen till att större skillnader i 1,25(OH)2 vitamin D3 nivåer i plasma inte sågs i 
denna studie kan bero på antalet deltagare som var väldigt få, endast 30 stycken.  
 
Diskussion för studie 1-6 

Av studie 1-6 är det enbart studie 1 som är av god kvalité efter bedömning med hjälp av 
Jadads poängskala. De övriga brister i att de inte är maskerade eller att de inte har 
utförliga metoder som beskriver deltagarna som lämnat studien eller hur 
randomiseringen eller maskeringen utförts.  
 
Studie 2, 4 och 5 visar att tillskott med D-vitamin kan förbättra sinnesstämning.  
Studie 2 förbättrade sinnesstämningen efter 1 år hos deltagare med depressiva symtom 
och låga 25-hydroxyvitamin D nivåer vid start. Studie 4 behandlade patienter med 
årstidsbunden depression med D-vitamintillskott vilket också minskade depressiva 
symtom. I studie 5 ökade deltagarna sitt positiva känsloläge efter tillskott med D-
vitamin på 400 eller 800 IE. Dock har denna studie mindre trovärdighet då friska 
deltagare deltog, de var få, tillskottet gavs inte i ren form och studien pågick enbart 
under 5 dagar.  
 
Doserna i dessa studier varierar från 400 och 800 IE till 20 000 och 40 000 IE samt 
100 000 IE. Effekterna verkar öka med ökad dos av D-vitamintillskott, men eftersom 
studie 1 använde dosen 500 000 IE D-vitamintillskott inte visade detta är det svårt att 
säga om effekterna är dosberoende. Eftersom studiernas kvalité inte är de bästa bör fler 
studier inom detta område göras med fler patienter som lider av depression vid 
inklusion för att sedan se om D-vitamintillskott kan minska depression.    
 
SLUTSATS 

Tidigare observationsstudier och epidemiologiska studier har skapat en hypotes om att 
det verkar finnas ett samband mellan D-vitamintillskott och minskning av depressiva 
symtom. I detta arbete har tre av sex studier visat att D-vitamintillskott minskar 
depressiva symtom medan tre studier inte kan visa dessa effekter. Det finns inte 
tillräckligt med bra studier för att bevisa att denna hypotes stämmer. För att göra det 
krävs fler stora randomiserade och kontrollerade studier än vad som finns idag.  
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