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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Man har länge vetat att vitamin D har grundläggande funktioner för vår kropps 

välbefinnande. Det finns två källor för att ta till oss D-vitamin, via endogen produktion och via 

födointag. Till en större del får vi vårt D-vitamin-behov genom den endogena processen, men på grund 

av färre UV-B strålar under vissa säsonger eller geografiska platser så kan denna process bli otillräcklig. 

Vilket gör oss tvungna att konsumera specifik mat eller kosttillskott för att ej få D-vitaminbrist. Detta har 

blivit ett stort problem för länder uppe i norr, på grund av att perioden utan tillräckliga mängder UV-B 

strålning är lång. Vissa länder till exempel Sverige försöker motverka detta genom att berika vissa 

livsmedel, bland annat mjölk, ost och smör, med D-vitamintillskott. Dock verkar detta mestadels inte 

vara tillräckligt. Då flera studier har visat ett mönster mellan D-vitaminbrist och lägre sinnesstämning, så 

har studier angående D-vitamin-påverkan på både kroppens mentala och fysiska tillstånd blivit allt 

viktigare. 
Syfte: Syftet med detta arbete är att granska D-vitamins gynnsamma effekt och om den kan klassificeras 

som läkemedel vid behandling av vinterdepression. 
Metod: Fem litteraturstudier med fokus på D-vitaminforskning och dess motverkande effekt av seasonal 

affective disorder (SAD) eller negativ sinnesstämning har granskats. Dessa studier valdes från 

databaserna; PubMed, Sciencedirect och OneSearch. 
Resultat: Studierna visade en svag koppling mellan D-vitamin och sinnesstämning. Dock kunde inga 

konkreta svar uppnås om hur D-vitamin påverkar oss mentalt. På grund av detta kan D-vitamintillskott 

inte ses eller rekommenderas som medicin för olika former av negativ sinnesstämning eller depression. 
Diskussion: För få studier har hittills gjorts för att kunna svara på hur D-vitamin påverkar oss mentalt 

och vilka följder en låg eller förhöjd 25-OH D koncentration har på en persons sinnesstämning. 
Fler studier behöver göras med både noggrannare och mer varierande metoder och kontroller för att 

kunna finna ett konkret svar på hur vår D-vitaminhalt är kopplad till vår sinnesstämning. Samt om en 

höjd nivå kan leda till förebyggandet av SAD, negativ sinnesstämning eller mild depression. 
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SUMMARY 

 
 

Background: It has been long known that vitamin D sustains basic functions for our 

body’s well-being. There are two known sources for vitamin D absorption: the first is by 

an endogenous process and the other by consumption. Normally, most of our vitamin D 

needs are covered by the endogenous process, but due to lack UV-B rays during certain 

seasons and/or/at certain geographical locations this process can run dry, forcing us to 

consume certain types of food or supplements to not get malnourished. This has become 

a big problem for countries far up in the northern hemisphere due to the fact that periods 

of UV-B rays are less frequent than the periods without. Certain countries, such as 

Sweden, are trying to counteract this by infusing several food products, like milk, butter 

and cheese with vitamin D3 supplements, but in most cases this does not seem to be 

enough. As several studies have showed a certain link between vitamin D deficiency and 

mood disturbances, it becomes increasingly important to educate ourselves about all the 

tasks vitamin D handles and about the relation between 25-OH D in serum and mental 

well-being. 

Purpose: The aim of this essay is to review the benefits from vitamin D supplements as 

well as draw conclusions about a correlation between the levels of 25-OH D in serum 

and Seasonal Affective Disorder (SAD). While also reviewing possible causes and 

treatments of negative mood. 

Method: This is a literature study with information gathered from scientific articles 

found in the three databases PubMed, ScienceDirect and OneSearch. The chosen five 

articles were centered around vitamin D research and its use as an effective treatment for 

SAD and similar negative mood disturbances. 

Results: The results of this essay were vaguely inconclusive, as a correlation between 

25-OH D and mental health could be observed, but could not be proven. 

While certain studies showed significant changes in mental wellbeing others showed no 

such ties. Because of this, no firm connection between vitamin 25-OH D and SAD can 

be made. Thus rendering the ability to recommend vitamin D supplements obsolete as an 

alternative medication for certain forms of depression like mild depression, SAD as well 

as negative mental status. 

Conclusion: The conclusion of this essay is that we still have much to learn about the 

full effect of vitamin D in the human body, especially around the correlation that exists 

between 25-OH D and mental health. Most studies that can be found today about this 

topic fail to establish a firm result and are instead riddled with inconsistencies both 

within themselves but also when compared to other similar studies. It is clear that a 

certain connection can be found between 25-OH D and vitamin D, but the way the 

studies are trying to find it has so far been unsuccessful. A drastic change in the way we 

test the participants in these types of studies might be the correct way going forward, but 

addressing the lack of long term studies might also lead to some much needed 

information. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

 

7-DHC    7-Dehydrocholesterol 

25-OH D  25-hydroxyvitamin D 

BDI   Beck Depression Inventory 

CES-D  Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

CNS    Centrala nervsystemet 

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

DBP    Vitamin D binding protein 

DA    Dopamin 

DSM IV  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  

GH    Growth hormone; tillväxthormon 

GRADE   Grading of Recommendations Assessment Development and  

HADS   The Hospital Anxiety and Depression Scale   

HDRS   Hamilton Depression Rating Scale 

MADRS  Montgomery-Asberg Depression Rating Scale 

MINI   Mini International Neuropsychiatric Interview 

PANAS  Positive and Negative Affect Schedule 

PRIME-MD  Primary Care Evaluation of Mental Disorders 

PSS   Perceived Stress Scale 

PTH   Parathyroid hormon 

SAD   Seasonal affective disorder 

SCID   The Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders 

SPAQ   The Seasonal Pattern Assessment Scale 

UV   Ultraviolett strålning       

VDR   Vitamin D receptorer 

Vitamin D2  Ergocalciferol 

Vitamin D3  Kolekalciferol  
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INTRODUKTION 

 

 

D-vitamin 
 

Vitamin D har länge ansetts vara en riktig vitamin, men efter flera observationer så har 

man funnit att vitamin D även är ett hormon som människokroppen syntetiserar när 

huden blir utsatt för UV-B strålar från solljus (1).  

Vitamin D är ett steroid hormon som har flera viktiga fysiologiska roller i kroppen, där 

den bland annat reglerar kalcium och fosfatbalansen i blodet och tar hand om 

benomsättningen  (1,2). 

Vitamin D är ett samlingsnamn bestående av flera olika besläktade föreningar, figur 1. 

 

 

 
          Figur 1. Vitamin D2, (ergocalciferol)  och Vitamin D3, (kolekalciferol) 

 

 

 

D-vitaminkällor 

 

Olikt andra näringsämnen, så kan D-vitamin både absorberas från vår föda och genom 

en endogen produktion (1). 

Den viktigaste källan till D-vitamin är solljus exponering då 7-dehydrokolesterol  

(7-DHC) omvandlas till previtamin D3 via UV-B-medierad, fotolytiska,  

icke-enzymatiska reaktioner i epidermis och dermis (1,2,3).  Det finns ytterst få 

livsmedel som innehåller naturligt vitamin D.  Vitamin D3 (kolekalciferol) finns i fet 
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fisk som lax, makrill och sill och Vitamin D2 (ergocalciferol) finns i svampar.  

I Sverige har några livsmedelsprodukter, som mjölk och margarin, berikats med vitamin 

D för att motverka brist under vinterhalvåret (1). 

Produktionen av pre-D3 påverkas av många faktorer, bland annat solens vinkel till 

jorden, men även individens hudpigmentation. Intensiteten av UV-B är olika beroende 

på plats på jorden. Den är starkast runt ekvatorn och minskar ju längre bort man 

kommer. Individens hudpigmentation påverkar hur mycket UV-B som absorberas in i 

huden och stimulerar pre D3 produktionen. Ju starkare pigmentation man har desto 

längre exponering har individen behov av. 

Förutom detta så kan solskydd samt kläder ytterligare hindra 7-DHC omvandling till 

pre-vitamin D3  (1,3). 

 

 

 

Daglig mängd 
 

Vitamin D förekommer i olika former i kroppen, det som man granskar och mäter är 25-

hydroxyvitamin D (25-OH D) i serum. Utifrån 25-OH D´s koncentration i serum kan 

man bestämma om en individ har brist eller inte. Detta mäts i ng/ml eller nmol/L. 

Det finns inga konkreta värden för de olika stadierna av 25-OH D i serum, men man har 

satt vissa intervaller, dessa kan ses i tabell I. 

Riktlinjerna som man försöker hålla för ett optimalt värde av 25-OH D i serum ligger 

mellan 50-75 nmol/L. D-vitaminbrist förekommer då 25-OH D i serum går under 20 

nmol/L, medan man hamnar i toxisk nivå när mängden 25-OH D i serum stiger till över 

375 nmol/L (1). 

 

 

 
            Tabell I. Rekommenderade riktlinjer för 25-OH D koncentration i serum (1). 

D-Vitamin Nivå Koncentration 

     Allvarlig Brist      < 10                       nmol/L 

     Måttlig Brist         10-20                  nmol/L 

     Suboptimal Nivå         20-50                  nmol/L 

     Optimal Nivå         50/75-125           nmol/L 

     Hög Nivå         125-225              nmol/L 

     Hypervitaminos         225-375              nmol/L 

     Toxisk Nivå      > 375                     nmol/L  
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Brist på D vitamin kommer oftast hand i hand med låga koncentrationer av vitamin D i 

föda eller ett livsstilsval där man undanhåller sig från solljus (1). 

Enligt livsmedelsverket rekommenderas en daglig dos på 10 µg/dag (400 IE) för barn 

och vuxna under 75 år och 20 µg/dag (800 IE) för vuxna över 75 (4). 

Förutom detta så kan även en geografisk placering bidra till minskat vitamin D. Detta på 

grund av att under vinterhalvåret (oktober-mars) kommer länder som ligger över 33 

grader antingen norr eller söder om ekvatorn ej blir tillräckligt bestrålade av UV-B för 

stimulation av vitamin D-syntesen i vår hud (1). 

 

 

 

Metabolism 
 

För att vitamin D2 och D3 ska bli biologiskt aktiva och påverka olika metabolismer 

måste dessa vitaminer först omvandlas till dess aktiva form nämligen kalcitriol (1,2). 

7-dehydrokolesterol omvandlas i vår hud till pre-vitamin D3. Dess mängd beror på UV-

bestrålningens intensitet, variationer mellan de olika säsongerna och den geografiska 

latituden man befinner sig på (2,3). 

Omvandlingen av 7-dehydrokolesterol till provitamin D3 är inte en enzymatisk process. 

Kolekalciferol  framställs genom ett två-stegs process där B-ringen i 7-

dehydrokolesterol (7-DHC)  bryts upp av UV-ljus (spektrum 280-320 UVB) (2,5).  Efter 

omvandlingen till kolekalciferol så transporteras den till levern med vitamin D-bindande 

protein (DBP, ett specifikt bindande protein) (1,2). 

 

Vitamin D2 (ergokalciferol) och D3 (kolekalciferol) från vår föda absorberas av tarmen 

och packas i chylomikroner för att transporteras ut i den perifera cirkulationen för att 

sedan transporteras till levern (1,2,3). 

Både provitaminet från huden och bägge formerna av D vitamin från tarmen 

metaboliseras av CYP27A,CYP2R1 och andra cytochrom P450 enzymer som finns i 

levern. Vitamin D2 omvandlas till 25-hydroxyvitamin D2 och vitamin D3 till  25-

hydroxyvitamin D3. Båda formerna av dessa prohormoner kallas gemensamt för 25-

hydroxyvitmain D (25-OH D) (1,3,5). 

25-hydroxyvitmain D transporteras vidare från levern till njurarna där de genomgår en 

ny metabolism. 

I njuren är det 1α-hydroxylase enzymet som konverterar 25-hydroxyvitamin D2 till 

1α,25-dihydroxyvitamin D2 (ercalcitriol) samt 25-hydroxyvitamin D3 till 1α,25-

dihydroxyvitamin D3 (kalcitriol). Detta enzym 1α-hydroxylase är beläget i njurens 

proximala tubuli och står under regulation av parathyroid hormon (PTH). 

Ercalcitriol och kalcitriol kommer att frisättas ut från njuren till kroppens blodomlopp 

(1,2,3,5).  

 

Metabolismen av D pro-hormonerna kan även ske i andra organ, exempelvis lungor, 

tarmar, hud, hjärna samt celler som inehåller CYP27B1 eller liknande enzymer (3,5). 
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Olikt den primära metabolismen är dessa omvandlingar inte lika noggrant reglerade. 

Den 1,25-dihydroxyvitamin D som bildas i dessa organ bidrar mest till det lokala 

organet och endast en liten halt kommer ut till blodomloppet (2,5). 

De lokala produktionerna är beroende av en viss nivå av cirkulerande  

25-hydroxyvitamin D i blodomloppet. Studier visar att en för låg nivå av  

25-hydroxyvitamin D är starkt kopplad till D vitamin brist (3). 

 

 

 

Vitamin D verkningsmekanism 
 

D vitamin hormonet är väsentligt för kroppen då den reglerar många genuttryck genom 

att binda till vitamin D receptorer (VDR) i cellers kärna. Vitamin D reglerar även 

kalciumnivåerna i kroppen genom att kontrollera kalciumabsorptionen från tarm och 

reabsorptionen av kalcium i njurarna (1,3). 

Vitamin D deltar även i justeringen av benformation samt metabolismen. Den är även 

nödvändig för regleringen av skelettmuskelns funktioner. Förutom detta så har vitamin 

D en viktig roll inom celldifferensieringen och dess tillväxt, men även inom renin-

angiotensin systemet (1,3,5).  

En ny studie från Köpenhamns universitet visar att vitamin D även har en viktig roll i 

vårt immunförsvar. Man har påvisat att många olika immunceller såsom T-celler, B-

celler och monocyter har VDR och när de binder D-vitaminet så slås en viss gen på 

vilket hjälper till i deras aktivering. (6) 

 

 

 

 

 

Depression 

 

 

Epidemiologi 

 

Depression har kommit att bli ett av de största folkhälsoproblemen i vår tid.  

Den drabbar ca 350 miljoner människor världen över och har blivit en av de vanligaste 

orsakerna till funktionsnedsättning och den globala sjukdomsbördan (7). 

Detta kan drabba personer i alla åldrar även barn och ungdomar. Enligt olika studier så 

är risken för att drabbas högre för kvinnor än för män, nämligen 30% för kvinnor och 

20% för män. Sverige har i genomsnitt en prevalens på ca 5% (8). 
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Symtom och Orsaker 
 

Många forskare är ense om att depression är en störning i hjärnan, men man diskuterar 

än i dag om vad som är den egentliga grundorsaken.  

Depression är en psykisk störning i vårt välbefinnande som orsakar stort lidande både 

för de drabbade men även för deras anhöriga.   

Det finns många faktorer som kan bidra till uppkomsten av depression, exempelvis vissa 

medicinska sjukdomar, stress, sorg, ångest, missbruk, förändringar i hormonnivåer eller 

genetiskt anlag. Ibland behövs det endast en faktor för att utlösa depression hos en 

person, i andra fall krävs det att flera faktorer samverkar och förändrar hjärnans kemi. 

Personer som är drabbade har ett sänkt stämningsläge jämfört med vad som är normalt 

för personen.  

 

Depression kan framträda via kroppsliga symptom och många patienter som söker sig 

till hälsovården pga. kroppsliga symptom vet inte att de lider av depression (8). 

Fysiska symptom är exempelvis; kronisk ledvärk, smärta i extremiteterna, ryggsmärta, 

magbesvär, trötthet, sömnstörningar och förändring av aptit (9). 

Personer som lider av depression behöver inte uppleva samma symptom, och hur ofta 

och hur länge depressionen varar varierar beroende på individen. Men för att en person 

ska bli diagnostiserad som deprimerad så måste personen ha känt nedstämdhet under 

minst en två veckors period (9,10). 

 

 

 

Diagnos 
 

Eftersom depression oftast är svår att identifiera så brukar man diagnostisera individerna 

med olika metoder. Några av de vanligaste är det amerikanska klassifikationssystemet 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM V) och det europeiska 

ICD-10. Utöver dessa två, så finns det några lätthanterliga diagnostiska manualer tex 

Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) och Primary Care Evaluation of 

Mental Disorders (PRIME-MD) som oftast används inom primärvården (11). 

Det är även viktigt att klarlägga depressionsdjupet för att säkerställa ett korrekt 

behandlingsalternativ vilket oftast sker med en skattningsskala som tex Montgomery-

Asberg Depression Rating Scale (MADRS) (9,11). 

 

 

 

Klassificering 

 

Depression kan komma i många olika former och grader till exempel dystymi, bipolär 

sjukdom och årstidsbunden depression. 
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Den vanligaste formen är dock egentlig depression (major depression) (11,12). 

Dystymi kännetecknas av en mildare men långvarig eller kronisk version av egentlig 

depression. Patienten ska ha haft milda depressiva symtom under minst två år. 

 

Bipolär sjukdom, även kallad manodepressiv sjukdom, kännetecknas av växlande 

perioder av mani och depression. Mani kan lättast beskrivas som motsatsen till 

depression, dvs man känner sig glad, upprymd och har en hög nivå av energi. 

Årstidsbunden depression är när individen upplever återkommande depressiva symtom 

under vissa årstider (12,13,14 ). 

 

 

 

 

Årstidsbunden depression 
 

Årstidsbunden depression, seasonal affective disorder (SAD) är en typ av depression 

som tenderar att återkomma under vissa perioder under året (13, 14). En av de vanligaste 

subtyperna av SAD kallas vinterdepression då depressiva besvär börjar framträda under 

sen höst eller tidig vinter och försvinner under de soligare vår/sommardagarna. En 

mindre vanligare typ av SAD är sommardepression där personer med motsatt mönster 

får symptom som börjar under våren eller sommaren och som varar fram till höst 

(13,15).  

 

Kvinnor är mer benägna att drabbas av SAD än män. Nästan 4 gånger fler kvinnor blir 

diagnostiserade med SAD än män. Dess uppkomst inträffar oftast runt 18-30 års ålder. 

Dock är det svårt att få exakta värden, eftersom många fall av SAD kan gå 

odiagnostiserade (13,14,15). 

Enligt den diagnostiska och statistiska manualen över mentala sjukdomar (DSM-V) 

definieras SAD som en säsongsbunden depression vilken börjar under och slutar efter en 

specifik säsong. För att klassificeras som SAD måste patienten ha haft dessa symtom 

under minst två år (13,14). 

 

De vanligaste symtomen som kommer med SAD, speciellt vinterdepression, är 

nedstämdhet, irritation, trötthet, sorg, dåliga sömnvanor, energibrist, asociala tendenser 

och viktökning. Däremot under sommarhalvåret tenderar personer till att minska på 

aptiten, få en höjd aggression, rastlöshet, ångest och även får episoder av våldsamhet 

(14,15,16,17). 

 

En viktig punkt att hålla i tanken är att symtomen för SAD kan variera i styrka. 

Vissa individer kan få alla symtom, medan andra endast får enstaka symtom. 

Symtomen kan även variera i styrka, ibland kan individens livskvalitet få en mild 

påverkan, medan hos andra så kan livskvaliteten helt förstöras och lämna individen 
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ofunktionell i vardagen (10,13,17). 

 

Vad som orsakar SAD har man än inte lyckats fastställa men forskare har satt upp olika 

hypoteser om vad som kan utlösa dessa symtom (13,15). 

 

Den biologiska klockan; den minskade nivån av solljus kan störa kroppens klocka och 

resultera i känslor av depression/nedstämdhet (13,16). 

Melatoninnivå; förändringar i melatoninhalten i kroppen kan också utlösas av lägre 

solljusmängd och detta kan leda till rubbningar i vårt sömnmönster och humör (13, 

14,16). 

 

Serotoninnivå; koncentrationen av serotonin i hjärnan är lägst under vintersäsongen och 

en liten ändring i serotoninkoncentrationen kan leda till stora ändringar i vårt humör (13, 

16). 

 

 

 

Behandling av Seasonal Affective Disorder 

 

Behandling av SAD kan variera beroende på hur stark depressions symtomen är hos 

individen. Behandlingsalternativen kan inkludera ljusterapi (fototerapi), psykoterapi 

eller medicinering men vid mildare fall så väljer många att arbeta med 

livsstilsförändringar och ibland alternativ medicinering (naturläkemedel) (13,16,17). 

Många försöker att självmedicinera genom att ändra på deras vanor och göra sin 

omgivning soligare och lugnare, fast pga. internets stora utbud på medicinska databaser 

så har många valt att diagnostisera sig själva istället för att söka vård. Vid dessa tillfällen 

har fler blivit intresserade att försöka använda naturläkemedel eller kosttillskott för att 

lindra de depressiva symptomen. 

Vanliga använda naturläkemedel/kosttillskott är bland annat omega-3 fettsyror, 

melatonin, men även vitamin-D (7,13,18).  

 

Omega-3; är fleromättade fettsyror som främst finns i fet fisk och skaldjur, men även i 

linfrö, valnötter och vissa andra livsmedel. Det finns inga konkreta studier riktade mot 

omega -3 påverkning på depression, men omega-3 har stora positiva påverkningar på 

kroppens övriga hälsa (18).  

 

Melatonin; är ett hormon som finns naturligt i kroppen och används för reglering av 

dygnsrytm. Här i Sverige är den syntetiska analogen receptbelagd men i andra länder 

inom Europa kan melatonin tillhandahållas som ett receptfritt kosttillskott. Oftast 

används dessa som hjälp vid sömnbesvär (13,15,16,18).   

 

Vitamin-D; det har länge debatterats om D-vitamins goda egenskaper och många 

forskare har visat ett stort intresse för att hitta kopplingar mellan depression och D-
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vitaminbrist (13, 16). Man har satt upp många hypoteser om hur D-vitamin kan hjälpa 

till att förbättra depressiv sinnesstämning, men än har man inte fått konkreta svar.  

Kunskap om D-vitamin har ökat mycket under de senaste decennierna och vitamin D 

brist har blivit associerat till bl.a. cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och förtida 

dödlighet (7,13,15,16).  

 

 

D-vitamins påverkan vid SAD 

 

Idag vet man att produktionen av 1,25(OH)2D kan ske i andra organ utöver det som 

bildas i njurarna. Dessa organ kan vara hjärna, tarm, bröst, prostata, makrofager eller 

andra celler som innehåller CYP27B1 (5,7). 

 

Många studier har visat att kognitiva och neuronala dysfunktioner kan vara kopplade till 

vitamin D brister. Dessa kopplingar har uppstått genom att man hittat VDR lokaliserade 

över hela kroppen samt bland annat i delar av hjärnan (7,16,18,19). 

 

Under året 1982 upptäcktes förekomsten av vitamin D receptorer (VDR) i det centrala 

nervsystemet (CNS). Med åren uppkom allt fler bevis för att nödvändiga enzymer samt 

receptorer kan finnas spridda över delar av hjärnan (5,7,19). 

Vitamin D har en viktig roll som reglerare för syntes och degradation av olika 

neurotransmittorer samt stödjer hjärnans antioxidanta försvar (7,16,19). 

 

Som tidigare nämnt, aktiverar kalcitriol olika genuttryck, bland annat uttrycket av 

enzymet tyrosin hydroxylas vilket leder till en ökning av dopamin, noradrenalin och 

adrenalin-tillverkning (7,19). 

Dessa ämnen är kända aktörer när det kommer till reglering av vår sinnesstämning, som 

exempelvis humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, och är en 

betydande faktor i utvecklingen av Alzheimers (19, 20). 

Andra observationer har visat en koppling mellan låga värden av vitamin D i kroppen 

under graviditet och stora risker för utveckling av schizofreni och Parkinsons sjukdom 

hos fostret. Anledningen till detta är att den dopaminerga banan är en viktig faktor för 

hjärnans utveckling samt behållning av en stabil hjärnfunktion (20). 

 

En annan roll som vitamin D har är att kontrollera serotonins produktion. Man vet bland 

annat att de vanligaste antidepressiva läkemedlen har i uppgift att modulera 

serotoninnivåerna i CNS (7, 9, 19). 

Förutom detta så förbättrar kalcitriol många kolinerga funktioner genom att både öka 

kolinacetyltransferas aktiviteten samt minska acetylkolin esteraset (19). 
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Mätmetoder för mental ohälsa 
 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 
PANAS är ett självskattat psykologiskt test bestående av två delar, där den ena mäter 

positiv sinnesstämning och den andra mäter negativ sinnesstämning. 

Båda delarna består av 10 adjektiv som deltagarna ska bedöma i en skala från 1 till 5 

beroende på hur de känner. 

Ett högt PA värde indikerar att personen har en positiv upplevelse av sin omgivning. 

Medan ett högt NA värde indikerar att personer upplever oro, ångest och stress. 

På grund av detta så är ett högt PA värde och ett lågt NA värde det man föredrar i detta 

test (21, 22, 23). 

 

 

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) 

HDRS är ett test för att bedöma svårhetsgraden av depression hos patienter som redan 

blivit diagnostiserade. Testet består av ett flertal punkter (antal är beroende på version) 

med olika svarsalternativ som ger 3-5 poäng per fråga. 

Ett högre resultat visar en svårare grad av depression (24, 25). 

 

 

 

Beck Depression Inventory (BDI) 

BDI är ett självskattad test bestående av 21 frågor inriktade på hur individen har känt sig 

under den senaste 14 dagarna. Varje fråga kan ge mellan 0-3 poäng och det totala 

resultatet anger hur svår individens depression är (26,27,28).  

 

 0-13 står för minimal depression  

 14-19 står för mild depression  

 20-28 står för moderat depression 

 29-63 står för svår depression 

 

 

Preceived Stress Scale (PSS) 

PSS är en bedömnings skala som mäter hur stressad en person är genom att lägga upp 

lätta frågor om känslor och tankar de haft den senaste månaden (29). 

 

 

Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) 

CES-D är ett test som består av 20 frågor kring  9 olika grupper av negativa symptom; 

sorg, förlust av intresse, aptit, sömn, koncentration, skuld, trötthet, rörelse och 

självmordstankar.  

Varje fråga blir poängsatt beroende på hur ofta individen har dessa känslor (30,31).  
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 En eller inga dagar= 0 

 1-2 dagar = 1 

 3-4 dagar = 2 

 5-7 dagar = 3 

 Nästan alla dagar  under 2 veckor = 4 

 

 

 

The Hospital Anexiety and Depression Scale (HADS) 
HADS är ett test för att bestämma vilken grad av oro och depression en individ känner. 

Testet består av 14 frågor där 7 bedömer oro och 7 bedömer depression. Varje fråga blir 

poängsatt från 0-3 och ju högre resultat desto svårare är graden av oro eller depression 

(26,32). 

 

 

The Seasonal Pattern Assessment Scale (SPAQ) 
SPAQ är ett självskattat bedömningsinstrument för SAD som lägger upp frågor om hur 

individens beteende eller tankar ändras under olika säsonger. Ett resultat på över 11 

tillsammans med någon form av svårigheter under säsongsändringar indikerar en 

möjlighet för SAD (26). 

 

 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) 
MADRS är ett bedömningsinstrument som psykiater kan använda för att mäta 

svårigheten av depressiva episoder hos patienter.  

Testet består av 10 frågor riktade mot dessa symptom; 1. Skenbar sorg 2. Redovisat sorg 

3. Inre spänning 4. Minskade sömn 5. Minskad aptit 6. Koncentrationssvårigheter 7. 

trötthet 8. Oförmåga att känna 9. pessimistiska tankar 10. Självmordstankar. 

Varje fråga kan ge 0-6 poäng och ett högre resultat indikerar en svårare grad av 

depression (26,33). 

 

 

The Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID) 
SCID är ett instrument för att diagnostisera psykiska störningar. Dess form utgår från att 

en psykolog gör en semistrukturerad intervju med patienten. Denna intervju tar ca 1-2 

timmar beroende på patientens mentala historia (26,34). 
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Syfte 
 

Antidepressiva läkemedel har blivit allt vanligare hos dagens befolkning. Även då de i 

många fall är nödvändiga så finns det situationer där ett mildare alternativ skulle vara att 

föredra. 

Syftet med detta arbete är att granska D-vitamins gynnsamma effekt och se om den 

skulle kunna användas som ett mildare läkemedel vid behandling av vinterdepression 

samt vid lägre sinnesstämning. 

 

 

Material och Metoder 

 

Detta examensarbete är skrivet som en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar 

granskades och analyserades för att undersöka en koppling mellan vitamin D och 

sinnesstämning. 

Artiklarna söktes via  databaserna PubMed, Sciencedirect och OneSearch med sökorden: 

Vitamin D, Seasonal Affective Disorder, SAD, Depression, mental health, mood, winter 

och kalcitriol. Av de artiklar som kunde erhållas så filtrerades sökresultaten till 

människorelaterade kliniska studier, med en ålder på under 20 år. Från dessa valdes 6 

artiklar ut och granskades noggrant. 

Dessa studier är sammanfattade i tabell II. 

 

 

 

 

Resultat 
 

Eftersom majoriteten av studierna försöker visa relationen mellan depression och 25-OH 

D i serum under relativt korta perioder så kan det vara svårt att undersöka om relationen 

endast kommer fram efter en längre period. 

Kopplingen behöver inte vara en direkt relation mellan de två utan vara baserade på 

andrahands effekter. Ett bra exempel skulle vara att även om man snabbt ökar 25-OH D i 

serum så kommer gamla tankar fortfarande kunna nöta på ens välbefinnande, men 

eftersom man psykiskt mår bättre/blir mindre irriterad etc. så kan nya negativa tankar ha 

svårare att få fäste och på så sätt kan sinnesstämningen höjas.  Dvs. en person med lågt 

25-OH D kanske blir irriterad av ting som att missa bussen eller att deras favoritlag 

förlorar en match medan en person med normalt eller högre nivåer av 25-OH D inte 

skulle känna en större påverkan av liknande händelser och kommer på så sätt ha det 

svårare för att hamna i ett depressivt stadie. 

Fortsatta studier kanske kan prova att lägga mer fokus på om personer med olika 25-OH 

D i serum bemöter olika händelser med olika grader av allvarlighet istället för att 

försöka hitta en direkt länk mellan just depression och 25-OH D nivåer. 
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Tabell II: Sammanfattning av de granskade studierna. 

Titel Syfte Sammanfattning Resultat 

Vitamin D3 

enhances mood in 

healthy subjects 

during the winter 

Granskning av 

vitamin D3s effekt 

på sinnesstämningen 

hos friska individer 

under vinterhalvåret 

samt om det leder 

till ett positivt 

resultat.  

44 deltagare delades 

upp i 3 grupper med 

olika doser av 

vitamin-D3. 

Grupp 1 fick 400IE, 

grupp 2 fick 800IE, 

grupp 3 fick placebo 

under en 5 dagars 

period. 

Båda grupperna med 

vitamin D3 tillskott 

fick högre PA värden 

och lägre NA värden 

på PANAS testet. 

Vitamin D vs broad 

spectrum 

phototherapy in the 

treatment of 

seasonal affective 

disorder. 

Jämförelse av 

effekten från 

ljusterapi med 

vitamin-D tillskott, 

för att motverka 

SAD. 

15 deltagare delades 

upp 2 grupper där 

ena fick en singeldos 

av vitamin-D3 på 

100 000IE, och 

andra gruppen 

behandlades med 

ljusterapi under en 

månad. 

Gruppen som fick 

vitamin-D3 tillskott 

visade höjda resultat 

på de psykologiska 

testerna. Ingen 

förbättring kunde ses 

hos ljusterapi 

gruppen. 

Vitamin D 

homeostasis, bone 

mineral 

metabolism, and 

seasonal affective 

disorder during 1 

year of Antarctic 

residence. 

Mätning av 

variationen hos 

vitamin-D 

koncentration samt 

PTH metabolismen 

och granska dess 

verkan på 

benmineralmetabolis

m och 

sinnestämning över 

1 år i Antarktis. 

20 deltagare åkte på 

en 1 års expeditions 

resa till Antartica.  

Deras 25-OH D i 

serum och 

sinnesstämning blev 

periodiskt 

granskade. 

En minskning av 25-

OH D i serum sågs 

hos deltagarna följt 

av en lägre 

sinnesstämning samt 

utveckling av 

depressiva symptom. 

Association 

between serum 25-

hydroxyvitamin D 

and depressive 

symptoms in 

Japanese: analysis 

by survey season 

Undersökning av 

sambandet mellan 

25-OH D I serum, 

med depressiva 

symtom hos 

japanska 

kontorsarbetare. 

Två kontor ingick i 

en tvärsnittsstudie 

under Juni och 

November. Totalt 

601 personer deltog. 

Deltagarna 

genomgick flera 

granskningar där 

bland annat 25-OH 

D mättes. 

Deltagarna som 

mättes under 

November månad 

hade både lägre 25-

OH D nivå i serum, 

samt lägre 

sinnesstämning än 

deltagarna som 

mättes under Juni. 
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Effect of vitamin D 

supplement on 

depression scores 

in people with low 

levels of serum  

25-hydroxyvitamin 

D: nested case–

control study and 

randomised clinical 

trial 

Granskning av 

depressiva symtom 

funna hos personer 

med låga eller höga 

25-OH D värden i 

serum. Samt 

effekten av vitamin-

D3 tillskott på 

depressiva symptom  

hos personer med 

låga 25-OH D 

värden i serum. 

Två randomiserade 

grupper av deltagare 

med låga värden 25-

OH D genomgick 

flera tester under en 

6 månaders period. 

Även en 

kontrollgrupp med 

höga 25-OH D 

värden tillsattes i 

början av studien. 

Vissa psykologiska 

tester visar en 

förbättring av 

sinnesstämning hos 

patienter med 

vitamin-D3 tillskott. 

Medan andra 

testresultat inte 

kunde visa några 

skillnader. 

 

 

 

 

 

Artiklar 

 

 

Studie 1. 
 

Vitamin D3 enhances mood in healthy subjects during the winter 
Av Lansdowne et al. 1998.  (35) 

 

 

Syfte  

Studiens syfte var att granska vitamin D3s effekt på sinnesstämningen hos friska 

individer under vinterhalvåret samt om det leder till ett positivt resultat.  

 

 

Metod 

44 friska psykologistudenter rekryterades genom flygblad, men endast personer som ej 

tagit regelbunden vitamintillskott fick delta i denna undersökning. Av personerna som 

deltog frivilligt i denna undersökning var 34 kvinnor och 10 män i åldrarna 18-43. 

Personerna blev slumpvist indelade i tre olika grupper, där grupperna antigen fick doser 

av vitamin D3 i mängderna 400 IE eller 800 IE per dag, eller placebo. Ren vitamin D3 

kunde ej erhållas, utan gavs i kombination med vitamin A där vitamin A inte förväntades 

ha en påverkan på resultatet. 

Individerna fick 10 kapslar varav 2 kapslar skulle tas per dag under en 5 dagars period.  

Under denna undersökning användes Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

där individerna själva fick bedöma deras positiva samt negativa känsloläge. 
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Resultat 
Båda grupperna med vitamin D3 tillskott (400 IE eller 800 IE per dag ) fick högre PA-

värden på PANAS testet jämfört med kontrollgruppen. Fast inga större skillnader på PA-

resultaten sågs mellan dessa två grupper.  

Enligt Student-Newman-Keuls test sågs det inga större skillnader mellan de två olika 

vitamin D3 koncentrationerna, vilket kan indikera en platå där vitamin D receptorn 

mättades även vid den lägre dosen.  

Utifrån envägs ANOVA testet så erhölls dock en signifikant skillnad mellan de tre 

grupperna på PANAS skalan (P< 0.001). Vitamin D3 grupperna visade även ett lägre 

NA-värde jämfört med placebo gruppen, men kunde inte visa en signifikant minskning 

på NA-skalan, detta kan ha bero på en begränsning i NA-skalan. Även kontrollgruppen 

erhöll en lägre NA-nivå än populationsnormen vilket tros bero på den sneda 

fördelningen i grupperna. 

Det gjordes inga granskningar mellan könen på grund av det låga antalet manliga 

deltagare i denna undersökning.  

 

 

 

 

Studie 2 
 

 

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

disorder.   Av  Gloth et al. 1999. (36) 

 

 

Syfte  
Syftet med denna studie var att jämföra effekten av ljusterapi med vitamin D tillskott, 

för att motverka SAD. 

 

 

Metod 
15 individer som diagnostiserats med SAD blev antagna att delta i denna studie efter att 

ha medgett samtycke för deltagande. 

Psykologiska tester (Hamilton Depression Scale, the Combined Hamilton/SAD-8 och 

SAD-8) för SAD och depression samt serumanalyser på 25-hydroxivitamin D (25 OHD) 

gjordes vid en fastande stadie innan början av studien. Förutom detta blev patienterna 

även testade för malabsorption, lever och njursjukdomar samt läkemedel som kan 

påverka vitamin D metabolismen. 

Dessa mått blev baseline för studiens gång och erhölls från Institrutional Review Boards 

hos Sheppard and Enoch Pratt Hospital samt Union Memorial Hospital. 

Individerna delades slumpmässigt in i två grupper där ena administrerades en singel dos 
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på 100,000 IE vitamin D (ergocalciferol). Medan andra gruppen behandlades med daglig 

ljusterapi på en styrka av 2500 lux som gavs över en två timmars period per dag under 

en månad. 

 

Serum nivån av 25-hydroxivitamin D (25-OH D) kontrollerades efter en vecka samt i 

slutet av studien och de psykologiska testerna (Hamilton Depression Scale, the 

Combined Hamilton/SAD-8 eller SIGH-SAD och SAD-8) uppföljdes i slutet av studien. 

Dessa granskningar gjordes via en blindad kontrollant. 

Ett T test användes för att jämföra medelvärdet hos baseline resultaten mellan vitamin D 

och ljusterapi. 

Förutom detta så jämfördes skillnaden mellan baseline och slutmedelvärdet hos dessa 

två grupper med hjälp av ANOVA. 

Regressionsanalys utfördes mellan ändringen av D vitamin status och ändringar hos 

psykologi testerna för att på så sätt finna en relation mellan vitamin D status och 

Depression i SAD. 

 

 

Resultat 
Utgångs värdena (baseline) innan studiens början var liknande hos de två grupperna när 

det kom till ålder (15-61 år), kön ( 14 kvinnor, 1 man), ras (kaukasisk), psykologiska 

testvärden och vitamin D status. 

Basvärdena för serum 25-OH D hos vitamin D gruppen var 11.0 +- 3.6 ng/mL och hos 

ljusterapi gruppen var 13.7 +- 3.1 ng/mL. 

Efter en vecka hade vitamin D gruppens serum ökat med 74%, upp till 19.1+-8.2 ng/mL, 

i jämförelse med ljusterapigruppen som endast hade en ökning på 36% dvs, 18.6 +- 2.5 

ng/mL. 

Resultaten som erhölls efter studiens slut i vitamin D gruppen visade klart höjda värden 

på de psykologiska testerna, medan testvärdena hos ljusterapigruppen inte visade någon 

större skillnad. Förutom detta så behöll vitamin D gruppen ett förbättrat värde även efter 

studiens slut i jämförelse med ljusterapigruppen. 

Studien visar en stark positiv koppling mellan en höjd 25-hydroxyvitamin D halt och 

psykisk sinnesstämning mätt med SAD-8. 
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Studie 3 

 

 
Vitamin D homeostasis, bone mineral metabolism, and seasonal affective disorder 

during 1 year of Antarctic residence.  Av Premkumar et al. 2013. (37) 

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att mäta variationen av vitamin D koncentrationen samt 

PTH metabolismen och granska dess verkan på ben mineral metabolism och 

sinnesstämning över ett år i Antarktis. 

 

 

Metod 
20 män i åldrarna 30-50 valdes från den trettionde Indian Scientific Expedition to 

Antartica, med god mental och fysisk hälsa samt utan sömnproblem. 

Vid ankomst till Antarktis togs prover på serum, 25-OH D, intakt PTH, kalcium, fosfat, 

and ALP och förvarades under -25 grader tills transport. Dessa blev baseline för studien.  

Alla prover togs om varje månad, förutom 25-OH D serum som endast togs om efter 6 

och 12 månader. Första transporten av prover tillbaka till Indien skedde efter 6 månader, 

och under en kontrollerad temperatur på mellan -25 och -70 grader. 

Provtagningen av 25-OH D och intakt PTH gjordes med Radioimmunologisk analys 

(RIA).  Behandling av proverna gjordes i två steg. Det första steget gjordes genom snabb 

extraktion av 25-OH D i serum medan den andra analysen gjordes med hydroxylerade 

metaboliter med acetonitril. Efter detta så analyserades proverna med en jämvikts RIA 

teknik. 

De mentala och fysiska attributen hos individerna testades genom testerna Subjective 

Health Complaints (SHC), Positive and Negative AffectScale (PANAS), Beck 

Depression Inventory (BDI), and Perceived Stress Scale (PSS). Dessa tester togs i början 

av studien, därefter i 6e månaden och i slutet av studien. 

Graden av depression hos individerna definierades av International Classification of 

Diseases, Ninth Edition, codes: 296.2 to 296.36,311. 

 

Individernas dagliga mat konsumtion kontrollerades men inga gränser var satta för 

vitamin D konsumtion. En indisk diet följdes där följande produkter hade ett naturligt 

högt vitamin D innehåll: ägg, fisk, mjölk, flingor, kött och alternativt vegetariska 

variationer av kött. 

Säsongsvariationer i vitamin D nivån och intakt PTH halt analyserades med hjälp av 

ANOVA och T test. 
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Resultat 

Vid början av studien hade nio individer en optimal nivå av vitamin D och två individer 

hade låga nivåer av vitamin D som gränsade till vitamin D brist. 

Efter 6 månader på Antarktis så hade antalet individer med mild vitamin D brist (VDD) 

ökat till 7 personer, och efter 12 månader så ökade det till 8 individer. 

Fyra individer utvecklade muskelskador och fick vitamin D (400 IE/dag) och kalcium 

karbonat (motsvarande 500mg kalcium) tillskott, dessa uteslöts från studien. 

Utav de 9 individer som hade optimala nivåer av vitamin D vid baseline, minskade det 

till 2 individer efter 6 månader, följt av 0 efter hela studiens gång. 

Uttalad vitamin D brist började med 2 individer vid baseline, vilket senare ökade till 10 

efter 6 månader och 11 efter 12 månader. 

 

Man såg tydliga negativa förändringar av 25-OH D i serum samt en ökning av iPTH hos 

samtliga individer under studiens gång.  

Man såg en tydlig ändring av kostvanor hos individerna under sommar- och 

vinterhalvåret. Det totala kalori- och fettintaget hade ökat i jämförelse med deras vanliga 

kostvanor.  Deras vitamin D intag ökade under vintern medan deras fettintag hade 

minskat. 

 

 

 
                               Tabell III. Vitamin D status (medelvärden ± standardavvikelse)  

                               hos deltagarna i början och slutet på studien. 

  Mean ± SD   25(OH) vitamin D (ng/ml) 

    Baseline (0 månader)     30.7 ± 8.0 

    Midvinter (6 månader)     18.5 ± 7.2 

    Avresa (12 månader)     18.7 ± 6.8 

 

 

 

Depression som mättes med skalan BDI började med (2.9±2.1) som baseline och ökade 

till (4.8±3.9) efter 6 månader.  Hela fem personer hade fått högre än 5 poäng som 

resultat vilket ses som mild depression enligt detta test. Dock uppnådde endast 2 

personer kriterierna för mild depression enligt ICD. Dessutom så hade stress skalan ökat 

från 14.4±7.3 vid baseline till 18.4±5.4 efter 6 månader, men sjönk tillbaka ner till 

16.4±7.8 vid studiens slut, ses i tabell IV. 
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Tabell IV.  Visar hur sinnesstämningen ändrades under studiens gång med avnändning av BDI, PSS och 

PANAS (medelvärden ± standardavvikelse). 

Självskattningsinstrument  Baseline Efter 6 månader Efter 12 månader 

  BDI resultat   2.9±2.1   4.8±3.9   3.6±2.2 

  Perceived stress scale   14.4±7.3   18.4±5.4   16.4±7.8 

  Positive items   8.2±2.3   6.8±1.3   9.2±4.3 

  Negative items   3.8±1.4   4.8±4.3   3.18±3.3 

 

 

 

Den lägre vitamin D nivån under vintern visade ingen koppling till ett högre BDI, dock 

sågs en relevant koppling vid slutet av studien. PANAS testet visade tydligt högre 

resultat efter 6 månader och man kunde finna en koppling mellan en höjd PTH nivå hos 

individerna. 

Förutom detta sågs en stark höjning av NA i PANAS skalan hos individer som hade en D 

vitamin koncentration lägre än  9 ng/mL. Solen hade en stark påverkan på dessa resultat 

som framgick under studiens gång. Deltagarna var utsatta för ständig sol under 

vinterhalvåret och mörker under sommarhalvåret. 

 

 

 

 

Studie 4 
 

 

Association between serum 25-hydroxyvitamin D and depressive symptoms in 

Japanese: analysis by survey season.  Av Nanri et al 2009. (38) 

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan 25-OH D i serum, och 

depressiva symtom hos japanska kontorsarbetare. 

 

 

Metod 
Till studien valdes två kontor med 601 personer (varav 323 var män och 224 var kvinnor 

mellan 21-67 år) lämpliga för studien.  
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På 547 (91%) av dessa 601 deltagare utfördes antropometriska mätningar, 

blodprovstagningar samt att de fick svara på en livsstilsenkät. 527 personer godkändes 

och gick vidare till analys.  

I kontor A deltog 159 individer, som analyserades under juli månad.  

I kontor B deltog 368 individer, som analyserades under november månad. 

 

25-hydroxyvitamin D koncentrationen i serum mättes genom användningen av en 

kompetitiv proteinbindningsanalys vars variationskoefficient var 7.3-10,3 %. 

För mätandet av depression användes en japansk version av Center for Epidemiologic 

Studies Depression skala (CES-D).  

Individernas subjektiva karaktärsdrag granskades med hjälp av independent T-test och 

χ²-fördelning -test.  Förutom detta utfördes multipel logistisk regressionsanalys för att 

beräkna oddsen för depression i olika kvartiler av 25-OH D koncentration i serum, där 

första kvartilen ställdes som referens. 

Män och kvinnor testades separat i de båda kontoren genom användning av SAS (SAS 

Institute, Cary, NC, USA).  Även matvanor mättes bland deltagarna och de frågades ut 

med hjälp av en Brief Self-administered Diet History Questionnaire (BDHQ). 

Resultat 
Inga större skillnader fanns mellan de två kontoren förutom civilstånd och 

arbetsposition. Vitamin D intag hos de båda kontoren var liknande men man fann en 

mycket lägre koncentration av 25-OH D i serum hos individerna i kontor B (testad i 

november).   

CES-D skalan var högre hos kontor B (14.2+-9.0) än hos kontor A (12.8+-8.1) samt att 

39.1% av individerna i kontor B drabbades av depression. Medan i kontor A var det 

endast 30.8% som drabbade. 

Man hittade ingen mätbar koppling mellan 25-OH D i serum och depression, men man 

såg att depression symptomen var mildare vid högre 25-OH D koncentration hos 

individerna.  

 

Inom varje kontor blev deltagarna indelade i kvartiler efter deras 25-OH D i serum 

värde, tabell IV. 

Kvartilen med lägst 25-OH D värde ställdes som referens. 

Studien kom fram till att oddsration för att deltagarna ska drabbas av depressiva 

symptom i de olika kvartilerna (lägsta till högsta) var 1(referens), 0.60, 0.75, 0.70 i 

kontor A och 1, 0.84, 0.83 0.59 i kontor B. 
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    Tabell V: Relationen mellan vitamin D nivå och oddsen för att drabbas av depressiva symtom i 
    kontor A och kontor B. 

 Kvartil 1 Kvartil 2 Kvartil 3 Kvartil 4 

Kontor A 25-OH D (median, ng/ml)   21.5   25.9   29   32.8 

Kontor A   oddsratio   1   0.6   0.75   0.7 

Kontor B 25-OH D (median, ng/ml)   13.9   18.5   22.3   29.2 

Kontor B   oddsratio   1   0.84   0.83   0.59 

 

 

 

 

 

 

Studie 5 
 

 

Effect of vitamin D supplement on depression scores in people with low levels of 

serum 25-hydroxyvitamin D: nested case–control study and randomised clinical trial 

Av Kjærgaard et al. 2012. (26) 

 

 

Syfte 
Denna studie granskade depressiva symtom funna hos personer med antingen låga eller 

höga 25-OH D värden i serum. Samt om vitamin D3 tillskott har någon positiv effekt på 

depressiva symptom  hos personer med låga 25-OH D värden i serum. 

 

 

Metod 
Deltagarna blev utvalda  utifrån deras 25-OH D i serum under en tidigare studie med 

namnet ”The Tromsø Study”. Från denna studie blev 1351 inbjudna till den nya studien 

utifrån deras resultat av 25-OH D i serum. 

De inbjudnas anamnes togs genom en telefon-intervju där personer med en historia av 

diabetes, njursten, kranskärlssjukdomar, gravida eller ammande kvinnor, samt fertila 

kvinnor under 50 år som saknade preventivmedel ej fick delta. 

Förutom detta så exkluderades individer som tagit D vitamin tillskott, antidepressiva 

medel eller andra humör stimulerande preparat samt gått på solarium. 

Utav 1351 personer kvalificerades 357 vidare i denna nested case kontroll studie. 

Deltagarna var mellan 30-75 år med en 25-OH D nivå i serum på antingen över 70 
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nmol/l eller under 55 nmol/l.  

 

Individerna med låg 25-OH D randomiserades till två grupper där den ena gruppen 

(n=122) skulle få 40 000 IE vitamin D3/vecka medan den andra gavs placebo (n=121). 

Även en tredje grupp bestående av individerna med högt 25-OH D, bevarades som 

kontroll under baseline testerna och tilldelades placebo (n=114). Alla tester som utfördes 

var dubbelblindade. 

 

Vid baseline togs ett icke-fastande blodprov för analys av kalcium, kreatin och 

bisköldkörtelhormon (PTH), samt analyserades individernas lever och tyroid status.  

Proverna förvarades vid -70 grader för senare analys av 25-OH D status. 

Förutom detta mättes individernas längd och vikt vilket senare användes för att räkna ut 

deras BMI. Även blodtryck mätes för att kunna exkludera individer med hypertension 

från studien. 

 

 

 

Depressions symtom hos dessa individer mättes med följande skalor: 

 The Beck Depression Inventory (BDI ) 

 The Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) 

 The Seasonal Pattern Assessment Scale (SPAQ ) 

 Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) 

 The Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders  (SCID-I ) 

 

Utöver dessa tester utfördes även ett psykologitest av en psykologistudent eller 

psykolog. Kontrollgruppen uteslöts från fortsatta studier efter psykologbesöket. 

 

Av placebogruppen gick 116 individer vidare tillsammans med 121 individer från 

vitamin D3 gruppen i studien. 

Efter 3 månader kontaktades deltagarna via telefon och frågades om några symtom hade 

uppkommit samt om de fortfarande tog tabletterna regelbundet. 

Studien fortsatte under ytterligare 3 månader varefter deltagarna genomgick alla baseline 

tester på nytt. 

 

 

Resultat 
Kvinnor och yngre deltagare hade en högre benägenhet för att utveckla depressiva 

symtom, då kvinnor fick högre resultat i alla tester förutom HADS-D. Medan de yngre 

(under 54 år) hade fått högre värden på HADS, HADS-A, MADRS och GSS testerna.  

 

Det fanns inga större skillnader mellan baseline resultaten hos de båda grupperna.  

Efter 6 månader granskades en höjd nivå av 25-OH D hos vitamin D gruppen från 47.4 
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nmol/L till 147. 7 nmol/L, samt observerades en höjning i kalcium, men en minskning 

av PTH nivån. 

I placebogruppen observerades en höjning av 25-OH D från 47.7 nmol/L till 52.5 

nmol/L, men man såg ingen skillnad i kalcium eller PTH nivån. 

 

Vid slutet av studien kunde man se en tydlig skillnad i MADRS och GSS resultat i 

vitamin D gruppen och en förbättring i BDI och MADRS resultat i placebogruppen. 

Dock kunde ingen tydlig skillnad ses mellan de två gruppernas förändring i resultaten. 

Eftersom man inte kunde bortse från störfaktorer så delades grupperna upp i mindre 

subgrupper baserade på ålder, kön, BMI, 25-OH D i serum och rökstatus. 

Inga större skillnader i förändring av depressiva symtom kunde observeras mellan dessa 

grupper 

 

Man fann att personer med lågt BDI resultat fick bättre resultat på HAD-testet genom att 

ta placebo, medan personer med högt BDI resultat fick bättre resultat på HAD-testet av 

vitamin D3. 

När man använde 75 % som gränssnitt så hade deltagare med låg HAD samt MADRS 

resultat vid baseline en större förbättring i BDI (P=0.032) och MADRS (P=0,021) av 

placebo i slutet av studien. 

Medan deltagare med höga HAD och MADRS vid baseline fick bättre resultat i HAD 

(P=0.010) och MADRS (P=0,031) av vitamin D3 i slutet av studien. 

Inga skillnader i effekt mellan vitamin D3 och placebo kunde observeras när någorlunda 

deprimerade deltagarna grupperades genom BDI och GSS.  

 

Deltagare med låga HAD resultat vid baseline visade mer positiva effekter av placebo än 

vitamin D på BDI resultat (P=0.024) i slutet av studien.  

Medan deltagare med högt HAD resultat vid baseline visade fler positiva effekter av 

vitamin D3 än placebo på HAD (P=0.005) i slutet av studien. 

Inga övriga skillnader kunde observeras mellan placebo och vitamin D3 behandling i de 

andra subgrupperna. 
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Diskussion 

 

 

Studie 1 

 

Denna studie beskriver hur vitamin D påverkar sinnesstämningen över en fem dagars 

period under vintertid. 

De använde sig av tre grupper där två fick 400 respektive 800 IE av vitamin D3 medan 

den tredje agerade som kontrollgrupp och fick placebo. 

Som mätmetod användes en PANAS skala som deltagna själva fick fylla i vid starten 

och vid slutet av studien. 

Det resultat och den slutsats som erhölls var att vitamin D3 hade en höjande effekt på 

individernas positiva sinnesstämning, samt hade en minskande effekt på det negativa. 

Även om studiens resultat var positiva till användningen av vitamin D3 så bör studiens 

korta period tas i åtanke. 

Några andra faktorer som kan ha påverkat studiens resultat är det låga antal deltagare 

samt den ensidiga könsfördelningen. Studien hade även vissa kriterier för individernas 

deltagande, där de bland annat behövde vara friska och utan tidigare användande av 

vitamin D3 tillskott. 

Studien genomfördes under sen vintertid vilket kan ha bidragit till låga 25-OH D värden 

i serum hos deltagarna vid baseline. På grund av detta så är det troligt att vitamin D3 

tillskotten kan ha haft en ökad effekt jämfört med om studien hade skett under 

sommartid. Dock gjordes det inga mätningar av 25-OH D i serum under studiens gång, 

vilket kunde ha varit intressant att granska. 

PANAS är en skala där PA grundar sig på sociala interaktioner och tillfredsställelse 

medan NA baseras på hälsoproblem och dåliga händelser (Tessler & Mechainc 1978).  

På grund av detta, så kom individernas ålder, kön, familjesituation med mera att ha ett 

stort inflytande på PANAS resultatet eftersom de medför stora skillnader i individernas 

livsstilskvalitet. Förutom detta så fick deltagarna även bedöma sig själva vilket kan ha 

gett upphov till en förvriden sanning. 

 

 

Studie 2 

 

Studien granskade effekten av behandlingsalternativ vid SAD genom att jämföra 

ljusterapi med vitamin D3-kosttillskott på patienter diagnostiserade med mild SAD. 

Slutsatsen av resultaten var att vitamin D3 tillskott bidrog till en positiv höjd 

sinnesstämning, medan ljusterapi inte kunde visa lika stora förändringar. 

Det man ska ha i åtanken är att deltagarna hade lägre än normala nivåer av 25-OH D vid 

studiens början, därför var en höjning av 25-OH D förväntad. 

Eftersom deltagarna endast led av mild SAD så bör dessa resultat inte ses som  konkreta 

för grövre SAD-nivåer samt att de varken visade värden på patienternas SAD-8 resultat 
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eller under vilken månad studien utfördes, vilket tyvärr gör resultaten ännu mindre 

pålitliga.  

En annan viktig faktor är att de få deltagare som studien rekryterade samt den stora 

åldersskillnaden mellan dem kan bidra till en varierad livsstil och livskvalitet.  

Förutom detta så var det grova skillnader i administrationen av behandlingsalternativen 

då ena gruppen endast behövde en singeldos av vitamin D3 medan den andra gruppen 

var tvungen att göra dagliga besök hos kliniken för att spendera 2 timmar under konstant 

bestrålning. Vilket även kan ge en grov negativ påverkan på deltagarnas sinnesstämning. 

Det skulle även ha varit bättre om det fanns en kontrollgrupp för att jämföra resultaten 

med, eller mer tid till att göra de två gruppernas behandlingar så lika som möjligt. Till 

exempel att be patienterna i vitamin D3 gruppen att ha lika många och långa besökstider 

som ljusterapigruppen. 

 

 

Studie 3  

 

Olikt de andra studierna så baserades denna inte på att bota depressiva symptom utan 

istället på att undersöka D vitamins koppling till benmineralmetabolism samt 

utvecklingen av en negativ sinnesstämning. 

På grund av detta så rekryterades friska individer som kontrollerades under en period av 

svåra fysiska och psykiska betingelser kombinerat med en naturlig svårighet att 

självmant producera vitamin D med hjälp av solljus. 

Resultaten visade att sinnesstämningen tillsammans med deras D vitamin nivå konstant 

reducerades under studiens gång ända fram tills att majoriteten av deltagarna börjat lida 

av depression i kombination med andra sjukdomar. 

Eftersom ingen specifik administration av D vitamin blev angiven, samt att mängden de 

intog genom sina reguljära kostvanor inte kunde mätas på ett pålitligt sätt, så kunde inte 

en konkret kurva hos deltagarna visas. Dock kunde klara minskningar av både 25-OH D 

och sinnesstämning observeras. 

En stor anledning till att undersökningen visar en konstant minskning utav 25-OH D, 

istället för en höjning under sommartid kan bero på deras konstanta behov av kläder pga. 

extrem kyla. 

Även om individerna fick av stora mängder sol så är det endast en liten andel av deras 

hud som nås och kan producera D vitamin. Detta i kombination med att deltagarna var 

från Indien med en troligt starkare hudpigmentering, vilket försvårade D vitamin 

produktion.  

Trots att benmineralmetabolismen var en stor punkt i det man ville undersöka så gick det 

inte att hitta några förändringar. Vilket betyder att 25-OH D status i serum antingen inte 

har en tydlig påverkan, eller att ännu längre perioder behövs innan påverkan kan ses. 

Eftersom deltagarna i denna studie var tränade att uthärda stor mental och fysisk stress, 

så måste även mindre förändringar i deras situation ses som markant. 

Vilket gör att dessa drastiska resultat bör ses som extra betydelsefulla markörer. 
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Studie 4 

 

Denna studie hade ett bra koncept till en början fast metoderna gjorde att denna studies 

resultat till större delen blev irrelevanta. 

Trots att denna studie använde två stora grupper så kunde man inte få något värde ut från 

dem då mätningarna gjordes vid olika tidpunkter. De misslyckades med att lägga fram 

något relevant som binder de två grupperna tillsammans, tex tid, kosttillskott eller byte i 

miljö. 

Förutom detta administrerades prov endast vid ett tillfälle så ingen ändring kunde testas. 

Oberoende av att de gjorde många bra och utförliga undersökningar på deltagarnas 

omständigheter, tex analys av familjeliv, position i arbetet, rökning, längd, matvanor etc. 

så kunde man inte pröva hur dessa påverkades över en period eller under olika 

omständigheter. 

På grund av allt detta så var jämförandet av två grupper irrelevanta då de lika gärna 

kunde ha haft den andra gruppens värden om de bytt tidpunkterna för undersökningarna. 

I slutet så är det enda resultat vi fått, att individer får lägre 25-OH D i serum under 

vinterhalvåret vilket förklaras genom den minskade förmågan av sol assisterad vitamin 

D syntes, och att individer har en tendens till sämre sinnesstämning under vintern. Dock 

kan ingen koppling mellan 25-OH D i serum och sinnesstämningen göras eftersom en 

lägre sinnesstämning under vintertid kan förekomma oberoende av 25-OH D i serum. 

Det skulle ha varit mycket bättre om dessa två grupper undersöktes under samma 

tidpunkt med flera mätningar under en längre period samt en introduktion av något som 

kan visa en stark koppling mellan 25-OH D i serum och depression. Tex administration 

av kosttillskott till ena gruppen och placebo till den andra, eller alternativt en cross over 

studie. Dessutom skulle det ha varit bra om man kunde se testvärdena efter kön istället 

för endast ange andelen kvinnor i grupperna. 

 

 

Studie 5 

 

Denna studie var väl upplagd med dess många steg för att försöka eliminera så många 

irregulariteter som möjligt. Förutom att de lagt upp två separata grupper med låga 

värden av 25-OH D så hade de även rekryterat en tredje grupp av individer med hög 25-

OH D i serum som en extra kontrollgrupp. 

Även då fanns det mindre olikheter i de två huvudgrupperna. Den mest signifikanta var 

en åldersskillnad på 3.5 år, följt av större mängd rökare. 

Man lyckades inte hitta något som stödjer tron på att rökning har en koppling med 

depression. Dock visade de yngre deltagarna ha mindre grad av ökade depressiva 

tendenser som kan ha påverkat resultatet. 

Förutom detta så var de två grupperna näst intill identiska när det kom till individernas 

kön och BMI samt att de genomförde många olika tester för att få så bra resultat som 

möjligt. 
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De tvekade heller inte att anstränga sig för inte påverka resultaten, vilket tydligast syns i 

att de gav 6 månader placebo till sin kontrollgrupp även om den sorterades ut efter 

mindre än en vecka. 

Vad studien kom fram till var att patienter med låga värden av 25-OH D i serum fick 

sämre resultat än de med höga 25-OH D i serumvärden på HADS, HADS-A och 

MADRS, vilket indikerar att det finns en koppling mellan 25-OH D i serum och 

depression. 

Dock kunde inga avvikelser från placebo ses hos deltagarna efter den 6 månader långa 

studien. Detta kan vara på grund av att en hög 25-OH D i serum endast ger effekter efter 

en längre period. 

Man kunde även se att kopplingen mellan 25-OH D i serum och depression var tydligast 

hos de individer som hållit sin 25-OH D nivå på en stabil nivå, speciellt hos deltagare 

där 25-OH D i serum legat stabilt under 1-2 år. 
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Slutsats 

 
 

Studien av Kjærgaard et al. (studie 5) kan ses som en bra studie i relevans till detta 

examensarbete eftersom de ansträngde sig för att få så tydliga diagnoser som möjligt 

genom att både göra många olika tester med ett stort antal deltagare samt att de hade bra 

fördelade grupper, men även en extra kontrollgrupp för säkerhets skull. 

De visade konkreta värden både vid baseline och i slutet av studien, samt härledde med 

logiska resonemang och poängterade eventuella brister i studien. 

Olikt detta så hade Lansdowne (studie 1) och Gloth et al (studie 2) väldigt små grupper 

med dålig jämnvikt mellan könen vilket kan ge snedvridna resultat som endast är 

relevanta för ena könet. De var även korta studier, där Lansdowne et al endast varade 5 

dagar och Gloth et al endast varade 1 månad, så den långvariga effekten av vitamin D 

behandlingen inte kunde undersökas. Förutom detta så hade Gloth et al väldigt stora 

skillnader i behandlingsupplägg vilket kan ha påverkat resultatet, medan Lansdowne et 

al inte hade tillgång till rena preparat utan var tvungen att ge dem i kombination med 

andra kosttillskott. 

Lansdowne och Gloth et al  visade väldigt starka resultat för användningen av vitamin 

D3 kosttillskott ökar personers sinnesstämning, och välbefinnande. Dock visade 

Kjærgaard et al ingen stark koppling, fast kunde se en bättre koppling mellan 25-OH D i 

serum och sinnesläge då individers 25-OH D hållit en stabil nivå under en längre period 

(1-2år). 

Premkumar (studie 3) och Nanri et al, (studie 4) kan inte ses som relevanta studier för att 

besvara examensarbetes frågeställning. Eftersom de inte visade upp en konkret koppling 

mellan 25-OH D i serum och sinnelag. De granskade endast 25-OH D i serum och 

sinnesstämning under specifika perioder (tvärsnittsstudie respektive longitudinell studie) 

men la inte upp en förändrande faktor för att visa hur 25-OH D och sinnesstämning 

påverkar varandra. 

Trots att alla studier kunde visa ett mönster mellan 25-OH D i serum och depressiva 

symtom så har vi inte lyckats få fram ett konkret svar på hur vitamin D påverkar vår 

kropp och hur kopplingen mellan 25-OH D och mentalt välbefinnande fungerar. 
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