
Mangel på D-vitamin rammer alle 
Uden at vide det, mangler mange danskere D-vitamin. Det øger risikoen for skøre knogler, flere 
kræftformer og hjertekarsygdomme 
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Det er fra solen, vi får langt størstedelen af D-vitaminer. Derfor kan det om vinteren være svært at 
opretholde niveauet. (Foto: colourbox)  

Behovet for D-vitamin er større for folk med mørk hud. Udover at få D-vitamin fra solen, er der 
også D-vitamin i mælkeprodukter, fed fisk og æg.  

Ophold i solen med bare underarme, hænder og ansigt i en halv time dagligt i sommerhalvåret anses 
for tilstrækkeligt til, at man kan danne det nødvendige D-vitamin.  
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Det er ikke kun tildækkede kvinder eller ældre, der aldrig kommer udenfor, der mangler det vigtige 
vitamin. Gennem de seneste år, har lægerne kunnet registrere en stigning i antallet af patienter, der 
mangler D-vitamin.  

- Det er tilsyneladende sunde og raske mennesker, der mangler vitaminet, og ikke kun de 
traditionelt udsatte grupper, siger overlæge Lars Hyldsted til ekstrabladet.dk.  

Han arbejder på Hvidovre Hospitals endokrinologiske afdeling, og han peger på to ting, der 
forklarer udviklingen.  



- Dels er det en livsstilsændring, hvor arbejdet ikke længere foregår udendørs, men vi er mere 
indenfor. Dels er det fordi, læger og patienter er blevet opmærksomme på problemet, og derfor 
oftere tester for manglende D-vitamin. Og det giver tit pote, siger Lars Hyldsted.  

D-vitamin dannes i huden, når solens stråler rammer. I den lyse tid oparbejdes et lager, som 
kroppen tærer på i løbet af vinteren. Men lageret rækker som regel ikke.  

- Det er vanskeligt, at opretholde det rette niveau, og et stort antal danskere har behov for tilskud, 
siger Lars Hyldsted.  

Vintertræthed er måske mangel på D-vitamin 
Symptomerne på mangel på D-vitamin er træthed og muskler, der føles svage.  

- Det er uspecifikke symptomer, der kan skyldes et hav af ting. Tit vænner folk sig også til at være 
trætte og svage, siger Lars Hyldsted.  

Hans kongstanke er, at myndighederne anbefaler befolkningen til at tage et tilskud D-vitamin i 
vinterhalvåret.  

- Det er vigtigt at få nok D-vitamin, for ellers går det ud over knoglerne. Det har også negative 
effekter overfor flere former for kræft, sukkesyge, hjertekarsygdomme og immunforsvaret, siger 
overlægen.  

Han vurderer, at voksne bør tage 20-25 mikrogram D-vitamin om dagen, og alt efter hvor stort 
underskuddet er, vil der være en effekt af vitaminet efter to til tre måneder. Når der ikke længere er 
mangel, er den anbefalede dosis 7,5 mikrogram. 


