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Baggrund: 
Vitamin D mangel er en tilstand, hvor kroppens niveau af vitamin D er for lavt til at opretholde 
normal optagelse af calcium fra kosten. Ved svær vitamin D mangel gennem længere tid øges 
frisætningen af calcium fra knoglerne, hvilket medfører demineralisering, og mineralisering af 
knoglernes vækstzoner udebliver. Desuden ses øget mængde af ikke mineraliseret osteoid. Hos børn 
og unge kaldes denne tilstand rakitis (engelsk syge), hos voksne osteomalaci. Kroppens depot af 
vitamin D måles bedst ved serum 25-hydroxy vitamin D (25(OH)D). 
 
Definition af vitamin D mangel:  
 
Serum 25(OH)D:  Mellem 25 og 50 nmol/l: Let vitamin D mangel 

 Mellem 10 og 25 nmol/l: Moderat vitamin D mangel 
 Under 10 nmol/l:   Svær vitamin D mangel 

 
Anbefalet serum niveau af vitamin D: 
Normal området for S-25(OH)D er ikke endeligt fastsat, men en serumværdi under 25 nmol/L 
uanset årstid er patologisk. Om den optimale S-25(OH)D er 50 nmol/L eller endnu højere er ikke 
endeligt afklaret. Indenfor de seneste år er der fundet mange andre vigtige funktioner af vitamin D 
end knoglemetabolismen som for eksempel immunforsvaret, udvikling af autoimmune sygdomme 
og cancer. Hos voksne er der stigende evidens for at et serum niveau på minimum 90 nmol/l er 
optimalt for at sikre knoglesundheden, et velfungerende immunsystem og for at opnå den 
cancerprotektive virkning af vitamin D (1). Den ovenfor nævnte definition af vitamin D mangel 
bygger primært på vitamin D’s funktion indenfor knoglemetabolismen. Desuden kan der være en 
vis assay-variation, da der ikke findes en standardiseret metode til at måle vitamin D. 
 
Forekomst: 
Vitamin D mangel er hyppigt forekommende i Danmark, hvor der hos voksne er fundet mellem 40 
og 80 % med lavt vitamin D (2-4). I et dansk studie fra 2005 havde 51 % af 12-13 årige piger  
S-25(OH)D under 25 nmol/l (5). I New Zealand blev der fundet S-25(OH)D under 37,5 nmol/l hos 
25-59 % af børnene i 5-14 års alderen (6).  
I Danmark diagnosticeres ernæringsbetinget rakitis hyppigst i spæd- og småbarnsalderen og igen i 
puberteten. Blandt etnisk danske børn ses det i praksis kun i alderen 5-24 måneder. Blandt 0-2,9 
årige etnisk danske børn var incidensen 2,0 pr 100.000 pr år og blandt 0-2,9 årige børn af 
indvandrerfamilier var incidensen 100 pr 100.000 pr år. I pubertetsårene ses ernæringsbetinget 
rakitis primært blandt piger af indvandrerfamilier. 
Hos de etnisk danske børn udgør de hereditære former ca. en tredjedel af rakitistilfældene (7;8).  
 
 



Kilder til vitamin D: 
Vitamin D i kroppen stammer fra to kilder dels fra syntese i huden dels fra kosten. I 
sommerhalvåret i Danmark (april til september) kan vitamin D dannes i huden ud fra 7-
dehydrocholesterol ved sol eksponering. Det er kun UV-B delen (bølgelængde 290 – 315 nm) af 
solstrålerne der har denne effekt. Solarier anbefales ikke som kilde, da de udsender varierende 
mængde af UVB stråler. Dannelsen af vitamin D reduceres betydeligt af mørk hudpigmentering, 
tildækning af huden og brug af solfaktor. Det fedtopløselige vitamin D findes kun i betydelige 
mængder i få fødevarer f.eks. i fede fisk (som makrel, sild, laks), æg og lever. Indtaget er derfor 
generelt lavt, i gennemsnit 2,0 μg/dag og 3,3 μg/dag hos hhv. børn og voksne (9). Hos nyfødte 
stammer vitamin D fra moderen. Indholdet i modermælk er lavt, specielt hos mødre med vitamin D 
mangel. Der findes både vitamin D2, som stammer fra planter og vitamin D3, som er af animalsk og 
human oprindelse. Vitamin D2+3 hydrolyseres i leveren til 25(OH)D2+3, der har en halveringstid på 
omkring 3 uger. Den aktive form af vitamin D dannes i nyrerne (samt i mange andre målorganer) 
ved 1 hydroxylering af 25(OH)D2+3 til 1,25 dihydroxy vitamin D (1,25(OH)2D2+3). 1,25(OH)2D2+3 
har en halveringstid på 4-6 timer. 
 
Risikofaktorer: 
 

1. Spædbørn hvis mødre har lavt vitamin D. 
2. I småbarnsalderen; manglende vitamin D profylakse. 
3. Lav soleksponering som følge af tildækning eller ophold inden døre i sommerhalvåret.  
4. Mørk hudpigmentering.   
5. Lavt indtag af vitamin D via kost.  
6. Anden sygdom. Fedtmalabsorption, langvarig glukocorticoidbehandling, behandling med 

visse antiepileptica, hypomagnesiæmi. 
 
Derudover har overvægtige og mere inaktive børn lavere værdier af serum 25(OH)D, samtidig med 
højere PTH, tydende på at deres aktive depoter er mindre end mere aktive og normalvægtige børn.  
 
Symptomer / kliniske fund: 
Lettere vitamin D mangel er symptomløs på kort sigt. Senere ses træthed, muskel- og 
knoglesmerter.  
 
Rakitis i spæd- og småbarnsalderen: Sparsomme symptomer er beskrevet, men spæd- og 
småbørnene vægrer sig mod at støtte benene mod underlaget og generaliserede, hypokalkæmiske 
kramper ses hos en fjerdedel. Småbørnene er ofte vækstretarderede, er forsinkede i deres motoriske 
udvikling og gangen er vraltende. Endvidere ses de klassiske kliniske tegn på rakitis; Epifysesvulst, 
genu varus/valgus, rosenkrans, Harrisons fure, kraniotabes, forsinket lukning af fontaneller og 
forsinket tandfrembrud.  
 
Rakitis i pubertetsårene: Symptomerne er uspecifikke, såsom smerter i benene, knoglesmerter, 
rygsmerter, muskelsvaghed, træthed og muskelsmerter. De kliniske fund er begrænsede, men nogle 
har epifysesvulst, genu varus/valgus og vraltende gang (7;10). 
 
Udredning og diagnose: 
Vitamin D depotet i kroppen måles bedst ved serum 25(OH)D. Den aktive metabolit 1,25(OH)2D 
måles kun ved behandlingssvigt og ved mistanke om hereditære former for rakitis. Bør dog også 



måles hos etnisk danske børn med rakitis, da en tredjedel af tilfældene udgøres af de hereditære 
former. 
 
Andre biokemiske / radiologiske undersøgelser: 
 
Vitamin D mangel P-Ca-ion P-

Phosphat P-BASF S-PTH S-25(OH)D Røntgen 

Let N/↓ N/↓ N/↑ N/↑ ↓ Osteopeni 

Moderat N/↓ ↓ ↑↑ ↑↑ ↓↓ Rakitis 
forandringer 

Svær ↓↓ ↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓↓ Udtalte rakitis 
forandringer 

Modificeret efter (10) 
 
Røntgen af håndleddet og knæled: Rakitis diagnosen sikres ved påvisning af rakitis forandringer, 
der bedst ses på røntgenoptagelser af hånd- og knæled. 
 
Behandling:  
 

• Husk, at det kan vare længe før vitamin D niveauet er normaliseret. Nedenstående doser er 
kun vejledende og må øges hvis effekten ikke er tilstrækkeligt.  

 
• Ved behandling af vitamin D mangel / nutritiv rakitis er der aldrig indikation for at anvende 

Etalpha (Alfacalcidol). 
 

• Sufficient effekt af vitamin D på knogler er afhængigt af tilstrækkelig calcium tilførsel, 
derfor bør vitamin D behandlingen suppleres med kalktabletter ved et mælkeindtag under ½ 
l dagligt. 

 
• Der findes ikke tilstrækkelig med dokumentation der viser farmakokinetik eller optimal 

dosering hos børn (specielt grænse for maximalt indtag som medfører hypercalcæmi og 
nyresten), hvorfor de nævnte vejledninger bør følges af monitorering af biokemiske 
markører. Hos voksne anses S-25(OH)D > 250 nmol/l som forhøjet og hypercalcæmi er 
associeret til S-25(OH)D > 325 nmol/l (10). Dog er risiko for overdosering ekstremt lille 
ved peroral administration af nedenfor anførte doser.  NB: Gammeldags levertran 
indeholder store mængder af D og A vitamin!  

 
• Omregning: 10 ug sv.t. 400 IE vitamin D 

 
(Behandlingsvejledningen er modificeret fra følgende referencer: (10-12)) 
 
Supplement med calcium: 
 
Sufficient calciumindtag bør sikres hos alle børn i form af 500 ml mælkeprodukt daglig. 
Ved indtagelse af > 200 ml, men < 500 ml suppleres med 400-500 mg calcium/dag. 
Ved indtagelse af < 200 ml mælkeprodukt/døgn suppleres med 800-1000 mg calcium/dag 
 
 



Behandling af let vitamin D mangel. ( 25 nmol/l < 25(OH)D < 50 nmol/l) 
 
Vitamin D 10 μg (400 IE) dagligt. 
 
 
Behandling af moderat vitamin D mangel. (10 nmol/l < 25(OH)D < 25 nmol/l) uden 
symptomer eller kliniske tegn på rakitis. 
 
Børn < 5 år:  
Vitamin D 20 μg (800 IE) i 3 mdr. Herefter 10 μg dagligt hvis 25(OH)D > 50 nmol/l 
 
Børn 5-10 år:  
Vitamin D 40 μg (1600 IE) i 3 mdr. Herefter 10 μg dagligt hvis 25(OH)D > 50 nmol/l. 
 
Børn > 10 år:  
Vitamin D 60 μg (2400 IE) i 3 mdr. Herefter 10 μg dagligt  hvis 25(OH)D > 50 nmol/l. 
 
 
Behandling af svær vitamin D mangel (25(OH)D < 10 nmol/l) inklusive rakitis : 
Under 1 måned:  
Første 3 mdr:  25 μg (1000 IE) dagligt  
Efter 3 mdr:  10 μg (400 IE) dagligt 
Ved hypokalkæmi gives calcium f.eks. 40-80 mg/kg/d oralt fordelt på 4-6 doser.  
Ved kramper gives calcium i.v. 5 mg Ca/kg over 5-10 minutter kan gentages op til 4 gange. 
 
1 – 12 måned:  
Første 3 mdr:  75 μg (3000 IE) dagligt eller 2500 μg (100.000IE) 1 gang pr. mdr. 
Efter 3 mdr:  10 μg dagligt eller 300 μg (12.000 IE) 1 gang pr. mdr. 
Ved hypokalkæmi gives calcium f.eks. 40-80 mg/kg/d oralt fordelt på 4-6 doser.  
Ved kramper gives calcium i.v. 5 mg Ca/kg over 5-10 minutter kan gentages op til 4 gange. 
 
Over 12 måneder og opefter: 
Første 3 mdr:  125 μg (5000 IE) dagligt eller 3.750 μg (150.000 IE)  1 gang pr. mdr. 
Efter 3 mdr:  10-20 μg dagligt eller 300-600 μg (12.000-24.000 IE) 1 gang pr. mdr. 
Ved hypokalkæmi gives calcium f.eks. 40-80 mg/kg/d oralt fordelt på 4-6 doser.  
Ved kramper gives calcium i.v. 5 mg Ca/kg over 5-10 minutter kan gentages op til 4 gange. 
 
Monitorering: 
Efter 1 måned:  P-Ca, P-Phosphat, P-BASF og S-PTH (hvis disse var patologiske ved start) 

S-25(OH)D 
 
Efter 3 måneder: S-Ca, P-Phosphat, P-BASF og S-PTH (hvis disse var patologiske ved start)  

S-25(OH)D  
Røntgen af håndled / knæled (KUN ved rakit for at se opheling!) 

 
Efter 1 år: S-25(OH)D 
 
Derefter årligt: S-25(OH)D 



Præparater indeholdende vitamin D 
 
Traditionelt falder vitaminpræparater i Danmark ikke under samme lovgivning om dokumenteret 
indhold, optagelse og virkning som medicin. Der gives intet tilskud til behandlingen, med mindre 
det skrives på recept (calchichew og caviD) 
 
Der findes utallige forskellige præparater med varierende indhold af kalk og vitamin D. Herunder 
nævnes nogle forslag: 

• Multivitaminpille til børn indeholder 10 μg vitamin D (400 IE) 
• Multivitaminpille til voksne indeholder 5 μg vitamin D (200IE)  

 
Tabletter kun med Vitamin D:  

• Tbl. D3 vitamin findes i 2 styrker; 10 μg (400 IE) og 35 μg (1400 IE) 
 
Tabletter med Vitamin D + Calcium 

• Unikalk Plus, Unikalk Kids tyggetablet og Futura Kalk indeholder 5 μg (200 IE) vitamin D 
samt 400 mg calcium. 

• Tyggetablet Calcichew indeholder 5 μg (200 IE) vitamin D og 500 mg Calcium 
(receptpligtig) 

• Tbl. Unikalk Forte indeholder 19 μg (760 IE) vitamin D og 400 mg calcium  
• Tbl. Kolos indeholder 30 μg (1200 IE) vitamin D samt 250 mg calcium 
• CaviD indeholder 10 μg (400 IE) vitamin D samt 500 mg calcium 

 
Dråber: 
5 D-dråber indeholder 10 μg (400 IE) 
Kalciferol dråber ’Glostrup’ 300.000 IE / g 10 ml flaske, 35 drb sv.t. 300.000 IE, 12 drb til 100.000 
IE. De kan doseres én gang om måneden, f.eks. hver første i måneden. Kan evt. dispenseres på en 
sukkerknald. 
 
Intramuskulære injektioner med vitamin D: 
Ved ekstremt svær rakitis og kramper bør behandling startes med parenteralt vitamin D (i.m. 
injektion), som findes i to doseringer: 

• Kalciferol 100.000 IE / mL 
• Kalciferol 300.000 IE/ mL 
 

Forebyggelse: 
5 minutters eksponering af hænder, arme og ansigt to til tre gange ugentligt (hudtype 2) i 
middagssolen hos voksne er nok til at få dækket det fulde behov for vitamin D (13). Formentlig er 
det samme nok hos børn, dette er dog ikke velundersøgt. Da soleksponering i vinterperioden 
(oktober - marts) i Danmark ikke kan medføre dannelse af 25(OH)D, er eneste kilde til vitamin D i 
vintermånederne via kosten.  Det er dårligt dokumenteret, hvad behovet er hos raske danske børn, 
men formentlig er indtagelse af 10 μg vitamin D dagligt fra oktober til marts ikke skadeligt, da 
kostens indhold er under 3,5 μg for de fleste. Hos indvandrere med mørk hud og unge piger, der går 
tildækket bør 10 μg vitamin D dagligt anbefales som livslangt tilskud, hele året. 
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