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Forord 

I nærværende udredning fremlægges resultaterne af en opgave, der er udført for Fødevarestyrelsen som en 
del af arbejdsprogrammet for myndighedsaftalen mellem IFRO, Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri.  

Formålet med opgaven har været at belyse de sundhedsøkonomiske gevinster, der er forbundet med et øget 
indtag af D-vitamin på 5-7,5 mikrogram pr. dag i aldersgruppen 2-70 år.  

Vi vil gerne rette en stor tak til Rikke Andersen og Morten Poulsen fra DTU Fødevareinstituttet for 
konstruktivt input og hjælp til indhentning af relevant litteratur. Ligeledes tak til Hanne Høberg Hansen, 
Fødevarestyrelsen, for konstruktiv sparring undervejs. Opgaven blev internt kvalitetssikret af Berit Hasler, 
IFRO.  

Ansvaret for udredningens indhold og konklusioner er alene forfatternes. 

Marts 2023 
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Sammendrag 
Et lavt D-vitaminniveau anses som en risikofaktor for en række helbredsproblemer, hvoraf knogleskørhed 
(osteoporose) anses som et af de væsentligste. I notatet foretages der en vurdering af de potentielle 
samfundsøkonomiske gevinster ved at øge indtaget af D-vitamin med 5-7,5 mikrogram pr. dag for 
aldersgruppen 2-70 år.  

For at afgrænse opgaven er det valgt at fokusere på at opgøre de samfundsøkonomiske konsekvenser af et 
øget D-vitaminindtag udelukkende i relation til knogleskørhed. De fundne omkostninger er således et 
konservativt skøn for de samlede samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med D-vitaminmangel. 

Analyserne baseres i store træk på samme overordnede metodegrundlag som i tidligere IFRO-analyser af 
samfundsøkonomiske omkostninger ved fødevarebårne sygdomme. Herudover er analyserne baseret på 
eksisterende data vedrørende forekomst og konsekvenser af knogleskørhed i Danmark samt estimater fra 
litteraturen, blandt andet vedrørende effekten af D-vitamintilskud.  

Estimeringen af den økonomiske værdi af sygdomsbyrden er baseret på sygdomsomkostningsmetoden (COI). 
Den traditionelle COI-tilgang inkluderer direkte omkostninger i sundhedsvæsenet til eksempelvis lægebesøg, 
laboratorieprøver, medicin eller hospitalsindlæggelser samt indirekte omkostninger forbundet med tabt 
arbejdsfortjeneste. Herudover er værdien af tabt livskvalitet ved sygdomsperioder og dødsfald inddraget i 
både denne og tidligere IFRO-analyser. Inddragelsen af direkte omkostninger til genoptræning samt ekstra 
hjemmepleje og -hjælp er noget nyt ved nærværende beregning af de økonomiske omkostninger ved 
sygdomsbyrden set i forhold til de tidligere IFRO-analyser af omkostninger ved fødevarebårne sygdomme. 

Sundhedsstyrelsen (2018) og Sundhedsdatastyrelsen (2018) angiver, at der i 2016 var cirka 165.250 borgere 
identificeret med knogleskørhed, og at der hvert år identificeres cirka 17.000 nye tilfælde – med et mørketal 
på en faktor to til tre. Analyserne baseres på en antagelse om, at D-vitamintilskud kan reducere merrisikoen 
for lavenergi knoglebrud (det vil sige knoglebrud ved belastninger, der for folk, som ikke lider af 
knogleskørhed, ikke ville forårsage brud) med 5 procent hos de grupper, som er ramt af knogleskørhed. 
Baseret på denne antagelse, så vurderes det i notatets analyser, at 1.025 personer med konstateret 
knogleskørhed årligt ville kunne undgå at komme i kontakt med sygehusvæsenet på grund af lavenergibrud. 
Der ville være flere, hvis også ikke-diagnosticerede knogleskørhed patienter blev indregnet. 

Samlet set vurderes det, at tilsætning af D-vitamin til kosten at kunne føre til en samfundsøkonomisk gevinst 
på 579 mio. kr. årligt, for så vidt angår sparede knoglebrud hos personer, som i dag er diagnosticeret med 
knogleskørhed. Godt halvdelen af den beregnede gevinst kan tilskrives værdien af forbedret livskvalitet, som 
dels består af værdien af forventet længere levetid på grund af sparede dødsfald som eftervirkning efter 
knoglebrud, og dels består af værdien af sparede sygedage med forringet livskvalitet på grund af brudskader. 
Hvis værdien af sparede leveår ikke regnes med, således at værdien af forbedret livskvalitet kun består af 
værdien af sparede sygedage, så reduceres den samfundsøkonomiske gevinst til 331 mio. kr. årligt. 
Omkostninger til pleje og hjemmehjælp udgør størstedelen af de direkte omkostninger, mens det beregnede 
produktivitetstab er beskedent, idet knoglebrud forårsaget af knogleskørhed især rammer borgere over 
pensionsalderen.    

Idet knogleskørhed især er udbredt i de ældre aldersgrupper, og antallet af ældre i Danmark kan forventes 
at vokse betydeligt de kommende år, kan det også forventes, at de samlede direkte og indirekte 
samfundsøkonomiske omkostninger ved lavenergi knoglebrud som følge af knogleskørhed - og dermed den 
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økonomiske gevinst ved et D-vitamintilskud - vil stige betydeligt over tid. Ud over en reduceret risiko for 
knogleskørhed kan der også være andre potentielle sundhedsfordele ved en forbedret D-vitaminstatus i 
befolkningen, for eksempel mulige gunstige effekter på risikoen for depression, forhøjet blodtryk og 
luftvejsinfektioner (herunder covid-19). Derfor repræsenterer notatets beregningsresultater et 
underkantsskøn for de samlede samfundsøkonomiske gevinster ved D-vitamintilskud. Til gengæld omfatter 
notatets analyser ikke omkostningerne forbundet med at implementere et D-vitamintilskud, eksempelvis 
gennem berigelse af udvalgte fødevarer. 
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Indledning 
Et lavt D-vitaminniveau anses som en risikofaktor for en række helbredsproblemer, hvoraf knogleskørhed 
(osteoporose) anses som et af de væsentligste.   

Baggrunden for notatet er et ønske om at få potentielle samfundsøkonomiske gevinster ved at mindske 
risikoen for D-vitaminmangel i den danske befolkning vurderet. Disse gevinster vil eventuelt kunne opnås ved 
at berige udvalgte fødevarer med D-vitamin. Formålet med notatet er mere præcist at belyse de 
samfundsøkonomiske gevinster forbundet med et øget indtag af D-vitamin på 5-7,5 mikrogram pr. dag i 
aldersgruppen 2-70 år. Herudover er det i den påtænkte handlingsplan hensigten, at samtlige danske 
indbyggere på 70+ år skal have et dagligt tilskud på 20 µg (personlig meddelelse, Hanne Høberg Hansen, 
Fødevarestyrelsen, 9. februar 2023).  

D-vitaminstatus måles som koncentrationen af 25-hydroxyvitamin D (25OHD) i blodet. I Danmark anses 
25OHD < 50 nmol/l som D-vitamininsufficiens, 25OHD < 25 nmol/l som D-vitaminmangel og 25OHD < 12,5 
nmol/l som svær D-vitaminmangel (Mejborn et al. 2010). De væsentligste kilder til D-vitamin er sollys og kost 
(herunder beriget kost og kosttilskud), hvor plantebaserede fødevarer (eksempelvis svampe) især bidrager 
til D2-vitamin, mens animalske fødevarer (især fede fisk som sardiner, laks, makrel og tun samt lever og 
æggeblommer) især bidrager til D3-vitamin (Sahota 2000, Lægehåndbogen 2023). Baseret på blodprøver fra 
en stikprøve på 3.092 danskere i alderen 2-69 år fandt Hansen et al. (2018), at en betydelig del af stikprøven 
havde en koncentration under 50 nmol/l (det vil sige D-vitamininsufficiens), især om foråret og især mænd. 
Det blev i studiet også estimeret, at hver femte dansker, som ikke tog D-vitamintilskud, led af D-
vitaminmangel (Hansen et al. 2018).  

Et lavt D-vitaminniveau anses som nævnt som en risikofaktor for blandt andet knogleskørhed. Kroppens 
knoglevæv består hovedsageligt af calcium- og fosfatforbindelser, og knoglevævet fornyes og tilpasses 
gennem hele livet. Denne proces reguleres af forskellige hormoner, og D-vitamin spiller en betydelig rolle i 
reguleringen.  

En række andre ikke-knoglerelaterede helbredsproblemer har også været sat i forbindelse med et lavt D-
vitaminniveau, for eksempel hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, uønsket vægttab, kræft, depression, 
forhøjet blodtryk og luftvejsinfektioner. Rejnmark et al. (2017) har gennemført en række systematiske 
litteraturstudier af effekterne af at supplere kosten med D-vitamin i forhold til disse helbredsproblemer. De 
systematiske litteraturstudier bygger på randomiserede studier (RCT-studier), som har været inkluderet i 
metaanalyser. Med hensyn til hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, uønsket vægttab og kræftsygdomme 
fandt Rejnmark et al. (2017), at hovedparten af såvel metaanalyserne som de underliggende RCT-studier ikke 
fandt signifikante effekter af at berige kosten med D-vitamin. For så vidt angår depression, forhøjet blodtryk 
og luftvejsinfektioner viste over halvdelen af metaanalyserne ikke signifikante effekter, mens et mindretal af 
metaanalyserne viste en gunstig effekt af D-vitamintilsætning til kosten. Rejnmark et al. (2017) gør 
opmærksom på, at hovedparten af studierne primært har fokuseret på knoglerelaterede problemer, og at de 
øvrige helbredseffekter har været sekundære i de anvendte studiedesigns. En række nyere studier har 
undersøgt og fundet en sammenhæng mellem D-vitaminniveau og covid-19, idet de har fundet, at D-vitamin-
mangel øger risikoen både for et alvorligere sygdomsforløb (Gibbons et al. 2022, Nielsen et al. 2022, Dror et 
al. 2022) og for at blive smittet med covid-19 (Gibbons et al. 2022). 
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I analyserne i denne rapport fokuseres der udelukkende på at opgøre de samfundsøkonomiske konsekvenser 
af D-vitaminmangel i relation til knogleskørhed. De fundne omkostninger vil således være et konservativt 
skøn for de samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med D-vitaminmangel generelt set i relation til 
alle potentielt D-vitamin-relaterede sygdomme. 

Der er tidligere udført samfundsøkonomiske analyser af omkostningerne ved knogleskørhed i Danmark 
(Hernlund et al. 2013, Sundhedsstyrelsen 2015). De fandt, at 130.000 personer i Danmark i 2010 var 
diagnosticeret med knogleskørhed, og herudover at cirka to til tre gange flere havde knogleskørhed uden at 
være diagnosticerede. Personer med knogleskørhed havde ifølge opgørelsen årligt 470.000 flere besøg hos 
alment praktiserende læge og 200.000 flere besøg hos kiropraktor eller fysioterapeut end et tilsvarende antal 
personer uden knogleskørhed. Knogleskørhed gav årligt anledning til 40 nytilkendelser af førtidspension, og 
erhvervsaktive personer med knogleskørhed havde årligt 230.000 flere sygedage end erhvervsaktive uden 
knogleskørhed. Antallet af personer diagnosticeret med knogleskørhed blev i 2018 opjusteret til omkring 
175.000, de årlige omkostninger for knogleskørhed til den primære sundhedssektor og medicin opgjort til 
120 mio. kr., og tabet af produktion opgjort til 140 mio. kr. pr. år. (Pedersen 2019, Hansen et al. 2013). De 
samfundsøkonomiske omkostninger ved et gennemsnitligt (diagnosticeret) tilfælde af knogleskørhed blev af 
Hansen et al. (2013) opgjort til 267.855 kr. for mænd og 196.140 kr. for kvinder i 2011, og det blev estimeret, 
at diagnosticeret knogleskørhed kostede det danske samfund mindst 11,6 milliarder kroner årligt (se 
eventuelt også Videncenter for Knoglesundhed (2019)). Sundhedsstyrelsen (2018) og Sundhedsdatastyrelsen 
(2018) estimerede, at der i 2016 var cirka 165.250 borgere identificeret med knogleskørhed, og at der hvert 
år identificeres cirka 17.000 nye tilfælde. 

Metoder og data 
Analyserne i nærværende notat baseres i store træk på samme overordnede metodegrundlag som tidligere 
analyser af samfundsøkonomiske omkostninger ved fødevarebårne sygdomme (Christensen & Jensen 2017, 
Jensen & Christensen 2020). Herudover anvendes data vedrørende forekomst og konsekvenser af 
knogleskørhed i Danmark (Sundhedsdatastyrelsen 2018) og estimater fra litteraturen vedrørende 
betydningen af D-vitaminmangel for knogleskørhedsrelaterede sundhedsproblemer. Disse oplysninger er 
suppleret med resultater fra et tidligere litteraturstudie af de samfundsøkonomiske omkostninger ved en 
række ernæringsrelaterede helbredsproblemer hos ældre (Jensen 2021).  

I dette afsnit præsenteres de generelle økonomiske beregningsforudsætninger, mens detaljerede 
redegørelser for disse forudsætninger og metoder kan findes i Christensen og Jensen (2017). Herudover er 
de specifikke beregningsforudsætninger for knogleskørhedsrelaterede sundhedsproblemer relateret til D-
vitaminunderskud beskrevet nedenfor. 

Estimering af den økonomiske værdi af sygdomsbyrden er baseret på sygdomsomkostningsmetoden (cost of 
illness – forkortet COI), som nok er den mest anvendte metode i sådanne økonomiske analyser (Scharff 2012). 
Den traditionelle COI-tilgang inkluderer direkte omkostninger i sundhedsvæsenet til eksempelvis lægebesøg, 
laboratorieprøver, medicin eller hospitalsindlæggelser samt indirekte omkostninger forbundet med tabt 
arbejdsfortjeneste. Herudover forsøges det her tillige at inddrage indirekte omkostninger i form af værdien 
af tabt livskvalitet ved sygdomsperioder og ved dødsfald. Værdien af den tid, der er tabt til sygdom og 
mistede leveår – inklusive leveår, efter at man har forladt arbejdsmarkedet – er anvendt som mål for værdien 
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af tabt livskvalitet. I nærværende rapport beregnes den økonomiske værdi af sygdomsbyrden således som 
summen af: 

1. Direkte sundhedsomkostninger 
a. Omkostninger til sygdomsbehandling, genoptræning med videre 
b. Omkostninger til ekstra hjemmepleje og -hjælp  

2. Værdien af tabt arbejdstid  
a. Værdien af tabt arbejdsfortjeneste på grund af sygdom 
b. Værdien af tabt arbejdsfortjeneste på grund af tidlig død 

3. Værdien af tabt livskvalitet i forbindelse med sygdom og for tidlig død 

Inddragelsen af direkte omkostninger til genoptræning samt ekstra hjemmepleje og -hjælp er noget nyt ved 
denne beregning i forhold til beregningen af omkostninger ved fødevarebårne sygdomme i henholdsvis 
Christensen og Jensen (2017) og Jensen og Christensen (2020). 

Beregningerne foretages ud fra en opdeling af sygdomstilfælde i fire alvorlighedskategorier (som i forbindelse 
med knogleskørhed i høj grad hænger sammen med typen af knoglebrud): 

- Tilfælde med fraktur i arm, hånd eller skulder  
- Tilfælde med vertebral (rygsøjle) fraktur  
- Tilfælde med fraktur i ben eller hofte 
- Tilfælde med dødelig udgang 

Alvorlighedskategorierne adskiller sig dels fra hinanden ved, at sygdomstilfældene har forskellig varighed, og 
dels ved at de i forskelligt omfang giver anledning til direkte omkostninger i sundhedsvæsenet.  

Af hensyn til sammenlignelighed med resultaterne i Christensen og Jensen (2017) foretages alle monetære 
omkostningsopgørelser i 2015-prisniveau. Data vedrørende priser og omkostningsposter fra andre år 
omregnes derfor til 2015-priser ved hjælp af Danmarks Statistiks generelle forbrugerprisindeks. 

Generelle økonomiske beregningsforudsætninger 

Værdien af tabt arbejdstid afhænger af, hvordan sygdomstilfældene er tilknyttet arbejdsmarkedet. Da ikke 
alle danskere er i beskæftigelse, og der i Danmark typisk er en femdages arbejdsuge, er antallet af tabte 
arbejdsdage i gennemsnit mindre end antallet af sygedage. Dette gør sig især gældende i nærværende 
sammenhæng, idet sundhedsproblemer som følge af D-vitaminmangel overvejende berører personer i 
aldersgruppen 65+ år. Andelen af sygedage, som giver anledning til tabte arbejdsdage og et deraf følgende 
produktionstab, afhænger af beskæftigelsesfrekvensen for de ramte befolkningsgrupper (tabel 1). Ved hjælp 
af Danmarks Statistiks data for befolkningssammensætning på køn og alder samt de tilknyttede 
beskæftigelsesfrekvenser er det således beregnet, hvor stor en andel af de berørte som er i beskæftigelse. 
For denne andel er tabet af arbejdsdage beregnet som antallet af sygedage multipliceret med 
beskæftigelsesandelen og derefter med faktoren 222/365, som angiver andelen af arbejdsdage på et år. 
Værdien af en mistet arbejdsdag beregnes som 7,4 timer multipliceret med en gennemsnitlig timeløn på 
294,85 kr. for både mænd og kvinder, baseret på Danmarks Statistiks lønstatistik. Timelønnen antages 
således at repræsentere den værditilvækst, som en arbejdstime giver anledning til.  



8 

 

Tabel 1. Demografiske og beskæftigelsesmæssige beregningsforudsætninger (2015) 

 Middel-
restlevetid 

 

Antal år i 
erhvervsaktiv 

alder 

Beskæftigelses-
frekvens i 
procent 

Antal 
beskæftigede 

år i 
aldersgruppen 

Antal 
beskæftigede år 

i restlevetid 

 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

<1 år 78,38 82,39 0 0 0 0 0,0 0,0 37,0 35,0 

1-4 år 75,71 79,70 0 0 0 0 0,0 0,0 37,0 35,0 

5-14 år 68,75 72,73 0 0 0 0 0,0 0,0 37,0 35,0 

15-24 år 58,85 62,80 9 9 49,65 52,10 4,5 4,7 37,0 35,0 

25-34 år 49,10 52,91 10 10 79,65 74,20 8,0 7,4 32,6 30,3 

35-44 år 39,43 43,10 10 10 87,35 83,05 8,7 8,3 24,6 22,9 

45-54 år 30,11 33,55 10 10 85,75 82,60 8,6 8,3 15,9 14,6 

55-64 år 21,60 24,59 10 10 72,75 63,60 7,3 6,4 7,3 6,4 

65-74 år 14,06 16,39 2 2 0,25 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

75-84 år 7,81 9,40 0 0 0,05 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

85+ år 3,74 4,54 0 0 0,05 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Note: Tal for antal beskæftigede år er afrundet til en decimal. 
Kilde: Christensen og Jensen (2017).  

For tilfælde med dødelig udgang beregnes produktivitetstabet for den andel af tabte statistiske leveår, hvor 
de pågældende ville have været beskæftigede. Tabet af leveår afhænger af personens alder og er beregnet 
ved hjælp af Danmarks Statistiks overlevelseskurver, som angiver den statistisk forventede restlevetid for en 
person med en given alder. Tabet af arbejdsproduktivitet er herefter beregnet som antallet af tabte år for 
forskellige aldersintervaller multipliceret med beskæftigelsesfrekvensen for disse aldersintervaller1. Værdien 
af fremtidig tabt arbejdsproduktivitet diskonteres med en kalkulationsrente på 3,5 procent pr. år, baseret på 
Finansministeriets anbefalinger for samfundsøkonomiske beregninger for en tidshorisont under 35 år 
(Finansministeriet 2017, 2021). 

Som nævnt antages det, at værdien af tabt livskvalitet ved sygdom repræsenteres ved værdien af tabte 
fritidstimer som følge af sygdom (hvor værdien af en times fritid estimeres som den gennemsnitlige timeløn 
efter skat, resulterende i 143 kr. pr. fritidstime). Baseret på en stor spørgeskemaundersøgelse i 2018 blandt 
danskere i alderen 18-74 år fandt Bonke & Christensen (2018), at den gennemsnitlige fordeling af tid var som 
følger: 7 timers arbejde (uden for hjemmet eller husarbejde), 9 timers fritid (heraf 2 timer til spisning og 
personlig pleje) og 8 timer til søvn.  Ser man kun på tidsfordelingen i weekender, var der en lidt anderledes 
fordeling: 5 timers arbejde (uden for hjemmet eller hjemme), 11 timers fritid (heraf 8,5 timers fritid og 2,5 

 

 
1 Beskæftigelsesfrekvenserne i 2015 afspejler, at pensionsalderen på daværende tidspunkt var 65 år. I de kommende år 
må beskæftigelsesfrekvensen formodes at øges i aldersgruppen 65-74 år i takt med en stigende pensionsalder.  
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timers spisning og personlig pleje) og 8 timers søvn. Da knogleskørhed oftest er et problem for ældre 
mennesker, som har nået pensionsalderen, har vi valgt at bruge tidsfordelingen for weekender. Også DØR 
(2016) estimerer, at en gennemsnitsperson i Danmark har knapt 11 timers fritid. Det svarer til 1.575 kr. pr. 
døgn, og opgjort for et år svarer det til 575.000 kr. i tabt livskvalitet. Undersøgelser af den økonomiske værdi 
af et kvalitetsjusteret leveår (QALY) har estimeret en værdi på 100.000-500.000 kr. pr. QALY i en 
sygdomsbehandlingssammenhæng (Christensen og Jensen, 2017). 

Værdien af mistet livskvalitet pr. tabt leveår i forbindelse med tidlig død er tidligere opgjort ud fra et estimat 
af den økonomiske værdi af et statistisk leveår på 30 mio. kr., hvilket svarer til cirka. 1,5 mio. kr. pr. forventet 
restleveår (DØR 2016). I nærværende analyse foretages beregninger for sygdomsomkostninger, hvor 
værdien af et statistisk leveår som udgangspunkt sættes til 1,5 mio. kr. og ved følsomhedsanalyser til 
henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0 kr. pr. statistisk leveår.  

De generelle økonomiske beregningsantagelser er opsummeret i tabel 2. 

Tabel 2. Sammenfatning af de generelle beregningsforudsætninger 

Variabel  Antagelse Kommentar  

Kalkulationsrente 3,5 % Finansministeriet (2021) 

Værdi af arbejde 295 kr./time  Gennemsnitsløn 

Tidsværdi 143 kr./time Løn efter skat (skatteprocent 51,7 %) 

 1.575 kr./døgn (fritid) 11 timers fritid per døgn ~ fritid er en proxy for 
”ikke-produktionsværdi” af tid 

Sygdomskategori-
er 

Ingen lægebesøg, arm-
/hånd-/skulderbrud, 
brud på rygsøjle, ben-
/hoftebrud, dødsfald 

Opdeling baseret på forskelle i varighed og 
omkostninger i de 5 kategorier 

Kilder: Kilder beskrevet i nærværende rapport. 

Specifikke forudsætninger vedrørende sundhedsproblemer relateret til 
knogleskørhed 

Data fra Sundhedsdatastyrelsen (2018) vedrørende udbredelsen og konsekvenserne af knogleskørhed i 
Danmark er anvendt i nærværende analyser. Desuden anvendes der data fra Danmarks Statistik vedrørende 
befolkningens sammensætning, borgernes deltagelse på arbejdsmarkedet, sundhedsstatistik samt løn- og 
prisforhold. Herudover anvendes der beregningsforudsætninger svarende til tilsvarende analyser i 
Christensen & Jensen (2017) og Jensen og Christensen (2020). 

Sundhedsdatastyrelsen (2018) angiver, at der i 2016 var cirka 165.250 borgere identificeret med 
knogleskørhed, og at der hvert år identificeres cirka 17.000 nye tilfælde. Tabel 3 angiver den registrerede 
prævalens pr. 1.000 indbyggere, fordelt på alder og køn. På tværs af aldersgrupper er den registrerede 
prævalens på 10 tilfælde pr. 1.000 indbyggere for mænd og 48 tilfælde pr. 1.000 indbyggere for kvinder.  

Ikke alle tilfælde af knogleskørhed registreres. Baseret på undersøgelser (DXA-scanninger) har 
Sundhedsdatastyrelsen (2018) estimeret køns- og aldersspecifikke mørketal for forekomsten af 
knogleskørhed, og disse estimater tyder på, at den registrerede prævalens undervurderer den faktiske 
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prævalens med en faktor i størrelsesordenen seks til syv for mænd og en faktor i størrelsesordenen to og tre 
for kvinder, afhængigt af alder. Hvis der korrigeres for denne undervurdering, opnås der i sagens natur nogle 
større tal for prævalensen – i gennemsnit 66 og 125 tilfælde pr. 1.000 indbyggere for henholdsvis mænd og 
kvinder. Baseret på de konstaterede tilfælde af knogleskørhed udgør kvinder 80 procent af tilfældene, men 
inkluderes mørketallene, så udgør kvinder 65 procent af det samlede estimerede antal tilfælde af 
knogleskørhed.  

Tabel 3. Knogleskørhed, epidemiologiske beregningsforudsætninger (2016) 

 Prævalens (pr. 1.000 indbyggere) 
Kontakter med det somatiske 

sygehusvæsen i forbindelse med 
lavenergibrud (pr. 1.000 indbyggere) 

Relativ 
risiko 

(RR) for 
kontakt 

 
(ratio) 

  Registreret  Korrigeret for 
mørketal Antal borgere  Antal kontakter 

Alders-
gruppe Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

Med 
knogle-

skørhed 

Øvrig 
befolk-

ning 

Med 
knogle-

skørhed 

Øvrig 
befolk-

ning 

0-39 år 1 1 8 3 6 5 14 8 1,245 

40-64 år 8 29 64 87 20 4 50 11 4,518 

65-69 år 25 118 171 297 24 9 60 21 2,590 

70-75 år 34 161 226 419 28 10 67 25 2,372 

75-79 år 48 210 294 535 34 14 76 31 2,083 

80-84 år 67 253 374 641 44 20 95 41 1,824 

85-89 år 80 283 451 712 57 31 113 59 1,446 

90+ år 85 273 521 771 69 46 132 79 1,162 

Gns. alle  10 48 66 125 34 6 75 13 - 

Note: Lavenergibrud er betegnelsen for knoglebrud ved belastninger, der normalt ikke fører til brud. 
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen (2018). 

Sundhedsdatastyrelsen (2018) har også udarbejdet opgørelser over borgeres kontakter med det somatiske 
sygehusvæsen (sygehusvæsenet eksklusive det psykiatriske sygehusvæsen) i forbindelse med såkaldte 
lavenergibrud (det vil sige knoglebrud som følge af belastninger, der normalt ikke ville forårsage brud) for 
personer henholdsvis med og uden konstateret knogleskørhed. Opgørelserne fra Sundhedsdatastyrelsen 
omfatter dels antallet af personer, som har haft kontakt med det somatiske sygehusvæsen dels antallet af 
kontakter (hvor samme person kan have haft flere kontakter med sygehusvæsenet inden for et år), opgjort 
pr. 1.000 indbyggere i den pågældende aldersgruppe. Eksempelvis havde 34 borgere pr. 1.000 indbyggere 
med konstateret knogleskørhed i aldersgruppen 75-79 år haft kontakt med det somatiske sygehusvæsen på 
grund af lavenergibrud, mens kun 14 borgere pr. 1.000 indbyggere i samme aldersgruppe uden konstateret 
knogleskørhed havde haft en sådan kontakt. For indbyggere i aldersgruppen 75-79 år var der således en 
sandsynlighed på 3,4 procent for at få mindst ét knoglebrud, som indebar kontakt til sygehusvæsenet, hvis 
man havde fået konstateret knogleskørhed, og denne sandsynlighed var på 1,4 procent, hvis man ikke har 
fået konstateret knogleskørhed. Personer med konstateret knogleskørhed i denne aldersgruppe havde 
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således cirka dobbelt så stor sandsynlighed for at blive udsat for lavenergi knoglebrud som aldersgruppens 
øvrige personer.  

I tabel 3 angiver den sidste kolonne personer med knogleskørheds relative risiko for kontakt med 
sygehusvæsenet som følge af knoglebrud. Denne relative risiko er lig med forholdet mellem sandsynligheden 
for kontakt med sygehuset som følge af brud hos personer med konstateret knogleskørhed og den 
tilsvarende sandsynlighed for personer uden konstateret knogleskørhed, under forudsætning af at begge 
grupper af personer i lige stor udstrækning er udsat for alle øvrige risikofaktorer for knoglebrud. Som det 
fremgår, er den relative risiko større end én for samtlige aldersgrupper, hvilket indebærer, personer, der har 
fået konstateret knogleskørhed, generelt har en større sandsynlighed for knoglebrud end i personer, der ikke 
har fået konstateret knogleskørhed.  

Baseret på disse oplysninger er det estimeret, at merantallet af knoglebrud, som kan henføres til 
knogleskørhed, kan opgøres til cirka 6 procent af samtlige knoglebrud og cirka 10 procent af samtlige 
knoglebrud hos ældre over 65 år. Førstnævnte betyder, at hvis der eksempelvis var 106 tilfælde af knoglebrud 
i befolkningen i en given periode, så ville der kun være 100 knoglebrud, hvis der ikke var nogen tilfælde af 
knogleskørhed. Det skal her bemærkes, at en del af de personer, der ikke har fået konstateret knogleskørhed, 
må formodes at have det, i lyset af ovenstående betragtninger om mørketal for prævalensen, og dette 
indebærer, at de relative risici kan være undervurderede.  

Specifikke forudsætninger vedrørende sundhedsomkostninger relateret til 
brudskader for grupper med knogleskørhed 

Hansen et al. (2013) har foretaget en sundhedsøkonomisk opgørelse af omkostningerne ved knogleskørhed 
i Danmark samt den økonomiske byrdes fordeling på patienter, kommuner og sundhedsvæsen. I 
nærværende analyse er der overvejende taget udgangspunkt i sundhedsøkonomiske nøgletal fra Hansen et 
al. (2013). Disse tal er fremskrevet til 2015-prisniveau ved hjælp af et indeks for lønudviklingen fra Danmarks 
Statistik og suppleret med enkelte nøgletal fra en undersøgelse baseret på den internationale 
forskningslitteratur (Jensen 2021), som har søgt at estimere de sundhedsmæssige omkostninger forbundet 
med en række ernæringsrelaterede helbredsproblemer hos ældre, herunder også konsekvenser af 
knoglebrud.  

De estimerede omkostninger i selve sundhedssektoren, i form af behandling af brud samt eventuelle 
yderligere undersøgelser i den anledning, er generelt størst for ben- og hoftebrud (cirka 66.500 kr. for selve 
behandlingen plus cirka. 6.700 kr. i opfølgende omkostninger til lægebesøg, medicin, specialundersøgelser 
med videre pr. tilfælde i 2015-priser) og mindst for arm- og skulderbrud (cirka 11.300 kr. pr. tilfælde), mens 
behandlingsomkostningerne forbundet med vertebrale brud ligger på 65.000 kr. ifølge Hansen et al. (2013). 
Til sammenligning fremgår det af Takstsystem: Vejledning (Sundhedsdatastyrelsen 2016), at taksten for 
frakturkirurgi i overekstremiteter (hånd, arm, skulder) lå i størrelsesordenen 25.000-42.000 kr., med en 
gennemsnitlig liggetid på to til tre dage, mens taksten for frakturkirurgi i underekstremiteter, (hofte, lår, 
underben, fod) lå i størrelsesordenen 29.000-79.000 kr., med gennemsnitlige hospitalsliggetider mellem tre 
og ni dage - kortest for fod- og ankelfrakturer og længst for lårbensfrakturer. For ambulante behandlinger lå 
taksterne for frakturkirurgi i overekstremiteter i størrelsesordenen 13.000-18.000 kr., og for frakturkirurgi i 
underekstremiteter i størrelsesordenen 8.000-22.000 kr. (Sundhedsdatastyrelsen 2016).  
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I nedenstående beregninger vedrørende knogleskørhedsrelaterede knoglebrud antages det, at et ben-
/hoftebrud giver anledning til 65 sygedage med forringet livskvalitet, at et vertebralt brud giver 4 sygedage 
med forringet livskvalitet, og at et arm-/skulderbrud afstedkommer 2 sygedage med forringet livskvalitet. 

Knoglebrud hos ældre kan også foranledige behov for hjemmepleje og –hjælp, især i forbindelse med ben- 
og hoftebrud, som begrænser patientens mobilitet. Baseret på litteraturen har Hansen et al. (2013) opstillet 
en række forudsætninger om omfang og enhedsomkostninger. Der regnes således med omkostninger til 
genoptræning (i gennemsnit cirka 22.500 kr. pr. tilfælde) og omkostninger til hjælpemidler (2.200 kr. pr. 
tilfælde).  Ligeledes har Hansen et al. (2013) fundet, at ben- og hoftebrud som følge af knogleskørhed 
statistisk set fremrykker borgerens indflytning til plejecenter med to år sammenlignet med andre borgere.  
Dette antages at indebære en øget årlig plejeomkostning på 821.400 kr. Jensens litteraturundersøgelse 
(2021) vurderer desuden, at 2 procent af knoglebrudstilfældene hos ældre har dødelig udgang. 

Da der er betydelig forskel i behandlings- og plejeomkostninger, afhængigt af om der er tale om vertebrale 
brud, brud i arm/skulder eller brud i ben/hofte, er der i nærværende analyser foretaget en sondring mellem 
disse tre kategorier af brud, hvor arm-/skulderbrud forudsættes at udgøre cirka 56 procent af bruddene, 
vertebrale brud 14 procent og ben-/hoftebrud 28 procent. Tilfælde med dødelig udgang forudsættes at 
udgøre 2 procent af samtlige tilfælde.  

Det antages, at såvel indlæggelseskrævende knoglebrud som ambulantbehandlede knoglebrud har samme 
fordeling på aldersgrupper som den ovenfor beregnede merforekomst af knoglebrud som følge af 
knogleskørhed.  

Forudsætninger vedrørende effekt af D-vitamin på risiko for knoglebrud 

På baggrund af videnskabelig litteratur om effekten af D-vitamin i forhold til forebyggelse af 
knogleskørhedsrelaterede knoglebrud er der foretaget en vurdering af, hvilken årlig effekt D-
vitaminkosttilskud til borgere over cirka 70 år har på risikoen for brud. En metaanalyse af Jackson et al. (2007) 
fandt en samlet (pooled) relativ risiko (RR) på 0,88 for fald ved et supplerende D3-vitaminindtag (mellem 300 
og 800 international units (IU) pr. dag, svarende til 7,5-20 µg pr. dag) og en RR på 0,96 for ikke-vertebrale 
brud (det vil sige eksklusive rygsøjlebrud og -sammenfald). Dette resultat peger således på, at D-vitamin-
tilskud kan føre til en 12 procent lavere risiko for fald ved et supplerende D3-vitaminindtag i den samlede 
population af ældre over 70 år og en 4 procent lavere risiko for knoglebrud ved et supplerende D3-
vitaminindtag for den førnævnte population. For kvinder efter overgangsalderen blev der fundet en relativ 
risiko for fald på 0,92 og for ikke-vertebrale brud på 0,81 ved et supplerende indtag af D3-vitamin -
sidstnævnte dog behæftet med en betydelig usikkerhed. De analyserede D-vitamintilskud på 7,5-20 µg pr. 
dag ligger i overkanten af den påtænkte dosis i dansk sammenhæng, som er 5-7,5 µg pr. dag. I den påtænkte 
danske indsats er det dog herudover hensigten, at indbyggere på 70+ år alle skal have et dagligt tilskud på 20 
µg. 

Boonen et al. (2006) refererer til studier, der undersøger effekten af D-vitamintilskud på risikoen for at falde 
samt på knoglebrud. De refererer til en række studier af D-vitamintilskud med fokus på ældre. Nogle af disse 
studier viser en 30-50 procent reduktion i risikoen for fald (men nævner samtidig, at der også findes studier, 
som ikke fandt en signifikant effekt). Desuden refererer Boonen et al. (2006) til et studie, som rapporterer 
en 30-40 procent reduktion af risikoen for ikke-vertebrale brud hos ældre personer, som i udgangspunktet 
var i alvorligt calcium- og D-vitaminunderskud, samt et andet studie, som viser risikoreduktioner i 
størrelsesordenen 13-16 procent for grupper, som i mindre grad var i D-vitaminunderskud. De nævner dog 
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også tre RCT-studier, som ikke fandt nogen signifikante effekter af D-vitamintilskud på risiko for knoglebrud, 
heraf to studier af ældre personer med frakturhistorik.  

Hvis det antages, at andelen af ældre borgere med et markant D-vitaminunderskud er i størrelsesordenen 15 
procent (hvilket nogenlunde svarer til andelen med konstateret knogleskørhed), så er resultaterne nævnt i 
Boonen et al. (2006) rimeligt konsistente med resultaterne af Jackson et al.’s metaanalyse (2007). 
Undersøgelsen af Hansen et al. (2018) tyder på, at andelen af ældre (60+ år) med D-vitamininsufficiens ligger 
i størrelsesordenen 25-40 procent om foråret og 8-12 procent om efteråret, mens andelen med egentligt D-
vitaminmangel er i størrelsesordenen 6-8 procent om foråret, og den er meget lav om efteråret.  

Baseret på disse resultater om effekten af D-vitamintilskud fra litteraturen samt den ovenstående opgørelse 
af antal merbrud forårsaget af knogleskørhed (tabel 3) antages det i det følgende, at et D-vitamintilskud til 
kosten kan føre til en 5 procent reduktion af risikoen for ikke-vertebrale brud hos populationen af 65+-årige 
som helhed. 

Resultater 
Som det fremgår af tabel 3, er der en stærk alderstrend i prævalensen af knogleskørhed, således at 
forekomsten er dramatisk højere for indbyggere over 65 år end for de yngre medborgere og mere end 
dobbelt så høj for personer over 80 år end for personer i aldersgruppen 65-69 år. 

Forskellen i sandsynligheden for knoglebrud mellem henholdsvis knogleskørheds- og ikke-
knogleskørhedsramte personer kan anvendes til at estimere antallet af knogleskørhedsbetingede 
knoglebrud. Et skøn for antallet af ekstra personer ramt af knoglebrud fås ved at multiplicere denne mer-
sandsynlighed med antallet af personer med konstateret knogleskørhed i de respektive køns- og 
aldersgrupper.  

I de første søjler i tabel 4 er det således beregnet, hvor mange personer der berøres af knoglebrud pr. år som 
følge af konstateret knogleskørhed, fordelt på køn og aldersgrupper. Samlet vurderes det, at der for personer 
med konstateret knogleskørhed er 2.663 flere, der har fået knoglebrud, end blandt personer uden 
konstateret knogleskørhed. Heraf udgør kvinder mere end 80 procent. 
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Tabel 4. Potentiel forebyggelse af knoglebrud med og uden D-vitamintilskud 

  
Forøgelse i antal personer 

med brud pga. 
knogleskørhed 

Antal personer, hvor D-
vitamintilskud potentielt 

kan forebygge brud 

Sparede 
kontakter 

  I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt 

0-39 år 3 1 2 0 0 0 0 

40-64 år 550 118 432 0 0 0 0 

65-69 år 375 63 311 182 31 151 449 

70-75 år 465 76 389 226 37 189 545 

75-79 år 466 76 390 226 37 189 506 

80-84 år 436 71 365 212 34 177 457 

85-89 år 276 39 237 134 19 115 264 

90+ år 92 9 83 45 5 40 86 

I alt   2.663 454 2.209 1.025 163 862 2.308 

I alt (inkl. mørketal) 8.887     3.217     7.167 

Note: Baseret på estimerede mørketal, jævnfør tabel 3. 

Effekt af D-vitamintilskud på antal knoglebrud 

Under forudsætning af at D-vitamintilskud kan reducere risikoen for knoglebrud med 5 procent i 
aldersgrupperne 65+ (jævnfør konklusionen på ovenstående litteraturgennemgang), så viser opgørelsen i 
tabel 4, at 1.025 personer med konstateret knogleskørhed ville kunne undgå at komme i kontakt med 
sygehusvæsenet på grund af lavenergibrud ved et D-vitamintilskud. Da personer, som er i berøring med 
sygehusvæsenet i anledning af knoglebrud i gennemsnit, har godt 2 kontakter med sygehusvæsenet, svarer 
det til et samlet antal kontakter pr. år på 2.308, som kan spares ved et D-vitamintilskud. Hertil kommer 
sparede knoglebrud hos personer, som har ikke-konstateret knogleskørhed, jævnfør ovenstående diskussion 
om mørketal. Ifølge beregningerne kan det beløbe sig til op mod yderligere cirka 2.200 personer og dermed 
op til yderligere knap 5.000 kontakter med sygehusvæsenet pr. år. 

Effekt af D-vitamintilskud på direkte sundhedsomkostninger 

Under de ovenfor opstillede forudsætninger er det beregnet, at D-vitamintilskud kan føre til sparede direkte 
sundhedsomkostninger på i alt 262 mio. kr. årligt, fordelt på 108 mio. kr. årligt til direkte 
sundhedsomkostninger og 153 mio. kr. årligt til ekstra plejeomkostninger.  

Hertil kommer sparede direkte sundhedsomkostninger til de knoglebrudskader, som kan forekomme hos 
ikke-diagnosticerede grupper med knogleskørhed, som anslås at kunne udgøre omkring 2.200 personer 
årligt. 

Effekt af D-vitamintilsætning på indirekte sundhedsomkostninger og livskvalitet 

Da knogleskørhedsrelaterede brud hovedsageligt rammer ældre borgere med relativt lav erhvervsfrekvens, 
er tabet af arbejdsproduktivitet som følge af sådanne brud beskedent. Ifølge beregningerne er der tale om 
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en samlet produktivitetsgevinst på 24.000 kr. (svarende til cirka 11 reddede arbejdsdage) som følge af 
undgåede knogleskørhedsbetingede knoglebrud ved D-vitamintilskud.  

For så vidt angår værdien af forbedret livskvalitet, som følge af reduceret forekomst af knoglebrud blandt 
personer med knogleskørhed ved D-vitamintilskud, er der beregnet to komponenter: værdien af færre dage 
med reduceret livskvalitet som følge af sygdom (knoglebrud) samt værdien af længere forventet restlevetid. 

For den første komponent - værdien af færre dage med reduceret livskvalitet som følge af sygdom 
(knoglebrud) - antages det, at der er gennemsnitligt cirka 20 sygedage pr. brudbegivenhed (baseret på 
henholdsvis de 65, 4 og 2 sygedage ved henholdsvis ben/hoftebrud, vertebrale brud og arm-/skulderbrud 
samt fordeling af sandsynlighederne for de forskellige typer af brud), og at der kan spares 2.308 
brudbegivenheder pr. år. Ud fra disse antagelser er det beregnet, at et D-vitamintilskud kan reducere tabet 
af livskvalitet som følge af sygdom med cirka 70 mio. kr. pr. år. De 70 mio. kr. er beregnet ved at multiplicere 
det beregnede totale antal sygedage pr. år på grund af brudbegivenheder, 44.200, med værdien af den tabte 
livskvalitet pr. døgn som følge af sygdom, 1.575,20 kr. Hertil kommer værdien af ekstra livskvalitet ved 
sparede knoglebrudsskader ved D-vitamintilskud til de omkring 2.200 ikke-diagnosticerede 
knogleskørhedspatienter årligt. 

For den anden komponent - værdien af længere forventet levetid - er det estimeret, at cirka 20 dødsfald som 
følge af knogleskørhedsbetingede knoglebrud kan undgås årligt ved D-vitamintilskud. De sparede dødsfald 
vedrører næsten udelukkende personer over 70 år, og der er beregnet en forventet gennemsnitlig restlevetid 
for disse personer på cirka 8,5 år pr. person. Med en værdi på godt 1,5 mio. kr. pr. statistisk leveår svarer det 
til en samlet værdi af sparede leveår på 248 mio. kr. årligt. Regnes der i stedet med en værdi på 0,5 mio. kr. 
pr. statistisk leveår, reduceres værdien af sparede leveår til 83 mio. kr. årligt. Hvis værdien af statistisk liv slet 
ikke inddrages i analysen, bortfalder denne del af gevinsten helt. 

Opgørelse af samlede omkostningsbesparelse ved D-vitamintilskud 

Samlet set vurderes et årligt tilskud af D-vitamin at kunne spare cirka 1.025 personer for 
knogleskørhedsrelaterede knoglebrud. Dette antal er baseret på opgørelser over konstateret knogleskørhed. 
Hvis man medregner mørketallet og inddrager ikke-konstateret knogleskørhed, så kan antallet være to til tre 
gange større.  

Tabel 5 opsummerer de omtalte økonomiske beregningsresultater. Samlet vurderes tilskud af D-vitamin at 
kunne føre til en samfundsøkonomisk gevinst på 579 mio. kr. årligt, for så vidt angår sparede knoglebrud hos 
personer, som i dag er diagnosticeret med knogleskørhed. Godt halvdelen af den beregnede gevinst (318 
mio. kr.) kan tilskrives værdien af forbedret livskvalitet – dels i form af forventet længere levetid på grund af 
sparede dødsfald som eftervirkning efter knoglebrud dels i form af værdien af sparede sygedage med 
forringet livskvalitet på grund af brudskader. I beregningen er der anvendt en forudsætning om, at sparede 
leveår tillægges en værdi på 1,5 mio. kr. Regnes der i stedet med en værdi på 0,5 mio. kr., bliver den samlede 
samfundsøkonomiske gevinst på 413 mio. kr. årligt, og hvis værdien af sparede leveår ikke regnes med, 
reduceres den samfundsøkonomiske gevinst til 331 mio. kr. årligt. De direkte sundhedsomkostninger er 
beregnet til i alt 262 mio. kr. Omkostninger til pleje og hjemmehjælp på 153 mio. kr. udgør størstedelen af 
de direkte omkostninger, især i kraft af forudsætningen om at knogleskørhedsrelaterede ben/hoftebrud kan 
fremskynde en borgers indflytning på plejecenter. Det beregnede produktivitetstab er beskedent, hvilket 
især skyldes, at knoglebrud forårsaget af knogleskørhed især rammer borgere over pensionsalderen.   
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Tabel 5. Beregnede sparede omkostninger som følge af D-vitamintilskud 

  Sparede omkostninger, mio. kr. 

Direkte sundhedsomkostninger 108 

Pleje- og hjemmehjælp 153 

Produktivitetstab 0 

Livskvalitet 70 

Tabte leveår 248 

I alt 579 

Note: Afrundede værdier. Eksempelvis er der et lille produktivitetstab, der er rundet ned til 0 kr. 

Som det fremgår af det ovenstående, er en række af beregningsforudsætningerne vedrørende direkte 
sundheds- og plejeomkostninger behæftet med en vis usikkerhed, lige som der kan være en betydelig 
heterogenitet i omkostningerne pr. brudbegivenhed på det individuelle niveau indenfor de forskellige 
kategorier. Der er ikke udført egentlige følsomhedsberegninger på disse forudsætninger, men eksempelvis 
vil en 20 procent højere gennemsnitlig omkostning til behandling af knoglebrud umiddelbart give anledning 
til en 20 procent stigning i Direkte sundhedsomkostninger i tabel 5, så denne øges fra 108 til 130 mio. kr.  

I tabel 6 er de økonomiske effekter opgjort pr. brudtilfælde forårsaget af knogleskørhed og fordelt på 
forskellige kategorier af brud. Som det fremgår, er de beregnede omkostninger især høje for tilfælde med 
dødelig udgang, i kraft af at der er indregnet en økonomisk værdi af de leveår, som i givet fald mistes. De 
gennemsnitlige omkostninger i forbindelse med ben- og hoftebrud er også forholdsvist betydelige – 437.000 
kr. pr. patient, hvilket i høj grad skyldes forudsætningen om to års fremrykning af borgerens indflytning på 
plejecenter samt forholdsvis høje behandlingsomkostninger i forbindelse med ben- og hoftebrud. Herudover 
er sygdoms- (og immobilitets-) perioden også forholdsvis lang for ben- og hoftebrud, hvilket indebærer et 
forholdsvist store omkostninger knyttet til reduceret livskvalitet.  

Tabel 6. Beregnede sparede omkostninger pr. tilfælde, fordelt på kategorier af knoglebrud 

  Sparede omkostninger pr. tilfælde (1.000 kr.) 

Tilfælde med kun arm/skulderbrud 15 

Tilfælde med rygsøjlebrud 77 

Tilfælde med ben/hoftebrud 437 

Tilfælde med dødsfald 12.134 

Diskussion 
I dette notat er det søgt at opgøre de potentielle samfundsøkonomiske gevinster for Danmark forbundet 
med et øget indtag af D-vitamin på 5-7,5 mikrogram pr. dag i aldersgruppen 2-70 år. Beregningerne viser et 
samlet gevinstpotentiale i størrelsesordenen 600 mio. kr. årligt. Heraf er cirka 260 mio. kr. sparede direkte 
sundhedsomkostninger til behandling af knoglebrud, genoptræning og forøgede plejeomkostninger og cirka 
340 mio. kr. sparede tab af livskvalitet som følge af sygdom og tidlig død.  
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Som det fremgår af de ovenstående data og beregninger, er knogleskørhed især udbredt i de ældre 
aldersgrupper. Da antallet af ældre er voksende over tid, og beregningerne er gennemført for data fra 2015, 
kan det aktuelle antal af tilfælde af knogleskørhed være tættere på 175.000, som det blev estimeret i 2018, 
eller måske endnu højere, snarere end de 165.250 registrerede tilfælde, som beregningerne er gennemført 
med udgangspunkt i.  

Antallet af ældre i Danmark kan forventes at vokse betydeligt de kommende år. Befolkningsfremskrivninger 
fra Danmarks Statistik tyder således på, at antallet af ældre over 75 år vil stige med 60-70 procent over de 
kommende 25 år. Ved det nuværende prævalensniveau for knogleskørhed i forskellige aldersgrupper kan det 
på den baggrund imødeses, at de samlede direkte og indirekte samfundsøkonomiske omkostninger ved 
knoglebrud som følge af knogleskørhed vil stige betydeligt – og dermed at den økonomiske gevinst ved et D-
vitamintilskud også er markant stigende over tid.  

Beregningerne i nærværende notat har fokuseret på de direkte og indirekte sundhedsomkostninger knyttet 
til en reduceret risiko for knogleskørhed, hvis D-vitaminmangel eller -insufficiens reduceres gennem et 
generelt øget indtag af D-vitamin. Det fremgår af kommissoriet for opgaven, at et tilskud af D-vitaminer til 
den danske befolkning eventuelt kan ske ved berigelse af udvalgte fødevarer. Der er ikke i nærværende 
rapport taget stilling til fordele og ulemper ved denne specifikke strategi til reduktion af D-vitaminmangel, 
idet der her udelukkende er fokuseret på at estimere den samfundsøkonomiske effekt af et øget indtag af D-
vitamin. 

Som nævnt indledningsvis er der også andre potentielle sundhedsfordele ved en forbedret D-vitaminstatus i 
befolkningen, herunder mulige gunstige effekter på risikoen for depression, forhøjet blodtryk og 
luftvejsinfektioner. Især har en række nyere studier undersøgt og fundet en sammenhæng mellem D-vitamin-
niveau og covid-19, idet de har fundet, at D-vitaminmangel øger risikoen både for alvorligere sygdomsforløb 
(Gibbons et al. 2022, Nielsen et al. 2022, Dror et al. 2022) og for at blive smittet med covid-19 (Gibbons et al. 
2022). Eksempelvis viser Gibbons et al. (2022), at blandt over 400.000 amerikanske veteraner på omkring 60 
år var risikoen for at blive smittet med covid-19 henholdsvis 28 procent lavere med tilskud af vitamin D3 og 
20 procent lavere med tilskud af vitamin D2. Ligeledes fandt de, at dødeligheden inden for 30 dage efter 
smitte med covid-19 var 33 procent lavere blandt dem, der tog D3-tilskud, og 25 procent lavere blandt dem, 
der fik D2-tilskud. Nielsen et al. (2022) undersøgte 447 danske covid-19 patienter i 2020 og fandt en 
sammenhæng mellem D-vitaminmangel og alvorligere sygdomsforløb. De klassificerede sygdomsforløbene i 
fire kategorier: Ikke indlagt; indlagt, men ikke på intensiv afdeling; indlagt på intensiv afdeling; og død. 
Nielsen et al. (2022) fandt en dobbelt så stor risiko for et alvorligt forløb blandt patienter med D-vitamin 
mangel som blandt patienter, der ikke havde D-vitaminmangel. Dror et al. (2022) undersøgte 1.176 israelske 
covid-19 patienter i perioden fra april 2020 til februar 2021. De fandt, at covid-19 patienter med D-vitamin- 
mangel (25OHD < 20 ng/ml) havde 14 gange større risiko for at få et alvorligt eller kritisk forløb end patienter, 
der ikke manglede D-vitaminer (25OHD > 40 ng/ml). For at afgrænse opgaven er det dog som nævnt valgt 
ikke at inddrage de samfundsøkonomiske omkostninger ved D-vitaminmangel i relation til covid-19- 
infektioner. 

Da kun sammenhængen mellem D-vitaminmangel og knogleskørhed er inddraget i nærværende analyser, må 
det formodes, at de viste beregningsresultater repræsenterer et underkantsskøn for de samlede 
samfundsøkonomiske gevinster ved et øget D-vitaminindtag.  
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Endeligt er det vigtigt at nævne, at notatet har fokuseret på sundhedsmæssige gevinster, mens analyserne 
ikke omfatter omkostninger ved at berige fødevarer med D-vitamin, herunder såvel direkte omkostninger 
ved selve fødevareberigelsen som indirekte omkostninger i form af eventuelle bivirkninger ved for et højt D-
vitaminindtag, manglende forbrugeraccept med videre. 
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