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Sammanfattning 
Under de senaste åren har det pågått en stundtals intensiv debatt, bland annat i läkartidningar, 

om B-vitaminförskrivningen till äldre. I Malmö gjordes en tvärsnittstudie 1996 och 2001-

2002 vars syfte var att kontrollera näringsintaget hos äldre, boende på kommunala 

inrättningar. I studierna fann man att förskrivning av B-vitaminer hade ökat markant mellan 

de två olika insamlingstillfällena. 1996 supplementerades 10 % av de äldre. 2001-2002 hade 

förskrivningen ökat till 39 %. Vårt resultatet i denna studie har gett indikationer på att 

förskrivningen av B-vitaminer i de undersökta grupperna inte är adekvat. Via kosten får de 

flesta i sig tillräckligt med vitamin B12. Folsyraintaget är otillräckligt för de flesta av de äldre. 

Undersökningen gjordes med hjälp av ett kliniskt material, uppbyggd på verkliga människors 

kostintag och medicinering.  
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Förord 
Tanken med denna studie var att jämföra äldres intag av B-vitaminer i kosten, kontra 

rekommenderat dagligt intag av dessa, och eventuella supplementeringar. Materialet är 

inhämtat och bearbetat i Malmö. Rapporten är skriven på Luleå Tekniska Universitet, våren 

2006.  

 

Vårt varmaste tack till handledaren Mats Persson, leg. sjuksköterska samt med. Dr. på Lunds 

universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Sektionen för geriatrik, 

Universitetssjukhuset MAS. Han har bistått oss med material, kritisk granskning samt 

korrekturläsning. Mats har även visat oss statistikprogrammet SPSS och hjälpt oss förbi alla 

fallgropar. Förutom detta lotsade han oss vant genom Malmös lunchkvarter.  

 

Ett stort tack även till Luleå Tekniska Universitet som gjorde det möjligt för oss att resa till 

Malmö och göra detta arbete. 

 

Anna Blomqvist 

Barbro Hedberg 

Luleå- Boden 2006-05-13 
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Inledning 
Kostintaget hos äldre, boende på kommunala äldreboenden i Malmö, har studerats vid några 

kliniska tvärsnittsstudier. Vid studien som gjordes 1996 var det 10 % av de äldre som hade B-

vitaminsupplementering. Vid studien 2001/2002 hade siffran ökat till 39 % [1]. Andelen 

vårdtagare som har föreskrivits någon form av B-vitaminsupplementering har således ökat 

markant. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har cirka 10-15 % av människor över 70 år 

BB12- och folatbrist utan uppenbar anemi. I studien undersöks hur mycket av dessa vitaminer 

som man får i sig via kosten, och om denna supplementeringen är optimal. Vi tittar även på ett 

eventuellt samband mellan dagligt vitaminintag via kosten och kroppsvikten hos de äldre. Vid 

sökning i PubMed hittades inga liknande studier publicerade. 

 

Bakgrund 

B-vitaminer i allmänhet 

Det första B-vitaminet, tiamin B1, upptäcktes redan 1926 och sedan dess har många fler 

isolerats. Idag känner man till upp emot 30 olika, och troligtvis är det fler som ännu inte är 

funna [4]. B-vitaminer är vattenlösliga ämnen som är livsnödvändiga för människan. Dessa 

kan inte tillverkas i kroppen, utan måste tillföras utifrån [5]. Det mesta upptaget sker i tunn- 

och tolvfingertarmen. Absorptionen är beroende av en bärarmolekyl, ett glukoprotein. Den 

kallas för intrinsic factor, och utsöndras av magsäckslemhinnans parietalceller. Vitaminerna 

har vitt skilda funktioner. De har betydelse för bland annat nervsystem, socker-, fett- och 

proteinomsättning, blodbildning, mag- och tarmkanal samt hud [6]. 

 

I en amerikansk studie konstaterades ett samband mellan brist på B-vitaminer och kroniska 

hjärtsjukdomar [13]. En annan artikel visade på att B-vitaminsupplementeringen inte 

reducerade risken för en stor hjärt-kärlhändelse hos patienter med kärlsjukdom. [14]. Det är 

också påvisat, hos friska kvinnor i varierande åldrar som fick folsyra och B12, att minnet 

förbättrades men inte humöret, jämfört med en placebogrupp [15]. 

 

B-vitaminer återfinns som mest i animaliska produkter; kött, fisk, äggula, mjölkprodukter och  

inälvsmat så som lever och njure. De finns även i opolerat ris, jäst och i vissa grönsaker till 

exempel tomat. Vitaminbrist är sällsynt i Skandinavien. Med en allsidig kost bör man få i sig 
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tillräckligt. På grund av autoimmuna sjukdomar, vid bildning av för lite intrinsic factor, eller 

magsäckskirurgi kan brist uppstå. Brist på intrinsic factor förekommer i Sverige hos ca 1 % av 

befolkningen, och hos de över 70 år är siffran 2 % [7]. Äldre har ofta en atrofisk gastrit med 

minskad saltsyraproduktion, och malabsorption som följd. 

 

De B-vitaminer som närmare har kartlagts är; 

BB1 tiamin B9B  folsyra 

BB2 riboflavin B10B  para-aminobensoesyra 

BB3 niacin B12 kobolamin 

BB5 pantotensyra B13B  orotsyra 

BB6 pyridoxin B15B  pangaminsyra 

BB8 biotin B17B  amygdalin 

I denna rapport granskas intaget av B12 och folsyra (B9). 

 

BB12 och folsyra  

Kobolamin, vitamin B12, ges både peroralt och som injektion. Det absorberas i tolvfinger- och  

tunntarmen [3]. Äldres behov är 2 µg dagligen [12]. Folat är ett salt av folsyra, vitamin B9. 

Det ges peroralt och absorberas i tolvfingertarmen. Behovet för äldre är 300 µg dagligen [12].  

 

Kobolaminets kemiska struktur har utforskats av 1964 års nobelpristagare i kemi, röntgen-

kristallografen Dorothy Crawfoot Hodgkin [4]. Se Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Kobolaminets kemiska struktur 
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BB12 och folsyra behövs bland annat för bildningen av röda blodkroppar - erytrocyter, 

nervfunktionen samt DNA-syntesen - celldelningen. Erytrocyterna bildas i benmärgen, 

erytropoetin är hormonet som stimulerar produktionen. Det frisätts vid låg syremättnad i 

vävnaderna. Både rätt antal och funktion är av största vikt för att transporten av syre och 

koldioxid ska fungera. Erytropoesen, kräver förutom vitamin B12 och folsyra även 

tillgång till järn [8]. 

 

En röd blodkropp bildas av 300 miljoner hemoglobinmolekyler. En vuxen människa har totalt 

cirka 25 biljoner röda blodkroppar [4]. Hemoglobinmolekylen består av fyra subenheter, 

haemgrupper, som vardera binder var sin syremolekyl. Varje haemgrupp består av ett tvåvärt 

järn, Fe2+, som binder en syremolekyl - O2. Järnet sitter djupt inne i molekylen där den 

skyddas från vatten, som annars skulle oxidera den till Fe3+. Det trevärda järnet kan inte binda 

syre [9]. 

 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har 30 % av jordens befolkning anemi. När halten 

av erytrocyter i blodet är för låg talar man om anemi. För män anses den nedre gränsen vara 

när värdet understiger 130 g/L, för kvinnor 120 g/L enligt WHO:s definition. 

 

Man brukar indela anemier i tre olika undergrupper; blodförlust, hemolys samt minskad 

bildning av normala röda blodkroppar. Till sistnämnda grupp hör anemier orsakade av brist på 

järn, vitamin B12 och folsyra. Järnbrist- och sekundäranemi är den vanligaste av alla sorter. De 

står för cirka 90 %. 

 

BB12- och folatbrist, utan uppenbar anemi, ses hos cirka 10-15 % av människor över 70 år. Det 

finns ett samband mellan stigande ålder och brist på B-vitaminer, på grund av atrofisk gastrit 

[7]. För lite av vitaminerna kan, förutom anemier, ge skador på ryggmärgens nervceller, och 

försämra impulserna från perifera nerver. Detta ger vibrationskänslighet, sämre balans- och 

gångfunktion. B12 behövs, tillsammans med folsyra, för att minska halten av skadligt 

homocystein[18]. Brist kan leda till trötthet, nervositet, tillbakadragenhet och ge domningar. 

Depåer finns i kroppen för cirka två till fem år. Lagret av folsyra räcker endast några 

månader. Folsyra gör att anemin korrigeras, B12 gör att nervskador förhindras. Utan 

behandling kan skadorna bli irreversibla [8]. 
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Det är inte alltid som B12-bristen leder till perniciös anemi. Allmän trötthet, dåligt minne, 

stickningar i händer och fötter, dålig smak i munnen samt röd, blank och svidande tunga kan 

var tecken på en brist. Dessa besvär kommer smygande, och ibland tar det flera år innan 

bristen märks ordentligt [10]. 

 

B-vitaminbristen kan konstateras med hjälp av att mäta homocystein i blodet. Homocystein är 

en metabolit som bildas vid B12-beroende reaktioner i kroppen, och koncentrationerna ökar 

vid vitaminbrist. Ett förhöjt homocysteinvärde är en stark och oberoende riskfaktor för att 

utveckla demens och Alzheimers sjukdom [16]. Det kan även ses i samband med ateroskleros; 

en riskfaktor för att få hjärt- och kärlsjukdomar [7]. En motsägelsefull uppgift kommer från 

Chicago Health and Aging Project, som fann en  indikation om att högt folsyraintag resulterar 

i en snabbare nedgång av kognitiva funktioner [17].  

 

Forskare vid Livsmedelsverket har visat att ju mer folsyra vi har i blodet desto färre 

kromosomskador har våra celler, vilket i sin tur är förknippat med minskad risk för cancer [2]. 

Ett samband har påvisats mellan ett dagligt intag av multivitamintablett med folsyra, och 

minskad risk för bröst- och tjocktarmscancer [13].  
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Syfte  
Syftet med denna rapport är att närmare studera och analysera förskrivningen i ett redan 

insamlat material, och att jämföra två grupper äldre vad avser B-vitamininnehållet i kosten 

kontra rekommenderat dagligt intag (RDI) [2], kroppsvikten och supplementeringen av 

vitaminer.  

Frågeställningar 

- Hur mycket får man i sig via kosten av folsyra och B12?  

- Hur mycket folsyra och B12 innehåller de förskrivna läkemedlen? 

- Är ökningen av vitaminförskrivningen nödvändig? 

- Är högt intag alltid helt oskadlig när det gäller en vattenlöslig vitamin, därför att överskottet 

  utsöndras via urinen? 

- Vad innebär en kontinuerlig överdosering? 

- Ser man några samband mellan kön, ålder, ADL-förmåga, BMI eller kostintag och 

vitaminsupplementering hos de äldre? 

 

Metod 
På äldreboenden i Malmö gjordes under två perioder, 1996 och 2001-2002, en studie [1]. Den 

handlade om kostvanor samt näringsinnehåll i maten. Gruppen består av äldre på olika 

kommunala äldreboenden i Malmö stad, i fyra olika stadsdelar. Medelåldern för deltagarna 

var 85 år, med den yngsta på 53 år, och den äldsta 104 år. Andelen kvinnor var 191, och 64 

stycken var män.  

 

Materialet som insamlades bestod av en kostregistrering. Under en vecka registrerades allt 

näringsintag. Man räknade ut hur mycket var och en person hade fått i sig per dag, uppdelat 

bland annat i energi-, vitamin- och mineralintag. Kostmetoden har utvärderats och visat sig ha 

en såväl god validitet som reproducerbarhet och finns i detalj beskriven i en avhandling från 

Lunds universitet [21]. Utöver detta registrerades till exempel vikt, längd, BMI, och dagligt 

hjälpbehov. Även läkemedelslistor fanns tillgängliga. 

 

I denna studie används redan insamlat material, men B-vitamintillskotten från 

läkemedelslistor har inte tidigare bearbetats och analyserats. Alla olika B-vitaminpreparat, 

från deltagarnas läkemedelslistor, matades in och bearbetades med hjälp av 
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statistikprogrammet SPSS. Totalt insamlades data från 256 individer. En person saknade 

läkemedelslista, och exkluderades därför från vår studie. Därmed återstod 255 personer i vårt 

material. Året 1996 ingick 87 personer. Motsvarande siffra för 2001-2002 var 168. Samma 

personer deltog inte i de olika årens insamlade data, men de registrerades med samma 

metodik.  

 

Etik 

Eftersom datauppgifterna i den här studien består av redan insamlat material, har både de 

äldre på boendena, samt deras anhöriga, blivit informerade och gett sitt samtycke till att delta i 

studien. Materialet har etiskt tillstånd, det vill säga, är prövat i Etiska Kommittén vid Lunds 

universitet [1].  

 

Statistik 

Resultatet redovisas som summeringer, medel- och medianvärden. Den statistiska 

bearbetningen har gjorts med SPSS för Windows version 11. Vid beräkning av statistisk 

signifikans har icke-parametriska test använts eftersom materialet inte är normalfördelat. Vid 

testning av skillnaden mellan två grupper har Mann-Witneys U-test använts och vid testning 

av fler än två grupper har Kruskal Wallis test använts. P-värden som understiger 0,05 har 

betraktats som statistiskt signifikanta.  
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Resultat 

Vitaminintag via kosten 

Livsmedelsverkats rekommenderade dagliga intag (RDI), för denna åldersgrupp, av vitaminet 

BB12 är 2 µg dagligen [2]. Intaget av B12-vitamin via kosten, varierade mellan 1,22 och 11,80 

µg, för lägsta respektive högsta dagliga intag. Medelvärdet på dagsintaget var 4,55 µg och 

medianen låg på 4,39 µg. Se Tabell 1.  

 

RDI för folsyra i denna åldersgrupp är 300 µg per dag. Variationen på folsyraintaget, låg 

mellan 67,6 µg och 388 µg. Medelvärdet i gruppen var 175,9 µg och medianen låg på ett 

värde av 165,0 µg. Se Tabell 1.  

 

 

 
  B12 Folsyra 
RDI, µg 2,00 300,0 
Minsta intag, µg  1,22 67,6 
Högsta intag, µg 11,80 388,0 
Medelvärde, µg 4,55 175,9 
Median, µg  4,39 165,0 
Uppfyller RDI, % 96,5 5,5 

 

 

 

 

 

 Tabell 1. RDI – rekommenderat dagligt intag. Intag från kost av 
vitaminerna B12 och folsyra i gruppen äldre på boenden i Malmö.  

 

Via kosten fick 96,5 % av deltagarna ett tillräckligt dagligt intag av B12. Endast 5,5 % av de 

äldre, fick en tillräcklig mängd folsyra. Fördelningen framgår via Figur 2. 
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B12-intag via kosten

över 2 µg
under 2 µg96,5 % 

Folsyraintag via kosten

över 300 µg
under 300 µg

94,5 % 

Figur 2. Procentuell fördelning av vitaminintag via kosten, 
andel som uppnår rekommenderad daglig dos av B12 och folsyra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskrivningsutveckling 

De vitaminpreparat innehållande B12 och folsyra, som fanns förskrivna på läkemedelslistorna 

bestod av tabletter, injektioner och multivitaminer av olika slag. Innehållet av vitaminerna i 

dessa varierar [3]. Se Tabell 2. 
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Preparat B12, µg  Folsyra, µg  
Behepan ® 1000 0 
Betolvex ® 1000 0 
Folacin ® 0 5000 
TrioBe ® 500 800 
Enomdan ® 3 200 
Vitamineral ® 3 400 
B-Kombin Forte ® 5 200 
Vitaplex Mineral ®  3 400 

 Tabell 2. Innehåll av B12 och folsyra i de vitaminpreparat som 
de äldre på boenden i Malmö förskrivits.  

 

År 1996 hade 17,2 % av de äldre i studien någon form av dessa läkemedel. Siffran för 2001-

2002 hade ökat till 38,7 %. Se Figur 3. Uppdelat mellan de olika åren, får man en mer 

detaljerad bild. Förskrivningen av tabletter och injektioner innehållande B12 ökade från 16,1  

till 33,3 % mellan åren 1996 och 2001-2002. Folacinförskrivningen ökade från 5,7 till 17,6 %. 

Siffrorna för multivitaminpreparat visade på en fördubbling, från 4,6 till 9,5 %, under samma 

tidsperiod. Ökningen mellan åren är statistiskt signifikanta Se Figur 4.  

 

 

 

 
Total B12-supplementering

17,2

38,7

0

10

20

30

40

50

1

B12 (tablett/injektion), TrioBe, B-kombin, 
multivitaminer

pr
oc

en
t

1996 n=87
2001-2002 n=168

P< 0,001 

Figur 3. Förskrivningsutveckling över åren 1996 och 2001-2002. Andel av de äldre på 
boenden i Malmö som fått B12-preparat förskrivna. 
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Figur 4. Förskrivningsutveckling mellan preparaten; B12, Folacin och övriga 
multivitaminer, åren 1996 och 2001-2002.  
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Totalt vitaminintag; kost och supplementering per os 

När det gäller det sammanlagda intaget av B-vitaminer från kost, samt B-vitamin-

supplementering, så räknar vi med intag per os, och utesluter därmed injektioner. Intervallerna 

på injektionerna varierade från en per månad, till en spruta var tredje månad. Därför blir 

intaget svårt att likställa med mikrogram per dag. Upptag och intag är vitt skilda begrepp. 

 

Det totala dagliga intaget av B12-vitamin, varierade mellan 1,57 µg för den som fick i sig 

minst, till 2005,25 µg för den med det högsta intaget. Medelvärdet var 251,68 µg och 

medianen 5,05 µg. När man ser på den totala mängden B12 som varje individ får i sig, är det 

97,3 % som får mer än den rekommenderade mängden 2 µg per dag. Se Tabell 3 och Figur 5. 
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  B12 Folsyra 
RDI, µg 2,00 300,0 
Minsta intag, µg  1,57 67,6 
Högsta intag, µg         2 005,25          10 362,00    
Medelvärde, µg 251,68 1383,9 
Median, µg  5,05 182,0 
Uppfyller RDI, % 97,3 22,4 

  Tabell 3. RDI – rekommenderat dagligt intag. Intag via kost och 
supplementering av vitaminerna B12 och folsyra i gruppen äldre på 
boenden i Malmö.  

 

 

 

Variationen för intaget av folsyra låg det mellan 67,6 µg till 10362,0 µg dagligen. 

Medelvärdet var 1383,9 µg och medianen låg på 182,0 µg. För folsyra var det 22,4 % som tar 

in mer än 300 µg per dag. 77,6 % har alltså ett underintag. Se Tabell 3 och Figur 5. 

 

Någon statistisk signifikant skillnad av B12-, folsyra- eller multivitaminförskrivningen kunde 

inte konstateras jämfört med det individuella vitaminintaget via kosten beräknat på ett 

genomsnittligt dagligt intag, utifrån en sju dagars kostregistrering. Vitaminintaget via kosten  

uppdelades på kvartiler (fyra grupper) utifrån mängden intag och testat med Kruskal Wallis 

test i jämförelse med vitaminförskrivningen, samt respektive högsta och lägsta kvartilen av 

vitaminintaget jämfört med vitaminförskrivningen testat med Mann-Witneys U-test. 
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Kostintag + B12-supplementering per os

över 2 µg

under 2 µg
97,3 % 

Kostintag + folatsupplementering per os

över 300 µg
under 300 µg

77,6 %

Figur 5. Fördelning av totalt vitaminintag via kost och 
supplementering. Andel som får i sig rekommenderat dagligt 
intag av B12 och folsyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 255 deltagarna i studien fanns vikt- och längdmått redovisade för 254 personer.  

Body Mass Index (BMI) visar viktfördelningen hos deltagarna. BMI-värdet är kroppsvikten 

delat med längden i kvadrat (BMI = kg / m2). Gränsvärdena för BMI utgår från skandinaviska 

värden. Dessa skiljer sig från WHO:s, som gäller för hela världens befolkning. De 

skandinaviska gränserna ligger lite högre [11]. 

 

Den lägsta uppmätta BMI-värdet, hos de äldre, var 14,3 och högsta 39,4. Medelvärdet visade 

23,1 och medianen låg på 22,4. De flesta, 41,3 %, var normalviktiga. 32,3 % hade övervikt 

eller fetma. Drygt en fjärdedel, 26,4 % var underviktiga. 73,6 % av de äldre var inte 

underviktiga. Se Tabell 4 och Figur 6. 

 

Någon statistisk signifikant skillnad av B12-, folsyra- eller multivitaminförskrivningen kunde 

inte konstateras när det gäller: 

- kön (män/kvinnor) testat med Mann-Witneys U-test 
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- ålder (dels tre åldersgrupperingar - testat med Kruskal Wallis test, dels delat på median på  

  yngre/äldre - testat med Mann-Witneys U-test) 

- diagnos (demens/stroke/övriga) testat med Kruskal Wallis test 

- BMI-grupper (-20/21-25/26-30/30+) testat med Kruskal Wallis test 

- individuellt beräknad energibalans (tillräckligt/otillräckligt beräknat på sju dagars 

  kostregistrering och individuellt beräknat energibehov) testat med Mann-Witneys U-test. 

 

En statistiskt signifikant skillnad (p=<0,001) kunde ses i förskrivningen och användningen av 

multivitaminpreparat kontra ADL-grad (Activities of Daily Living, det dagliga livets 

aktiviteter). De som var oberoende i sin ADL (ADL-grad A-B) hade en högre användning av 

vitaminer än övriga. 

 

BMI gränsvärden  % av deltagarna
undervikt   < 20 26,4 
normalvikt 20 - 25 41,3 
övervikt     25 - 30 26,0 
fetma        >30  6,3 

 Tabell 4. BMI, Body Mass Index, gränsvärden och 
viktfördelningen hos de äldre på boenden i Malmö (n=254).  

 

Figur 6. Stapeldiagram över BMI, Body Mass Index. Gränsvärden och 
viktfördelningen hos de äldre på boenden i Malmö (n=254). 
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Diskussion och slutsats 
Metoden vi har använt är vanlig i forskarsammanhang. Det är en tvärsnittsstudie, som kan 

ligga till underlag för flera olika undersökningar. All data som används finns redan insamlad 

och olika bearbetning av dessa kan göras efterhand. Vi undersökte ett kliniskt material, 

uppbyggd på verkliga människors kostintag och medicinering. Resultatet av studien ger 

indikationer på att förskrivningen av B-vitaminer i de undersökta grupperna inte är adekvat.  

 

Det kan konstateras att de flesta får i sig för lite folsyra, men för mycket B12. Man kan också 

konstatera att många fler idag, än tidigare, får B-vitaminer förskrivna. Enligt WHO lider 10-

15 % av personer över 70 år av B12-brist. Ändå ses en förskrivningsfrekvens på nästan 39 %.  

 

På vilka orsaker grundar sig denna förskrivning? Hur ställs diagnosen, är det kliniskt eller tas 

serumprover på alla, innan supplementering sker? Vad betyder överdosering? Är den alltid 

helt oskadlig när det gäller en vattenlöslig vitamin, därför att överskottet utsöndras via urinen? 

I vår strävan efter att hitta svar på dessa frågor, har vi sökt artiklar inom ämnet. Det verkar 

som om det finns otillräckligt med kunskap om höga doser av vitaminer, under lång tid. 

 

Vad kan ligga till grund för överförskrivningen; kan en aggressiv marknadsföring vara av 

betydelse? Det finns läkemedelsföretag som tilldömts höga böter för vilseledande 

läkemedelsinformation. Under de senaste åren har det pågått en stundtals intensiv debatt, 

bland annat i läkartidningar, om B-vitaminförskrivningen till äldre. Många äldre står på en 

syraneutraliserande läkemedelsbehandling, vilket leder till en minskad absorption av B12. I vår 

studie hade 46 av 255, cirka 18 %, denna behandling. Även andra läkemedel, exempelvis 

metformin mot diabetes, minskar upptaget av vitaminerna [3].    

 

Vad gäller folsyra så verkar läget vara det omvända. Inte ens med supplementering är det 

tillräckligt för att tillfredsställa dagsbehovet. Knappt en fjärdedel av personerna i vår studie 

får i sig nog mycket. Äldre och alkoholmissbrukare är de som oftast drabbas av brist. Även 

glutenintoleranta får folatbrist, på grund av sämre upptag från tarmen [4]. Dessutom kan en 

stor del av folsyran i kosten förstöras vid uppvärmning av maten [7].  

 

Folsyra har många antagonister i vanliga läkemedel till exempel fenytoin, fentiaziner, 

tricykliska antidepressiva, metotrexat, och trimetoprim. Minskad absorption av folsyra får 
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man dessutom av biguanider och metformin, som är vanliga diabetesmediciner [3]. Mer än 

1000 µg folsyra per dag kan maskera symtom på B12-brist [7]. Kan det var en anledning till att 

inte fler personer får supplementering?  

 

73,6 % av de äldre var inte underviktiga. Se Tabell 4 och Figur 6. Det kan visa på att de flesta 

troligtvis fick i sig tillräckligt med näring. BMI visar kroppsvikten delat med längden i 

kvadrat (BMI = kg / m2). Det lägsta uppmätta värdet var 14,3 och högsta 39,4. Medelvärdet 

visade 23,1 och medianen 22,4. En mer varierad kost ger en förbättrad nutritionsstandard hos 

äldre [19]. 

 

Det hade dock varit önskvärt att veta lite mer om diagnoserna hos de äldre. Det är registrerat 

upp till tre diagnoser; huvuddiagnos, diagnos två och tre. Fokuseringen har dock varit olika 

demensdiagnoser och resterande är registrerat i stora grupper, som till exempel mag- och 

tarmsjukdomar. Alla de som hade B-vitaminsupplementering, skulle behöva granskas separat. 

Det kan vara ett framtida perspektiv. 

 

Nya rapporter visar på att homocystein som kausal riskfaktor för kärlsjukdom inte längre 

gäller, denna tes är nästintill dödförklarad. Att sänka homocysteinvärdet med B-vitaminer 

lönar sig inte, utan bär istället med sig andra risker som idag inte kan värderas närmare [20]. 

 

Den skillnad som kunde ses i förskrivningen och användningen av vitaminer kontra ADL-

grad, där de som var oberoende hade en högre användning av vitaminer än övriga. Kan det 

bero på att de äldre som är mer oberoende troligtvis också är mer aktiva, och kan själva ta 

initiativ till att ta vitaminpreparat? 

 

Att vi inte kunnat finna någon statistiskt signifikant skillnad i vitaminanvändningen eller 

förskrivningen när det gäller kön, ålder, diagnos, BMI eller kostintag skulle kunna tyda på att 

det är någon annan faktor som styr, till exempel den förskrivande läkarens inställning. 
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