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Anbefalinger om tilskud af D-vitamin og calcium
- Viden, accept og efterlevelse blandt de 55+ årige

Baggrund:
Et indtag af D-vitamin og calcium menes at have en forebyggende effekt mod udvikling
af knogleskørhed. Den letteste måde at få dækket sit D-vitaminbehov er ved at
opholde sig i sommersolen. Kroppens evne til at danne D-vitamin via solens stråler
svækkes med alderen. Når man bliver ældre kan man derfor have behov for et tilskud
af D-vitamin, da det kan være svært at imødekomme anbefalingerne alene gennem
kosten, særligt hvis man er småt spisende eller ikke spiser fed fisk. Calcium findes i en
lang række fødevarer, men er man over 70 år anbefaler Fødevarestyrelsen et dagligt
kosttilskud på 20 µg D-vitamin og 800-1000 mg calcium.

Formål:
Studiet bag rapporten havde til formål at undersøge, om borgere over 55 år kender,
accepterer - og særligt for dem over 70 år - efterlever anbefalingerne for Dvitamintilskud, samt hvilke faktorer, der påvirker, om anbefalingerne efterleves.
Desuden var formålet at vurdere, om aldersgruppen overhovedet er bekymret for, om
deres behov for D-vitamin bliver dækket eller ej via deres nuværende levevis. Denne
viden kan være nyttig i fremtidig kommunikation af officielle kostanbefalinger. Endeligt
skulle studiet afdække, hvilke kanaler og kommunikationsstrategier, der er de optimale,
hvis man vil have flere 70+ årige til at efterleve anbefalingerne.
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Anbefaling om D-vitamintilskud - vaner og viden
451 borgere mellem 55 og 90 år blev spurgt om deres brug af D-vitamintilskud og deres
kendskab til anbefalingen. Blandt de adspurgte tog lidt over halvdelen (52%) D-vitamin som
tilskud. Der var dog en del flere kvinder (62%), end mænd (45%), som tog D-vitamintilskud.
Derudover var der flest D-vitamintilskudsbrugere blandt de 70+ årige. Knap halvdelen (47%)
tog kun D-vitamin om vinteren. De samme tendenser ses ved calciumtilskud, dog med færre
brugere (34%). I alt tog 49% af kvinderne over 70 år begge tilskud, mens dette gjaldt for blot
23% af de mænd, der var fyldt 70.

Angår det mig?

Hvad motiverer?

Lidt over en tredjedel (33%) var
bekendte med anbefalingen for
D-vitamin. Efter at have læst
anbefalingen, blev deltagerne
spurgt, om de mente, at de var
omfattet af anbefalingen.
Samtlige 70+ årige burde have
svaret ja, hvilket kun halvdelen
gjorde. Ser man på
kønsforskelle, så var der flere
kvinder end mænd, som mente at
anbefalingen angik dem.

Studiet fandt, at sandsynligheden for, at man
tager D-vitamintilskud stiger:
1) hvis éns læge synes, at man skal/bør tage
D-vitamintilskud
2) jo mere man mener, at D-vitamin har
gavnlige effekter for ens krop
3) jo større viden man har om D-vitamin
4) jo lavere ens negative holdning er over for
D-vitamin
5) jo ældre man er

Lav bekymring

Borgerne blev også spurgt til
deres bekymring for at få nok Dvitamin. Dette viste en generelt
lav bekymring. Dog var de, som
tog D-vitamintilskud signifikant
mere bekymrede end de, som
ikke tog det.

Ordlyd og kanaler
554 borgere mellem 55-89 år deltog i
undersøgelsen om optimale måder at
kommunikere anbefalingerne på. Heraf tog
52% et D-vitamintilskud allerede. En positiv,
negativ eller neutral formulering af
anbefalingen betød ikke noget for
sandsynligheden for at købe D-vitamin eller
holdingen til D-vitamin generelt. Egen læge
og internettet var de mest anvendte kilder til
viden om kost og kost-anbefalinger. Der var
størst tillid til information af den type fra
egen læge og officielle myndigheder,
efterfulgt af omgangskredsen, medier og
forhandlere. Eftersom især studiets yngre
grupper går online for at søge information, er
det vigtigt for offentlige myndigheder at tilbyde
tilgængelig, troværdig information
på internettet.
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