
 
 

 
 

 

 

Guide: Spis vitaminer og 

undgå kræft  
Helt almindelige multi-vitaminpiller kan nedsætte risikoen for kræft. Den 
opsigtsvækkende forskning præsenteres på en stor international forsker-

kongres i dag 

 

●●● 

 

Af Torben Bagge, 17. oktober 2012  
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Guide: Undgå 
kræft med 
multivitaminer 

 
Pilledåsen står på bordet hver 
morgen hos millioner af 
danskere. Vi sluger vitaminer 
som aldrig før i håbet om, at de 
kan beskytte os mod alverdens 
sygdomme. Men hidtil har 
dokumentationen været 
mangelfuld og tilfældig. 

Af Torben Bagge 

Nu kommer imidlertid en meget stor 
og gennemkontrolleret undersøgelse 
fra et af verdens mest anerkendte 
universiteter,  

 

 

Harvard Medical School i USA, der 
viser, at de almindelige 
multivitaminer, som mindst hver 
tredje dansker sluger hver dag, kan 
redde os fra at få en livstruende 
kræftsygdom. 

14.641 forsøgspersoner indgår i 
universitetsstudiet, der i dag 
præsenteres på en stor 
kræftforskerkonference i USA, 
arrangeret af American Association for 
Cancer Research. Undersøgelsen 
bringes samtidig i det ansete 
fagtidsskrift JAMA. 

Alligevel ikke spild af penge 
- Min holdning har hidtil været, at 
vitaminpillen for de fleste nok er spild 
af penge, men at den kan hjælpe nogle, 
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der i forvejen befinder sig i 
risikogruppen for sygdom. 
Eksempelvis viser en klinisk 
afprøvning, at mænd med type-2 
diabetes får færre forkølelser og 
mindre sygefravær fra arbejde, når de 
gennem et år tager vitaminpiller. Men 
jeg må sige, at den nye afprøvning 
peger i retning af, at man nok også 
støtter sit kræftforsvar med et dagligt 
tilskud vitaminer og mineraler i lav 
dosis, siger den kendte tv-læge Jerk 
W. Langer, der forsker og underviser i 
anvendelsen af kosttilskud. 

Overlæge Iben Holten fra Kræftens 
Bekæmpelse er enig i, at det nye studie 
bør tages seriøst: 

- Der er tale om et stort og meget 
grundigt studie, jeg som kræftlæge 
ikke kan tillade mig at feje af bordet. 
Der er jo brugt kontrolgruppe, 
sammenlignet med placebo osv. Det er 
absolut en interessant undersøgelse, 
men den forebyggende effekt ser dog 
ud til at være relativt begrænset. Det 
er for forbrugeren af vitaminer vigtigt 
at have i baghovedet, at andre studier 
ikke har kunnet påvise den samme 
positive effekt, siger Iben Holten. 

Forskerne fra Harvard Medical School 
lod hver dag gennem 11 år i alt 14.641 
forsøgspersoner – alle sammen 
mandlige læger over 50 år – spise 
enten en almindelig vitaminpille eller 
en snydepille. Efter de 11 år talte man 
op, hvor mange der var blevet ramt af 
kræft. De forsøgspersoner, der hver 
dag havde slugt multi-vitaminer, 
havde mindst 8 pct. færre 
kræfttilfælde end kontrolgruppen. 
Vitaminpillen beskyttede ifølge 
forskerne ikke imod prostatakræft, og 

hvis man trækker den sygdom ud af 
regnskabet, bliver den 
kræftforebyggende effekt endnu bedre. 

Læge Jerk W. Langer erkender, at 
forskningen på området hidtil ikke har 
været entydig. 

Uenighed om vitaminpillen  
- Forskningen har hidtil været meget 
splittet om, hvorvidt almindelige 
vitaminpiller overhovedet nytter. Eller 
om de bare producerer dyr urin, som 
det er blevet udtrykt. Vi har manglet 
ordentlige kliniske afprøvninger af den 
type, hvor deltagerne enten får 
vitaminpiller eller snydepiller, 
hvorefter de følges gennem en 
årrække. Først når koden herefter 
brydes, ved man, hvem der har taget 
hvad. Det er den videnskabeligt 
korrekte måde at få ordentlige svar, og 
netop derfor er den nye afprøvning 
interessant, siger Jerk W. Langer. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, 
at denne undersøgelse ikke handler 
om de såkaldte antioxidantpiller med 
meget høje doser vitamin E og vitamin 
A.  

Disse antioxidanter forebygger 
hverken kræft eller blodpropper, men 
kan tværtimod have alvorlige 
bivirkninger, bl.a. slagtilfælde, og de er 
også sat i forbindelse med øget 
dødelighed. 

Kan ikke erstatte det gode liv 
Jerk W. Langer advarer kraftigt imod 
at spise vitaminpiller i stedet for at 
leve sundt. 

- Vitaminer bør aldrig slå sunde 
kostvaner af banen. Ordentlige 
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fødevarer, dvs. fisk, 
fuldkornsprodukter og grove 
grøntsager, er vores allerbedste 
kræftforsvar – kombineret med 
motion, nul rygning og et lavt 
alkoholforbrug. Den nye undersøgelse 
skal forstås sådan, at en vitaminpille 
med fornuft kan supplere de sunde 
vaner. Man kan ikke købe sig aflad for 
sin usunde levevis ved bare at snuppe 
nogle piller. Den går ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÆLG RIGTIGT 

1. Vælg en almindelig multivitaminpille, der indeholder ca. 100 pct. af ’det 
hele’. 

2. De fleste vitaminpiller er omtrent identiske, selv om prisen og indpakningen 
er forskellige. Vælg den billigste. 

3. Fordi en vitaminpille er god, er tre vitaminpiller altså ikke tre gange så gode. 
Overhold anbefalet dagsdosis. 

4. Tag dog gerne ca. 20 mikrogram vitamin D ekstra her i vinterhalvåret, da de 
fleste danskere går i mangel. 

5. Spis vitaminpillen til aftensmaden. Så optages de fedtopløselige vitaminer 
bedst. 

6. Vitaminpillen kan aldrig erstatte sunde kostvaner. Den indeholder heller 
ikke omega-3 fiskeolie, kostfibre og andre vigtige stoffer.  

Kilde: Læge Jerk W. langer 
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Vitaminer kan 
også skade dig 

Vitaminpiller kan i nogle tilfælde 
skade mere, end de gavner, viser 
tidligere forskning. 

Af Torben Bagge 

- Hvis man i forvejen får rigelige 
mængder vitaminer gennem kosten, 
og man så samtidig tager de her piller, 
så er der risiko for for store doser, som 
kan være farligt, har professor human 
ernæring på Københavns Universitet 
Susanne Gjedsted Bügel tidligere 
advaret om i B.T. 

Flere af vitamingrupperne ophober sig 
nemlig i kroppen, og det kan være 
farligt. 

- Flere af B-vitaminerne forsvinder 
igen, hvis man får for mange af dem, 
men A, D, E og K-vitamin ophober sig 
i kroppen, hvis man har et jævnligt 
indtag. I store mængder kan det i 
værste fald øge risikoen for hjerte-kar-
sygdommme, kræft og 
hjerneblødninger, siger Susanne 
Gjedsted Bügel. 

Hun anbefaler, at man først og 
fremmest får sine vitaminer gennem 
en varieret kost. 

- Der skal altså ikke ret mange bidder 
leverpostej til, før man får opfyldt sit 
behov for A-vitamin, siger hun. 

Naturen har svaret 
BTs sundhedsekspert Chris 
MacDonald sværger til at finde sine 
vitaminer i naturen og ikke i 
medicinskabet. 

- Planterne har udviklet mindst 
20.000 kemikalier for at forsvare sig 
mod naturen. Nogle af dem kan vi 
optage, men ikke alle sammen, og der 
er helt sikkert en synergieffekt blandt 
nogle af dem. Et hjemmelavet måltid 
med gode råvarer kan indeholde 
tusindvis af de molekyler. Det ville 
være fuldstændig åndssvagt at udskifte 
disse råvarer med piller, har han sagt i 
B.T. 

- Det er svært at sige, hvorfor sund 
kost virker så godt, når det kommer til 
at forbedre sit immunforsvar og 
nedsætte risikoen for sygdomme. Men 
det er vigtigt at minde sig selv om, at 
naturen har svaret. Ikke pillerne, 
fastslår Chris MacDonald. 
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Super-vitaminer  

D-VITAMIN 

Anbefales: 7,5-10 mikrogram. 

Godt for: Knogler og tænder, 
depression og træthed. 

Spis: Æg, fede fisk, mejeriprodukter 
eller ophold dig i solen. 

For eksempel: 75 gram sild, 74 gram 
makrel eller 150 gram hornfisk. 

Så farligt er det: Den øvre grænse 
for indtagelse af D-vitamin er sat til 50 
mikrogram af Sundhedsstyrelsen. 
Højere doser kan tåles i kortere tid. 

C-VITAMIN 

Anbefales: 75-100 mikrogram. 

Godt for: Immunforsvaret. 

Spis: Citrusfrugter, bær, tomater, 
blomkål kartofler og salat. 

For eksempel: 125 gram blomkål, en 
stor appelsin eller en kiwi. 

Så farligt er det: Kroppen udskiller 
selv vitaminet gennem urinen, men 
ved indtagelse af meget store 
mængder kan man opleve diarré, 
kvalme eller oppustethed. 

E-VITAMIN 

Anbefales: 8-11 mikrogram. 

Godt for: Immunforsvaret, hud, 
sexlyst og muskler. 

Spis: Kornprodukter, æg, nødder og 
mejeriprodukter. 

For eksempel: 100 gram mandler 
eller 100 gram torsk. 

Så farligt er det: Højer doser over 
270 mikrogram menes at øge risikoen 
for hjerneblødning. 

Indtages det sammen med høje 
koncentrationer A-vitamin og beta-
caroten menes det at øge 
dødeligheden. 


