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Ett extra tillskott av kalcium
till kvinnor efter menopausen
föreslår nu Livsmedelsverket.
Härmed har också livsmedelsin-
dustrin fått verkets välsignelse
till att ta fram kalciumberikade
livsmedel, erkänner professor
Åke Bruce, interna vetenskapli-
ga rådet vid Statens livsmedels-
verk i Uppsala. Han antyder
också att sista ordet kanske inte
är sagt i den svåra frågan om
folsyratillskott för att minska
risken för neuralrörsdefekt –
och kanske inte heller vad gäller
alkohol . . .

Några knäckfrågor har stötts och
blötts extra i den nyligen utkomna tred-
je upplagan av de svenska näringsre-
kommendationerna. 

Kalciumtillskott – eller ej – är en så-
dan fråga. I rekommendationen för
kvinnor över 60 år konstateras nu:
»Supplementering med 500–1 000 mg
kalcium per dag kan möjligen försena
åldersrelaterad minskning av benmas-
san.» Åke Bruce kommenterar:

– Ett tiotal studier visar entydigt –
och överraskande – att kalciumtillskott
till äldre kvinnor bromsar den fysiolo-
giska minskningen av benmassan efter
menopausen. Visst, var och en av de här
studierna kan kritiseras vad gäller urval,
metod osv. Men helhetsbilden är klar:
extra kalcium till postmenopausala
kvinnor tycks ha gynnsam effekt, även
hos dem som redan har ett hyfsat kalci-
umintag.

Kalcium ger starkare skelett?
Detta konstaterades förra året i en lit-

teraturgenomgång vid den konsensus-
konferens som Osteoporossällskapet
(en sammanslutning av de som veten-
skapligt eller kliniskt sysslar med
osteoporos) initierat, och där Åke Bru-
ce också är engagerad.

– Vi gick då igenom de studier som
kommit under de senaste åren vad gäl-
ler effekt av extra kalcium för att öka
benmassan under uppväxten, bibehålla
benmassan under perioden från »topp-
nivån» fram till klimakteriet och däref-
ter bromsa minskningen. 

Vad gäller barn och ungdomar går
resultaten isär: här finns studier som
både kan och inte kan påvisa gynnsam
effekt av extra kalcium för uppbyggna-
den av benmassan. 

För kvinnor från 25 till 50 års ålder
(dvs fram till klimakteriet) förefaller

det inte som om kalcium har någon vä-
sentlig betydelse, där är det i stället fy-
sisk aktivitet som spelar roll.

Knappast mer mjölk
Så – på grundval av dessa studier ac-

cepterar nu Livsmedelsverket ett högre
kalciumintag till äldre kvinnor, vilket
också överensstämmer med de nordiska
rekommendationerna.

Men att kvinnor över 60 års ålder
som redan får bra med kalcium via kos-
ten (dvs runt 800–900 mg per dag) kan-
ske ska dricka ytterligare tre glas mjölk
om dagen är knappast önskvärt. Då av-
står de från något annat och näringsba-
lansen rubbas, poängterar Åke Bruce. 

Alternativen är antingen kalciumta-
bletter eller berikade produkter. 

– Där har vi tidigare sagt nej från
Livsmedelsverkets sida, vi har inte an-
sett att det funnits underlag för att kal-
ciumberika livsmedel. Men nu finns un-
derlaget.

Därmed öppnas också möjligheterna
för livsmedelsindustrin att få de nöd-
vändiga s k berikningstillstånden från
Livsmedelsverket. 

– Vi lär nog därför ganska snart se
kalciumberikade livsmedel på markna-
den. Kanske i form av mejeri- eller
dryckesprodukter som möjligen mark-
nadsförs speciellt för målgruppen äldre
kvinnor. Det får vi diskutera  mer kring.

Men, denna kalciumrekommenda-
tion ska ställas i relation till t ex östro-
gensubstitution för att förebygga osteo-
poros. Det är självklart mycket potenta-
re, understryker Åke Bruce. Men det
går utanför näringsrekommendationer-
nas domäner.

Folsyra och neuralrörsdefekt
En än mer knepig fråga – som ännu

inte riktigt funnit sitt definitiva svar i de

Åke Bruce om de nya
näringsrekommendationerna
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»An apple a day, keeps the
doctor away.» Tja, det räcker
nog inte med ett äpple.
400 g frukt och grönt om
dagen är vad Livsmedels-
verket rekommenderar.
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svenska näringsrekommendationerna –
gäller folsyra: kost, supplementering el-
ler berikning? 

Målet är att minska risken för foster-
skadan neuralrörsdefekt, främst spina
bifida, som orsakats av låg folathalt hos
kvinnan. 

– Neuralrörsdefekt är en relativt fre-
kvent fosterskada. Från Belfast har tidi-
gare rapporterats en skrämmande hög
incidens, 8 fall per 1 000 födda, mot
2–3 fall i vissa delar av Storbritannien.
I Sverige och de nordiska länderna, som
är lågriskområden, är incidensen runt 1
fall per 1 000 födda. 

– För snart 20 år sedan började man,
på goda grunder, misstänka att kvinnors
näringsstatus i samband med koncep-
tionen har betydelse. 

Så småningom utkristalliserades
just folsyra som en nyckelsubstans.
Studier har sedan visat att folsyratill-
skott minskar risken för att en kvinna
som tidigare fött ett barn med neural-
rörsdefekt också föder ytterligare ett
skadat barn, en risk som i sig är väsent-
ligt ökad.

Även en primärpreventiv studie har
visat på goda resultat av folsyrasupple-
mentering. 

Svensk tveksamhet
till supplement
– Utifrån framför allt studier i bl a

Storbritannien, USA och Ungern har
man diskuterat att rekommendera extra
folsyra för att minska risken för neural-
rörsdefekt. Men det är inte oproblema-
tiskt att utifrån dessa studier föra till be-
vis vilken effekt folsyrasupplement har
i praktiken.

– Vi har i Sverige diskuterat frågan i
en expertgrupp och ansåg där att vi inte
vill dra igång någonting, eftersom un-
derlaget är osäkert och vi känner tvek-

samhet kring det meningsfulla med
supplementering eller berikning.

Påverkan
från nordiska grannar 
– Våra nordiska grannländer har haft

motsvarande diskussioner, men de har
kommit fram till ett annat resultat: »Vis-
serligen är underlaget osäkert, men vi
vill inte försitta chansen att möjligen
kunna förhindra något fall genom att re-
kommendera extra folsyra.» Med tilläg-
get att folsyra i den dosering som är ak-
tuell, dvs 400 µg per dag, är harmlöst.

Den svenska grundrekommendatio-
nen för kvinnor i fertil ålder har höjts
från 200 till 300 µg/dag. För gravida

och ammande kvinnor är rekommenda-
tionen 400 µg/dag.

Men de svenska experterna har ock-
så garderat sig. I den svenska folatre-
kommendationen för kvinnor i åldern
19–60 år finns en fotnot: »Forsknings-
resultat tyder på att ett ökat intag av fo-
lat kan minska risken för neuralrörsde-
fekter. Då ett måttligt folattillskott inte
innebär någon hälsorisk rekommende-
ras kvinnor i barnafödande ålder, sär-
skilt de som planerar att bli gravida, att
öka sitt intag av folat till minst 400
µg/d.»

En informationsnöt 
– I första hand rekommenderar vi

kvinnorna att äta mer frukt och grönt,
som är folatrika livsmedel, i andra hand
tillskott av syntetiskt vitamin.

Kruxet är att detta kräver stora infor-
mationsinsatser. Folsyra har sannolikt
störst betydelse mycket tidigt under
graviditeten för celldifferentieringen,
kanske redan innan kvinnan är medve-
ten om att hon är gravid.

– Då uppkommer nya knepigheter.
Vi vet att de som tar extra tillskott i form
av t ex multivitamintabletter är de som
redan har en bra kost. Så hur nå de and-
ra, de som kanske behöver extra till-
skott?

Åke Bruce vill att detta diskuteras på
nordisk basis – för en gemensam infor-
mationsinsats.

Folsyraberikning inte möjlig? 
– Vi har ju också diskuterat berik-

ning i sammanhanget, det hade varit be-
kvämare. Vi har tidigare haft järnberi-
kat siktat vete- och rågmjöl, och på så
sätt har järnintaget hos den svenska be-
folkningen varit högt. Järnberikningen
upphörde vid årsskiftet 1994/95 på
spannmålsbranschens initiativ.

– Vad gäller folsyra hamnar vi i en
svår situation. Ungefär 75 procent av
kvinnorna äter minst två brödskivor om
dagen, det har jag räknat fram. Om vi då
vill att de ska få ett bra folatintag via
brödet så ska vi i dessa två brödskivor få
in runt 200 µg. Och det går ju bra.

– Men så har vi växande, storätande
killar som sätter i sig en limpa om da-
gen, de kommer upp till ett folatintag på
kanske 1,5 mg. Toxikologerna vågar
inte säga något om det, det har inte va-
rit anledning att testa vad detta höga in-
tag eventuellt kan spela för roll för ex-
empelvis en växande hjärna. 

Berikning av mjöl är därför inte en
framkomlig väg i vårt land, anser Åke
Bruce. 

I USA däremot är det fullt möjligt.
Amerikanare har en annan frukostkul-
tur: de flesta äter en eller två portioner,
berikade, frukostflingor varje dag. Och
så är det bra med det. 

–  Det går under de omständigheter-
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Huvudbudskapet om en sund kost
har stått sig under de senaste 30 åren,
konstaterar Åke Bruce, en sedan länge
ledande gestalt inom svensk närings-
forskning: Ät varierat, följ kostcirkeln,
mycket frukt och grönt och begränsa fet-
tet. Och så till det fysisk aktivitet. Bud-
skapet kan tyckas tjatigt och oglamo-
röst, säger Åke Bruce. Många suckar:
»Jaja, mindre fett och mera grönt, det
har vi hört förut.» Själv är han synnerli-
gen entusiastisk: »Maten är halva fö-
dan.» 

Det gamla budskapet speglas också i
de nya svenska näringsrekommendatio-
nerna. Åke Bruce har där tillsammans
med Wulf Becker vid Livsmedelsverket
ansvarat för ett förslag till rekommenda-
tioner som sedan behandlats av Folkhäl-
soinstitutets och Livsmedelsverkets ex-

pertgrupp för kost, motions- och hälso-
frågor. 

De svenska näringsrekommendatio-
nerna är nära nog identiska med de nya
nordiska näringsrekommendationerna
som fastställdes i oktober 1996 av de
nordiska samarbetsministrarna (se Wulf
Beckers sammanfattning i Läkartid-
ningen 15/97).

De nordiska näringsrekommendatio-
nerna är ett unikt samarbete i samman-
hanget, faktiskt det enda exemplet på att
sådana rekommendationer kan ges över
nationsgränser. 

– Men näringsrekommendationer
måste i grunden vara nationella. Det
finns alltid olikheter i länders kostvanor,
även inom Norden. Därför behöver vi
göra vissa anpassningar, kommenterar
Åke Bruce.

Nordisk bas för svenska rekommendationer

’’Marknadsföringen kring
antioxidanterna är enorm.
Strax före påsk i år gick
budskapet om »det enda
ägget i världen med natur-
liga antioxidantia». (Värp-
hönorna hade ätit vegetabi-
liskt foder med naturliga
alger och antioxidanter.)
Samtidigt tycks närings-
forskarna avvaktande:
’Jag har inte observerat nå-
gra tyngre undersökningar
som visar att de antioxida-
tivt verkande vitaminerna
har effekt vare sig preven-
tivt eller terapeutiskt’, sä-
ger Åke Bruce som anser
att äggproducenten lovar
mer än den kan hålla.’’



na, men det är inte möjligt i Sverige som
jag kan se. Våra frukostprodukter, t ex
hemmablandad müsli och liknande,
lämpar sig inte för berikning.

– Men vi ska diskutera frågan ytter-
ligare på nordisk basis. De andra län-
derna har funderingar kring berikning
med folat av mjöl. Men de har också no-
terat problemet med att nå en tillräckligt
stor del av målgruppen – utan någon
risk för  högkonsumenter. Vi får se vad
vi kommer fram till.

Alkoholen – en het fråga?
Och så alkoholen – för första gången

ger Livsmedelsverket en övre gräns för
ett acceptabelt dagligt intag: 15 g för
kvinnor, 20 g för män – eller 5 procent
av energiintaget hos vuxna. Ett och ett
halvt glas vin ger ungefär 20 g alkohol.

Det poängteras dock att konsumtio-
nen bör begränsas och att barn, ungdo-
mar och gravida helt bör avstå. 

Debatten kring alkoholens skada och
nytta från medicinsk horisont har varit
het. Åke Bruce poängterar att passusen
i näringsrekommendationerna är väl
förankrad hos experter runt om i Nor-
den.

– Men det här är vad vi vet nu. Om
tio år kanske forskningen kommer fram
till något annat, då får vi revidera vårt
ställningstagande. 

Antioxidanter
– svalnat intresse 
Och just ett förändrat ställningsta-

gande – eller åtminstone en litet mer av-
vaktande inställning – tycks ha drabbat
antioxidanterna. För några år sedan ta-
lades om »vitaminrevolutionen». Men
den kvästes av de nedslående resultaten
från de stora studierna om betakaroten
och skydd mot cancer hos cigarettrö-
kande män – tillskott av betakaroten
ökade lungcancerrisken. 

Rekommendationerna för olika vita-
miner har inte heller förändrats nämn-
värt. 

– Jag har inte observerat några tyng-
re undersökningar i västvärlden som vi-
sar att de antioxidativt verkande vitami-
nerna har effekt vare sig preventivt eller
terapeutiskt. Rekommendationen av
idag verkar ganska vettig – 400 g frukt
och grönt per dag: två frukter, en rejäl
portion råkost, litet kokta grönsaker och
så litet till. Men det är inte så många
som äter så varje dag.

Något extra tillskott i form av multi-
vitamintabletter tror inte Åke Bruce be-
hövs. Men säger samtidigt: OK, det är
harmlöst, den som känner sig osäker om
intaget via kosten räcker kan gärna ta en
tablett – så slipper man det bekymret.

Tomaten oväntat intressant
Tomatens numera upphöjda roll i an-

tioxidantsammanhang är en intressant

randanmärkning. Lycopen i tomater har
nämligen visat sig ha en antioxidativ ef-
fekt som är bättre än betakarotens. 

– Det är också i epidemiologiska stu-
dier visat att hög konsumtion av ket-
chup, tomatpuré och -juice etc kan vara
gynnsamt. Tomaten, som tidigare av
vissa nutritionister betraktats som en
tveksam dekoration, har plötsligt blivit
intressant. 

Intresset för antioxidanternas bety-
delse i stort kanske förändras till hösten.
Då släpps nämligen den stora utredning
som SBU (Statens beredning för utvär-
dering av medicinsk metodik) har på
gång om just antioxidanters effekter,
under ordförandeskap av Björn Isaks-
son, professor emeritus i klinisk nä-
ringslära i Göteborg. 

– De tycks ge det här området en
otroligt grundlig penetration. Vi får se
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Ökande sociala och ekonomiska
klyftor riskerar att också öka
skillnaderna i människors näringsintag:
högutbildade har bättre kostvanor och
högre intag av näringsämnen än
lågutbildade. Här krävs riktade åtgärder
för att mota den tendensen, säger Åke
Bruce.



vad utredningen kommer fram till. Re-
sultaten hittills är väl hemlighållna, jag
vet ingenting. 

– Men att vi behöver äta mer frukt
och grönsaker, det är vi alla överens om
av många olika skäl. Men det handlar
inte om att man behöver bli vegeterian.
Det är inte frånvaron av kött, fisk, ägg,
mejeriprodukter, utan tillägget av frukt
och grönt och en begränsning av fett
som är det viktiga.

Det hårda fettet – ett krux
Just den begränsning av fett som

Livsmedelsverket nu rekommenderar
är ett krux med vår traditionella kost. 

– Intaget av s k hårt fett ska ner till ca
10 procent av energiintaget. Idag är det
runt 15–16 energiprocent, och det är
mycket. Det har att göra med den vikti-
ga roll mejeriprodukterna spelar hos
oss: ost, smör, grädde, fet mjölk och en
rad margariner är de kvantitativt vikti-
gaste källorna.

Nu gäller det att stimulera till pro-
duktutveckling av magra alternativ, t ex
ostar. 

– Ost är dessvärre en viktig källa i
sammanhanget: både vanliga hårdostar

och dessertostar. Om man, som jag,
tycker mycket om ost då får man hålla
igen på annat.

Säger Åke Bruce och blir lyrisk då
han talar om god, vällagrad roquefort
med päron och ett glas rödvin.

– Det ska man självklart unna sig.
Men man behöver inte ta det varje dag.
Det är skillnad på vardagsmat och säl-
lanmat. 

Klyftorna ökar
Mat är inte bara näring, mat ska vara

god och det är viktigt hur vi äter, po-
ängterar Åke Bruce som är litet trött på
den misstro mot matens kvalitet som tar
sig uttryck i en vurm för ekologiskt od-
lat och en kategoriskt negativ inställ-
ning till t ex livsmedelstillsatser och
multinationella livsmedelsföretag.     

– Miljöaspekterna är självklart vikti-
ga. Men i det stora hela har vi aldrig ti-
digare haft livsmedel som är så riskfria
och så bra som dagens.

Och, poängterar Åke Bruce, vi är
inte en sjuk nation – som en del i hälso-
kostbranschen emellanåt vill göra gäl-
lande. Medellivslängden är bland de
högsta i världen, hjärtinfarktincidensen
sjunker stadigt osv. Kosten är en faktor
i sammanhanget.

Samtidigt riskerar nu ökande sociala
och ekonomiska klyftor att också öka
skillnaderna i människors näringsintag.
Högutbildade har generellt sett bättre
kostvanor och högre intag av närings-
ämnen än lågutbildade.

Flera insatser görs för att mota ten-

densen. Livsmedelsverket har t ex en
stor nationell undersökning i gång,
Riksmaten. En liknande undersökning
gjordes 1989. Nu hoppas man få mate-
rial att jämföra med, och därmed också
underlag för riktade åtgärder. 

En riktad åtgärd som redan är i gång
är projektet Vägkrogen.

– Långtradarchaufförer och andra
som kör mycket ute på vägarna har pro-
blem med både gastrointestinala besvär
och övervikt. Såväl arbetsgivare och ar-
betstagare som företagshälsovård är in-
tresserade av att lösa problemet. 

Livsmedelsverket har nu därför star-
tat ett omfattande arbete som bl a berör
vägkrogskedjorna för att de ska få ett
bättre, mer näringsriktigt utbud.

– Det ger oss också mycket informa-
tion om hur vi ska arbeta när vi vill nå
en speciell grupp.

Den verkliga stöten
Men den verkliga kostrådgivnings-

stöten borde göras på mödravårdscen-
tralerna, anser Åke Bruce.

– Gravida kvinnor och deras män är
en viktig och tacksam målgrupp. Även
om de tidigare inte brytt sig så mycket
om kostfrågor, så inser de då att de mås-
te planera inte bara för sig själva, utan
också för en efterkommande – och inte
bara under graviditeten och amningen.
»Vårt knytte ska få den bästa start i li-
vet.»

En del mödravårdscentraler har nära
kontakt med dietister, andra har inte
kunnat satsa på det. 

– Jag tror att kostbudskap till just
gravida par är den mest kostnadseffek-
tiva insatsen för att skapa bra matvanor
hos befolkningen. 

Birgit Wilhelmson

Referenser
Livsmedelsverket. Svenska Näringsrekom-

mendationer. Vår föda 1997; 48(2): 7-14.
Michaëlsson K, Bruce Å, Ljunghall S. What’s

hip in diet and osteoporosis. Scand J Nutr
1997; 41: 2-8.

Svenska Osteoporossällskapet. Osteoporos
1996 – kunskapsunderlag och rekommen-
dationer för Sverige. Svenska Osteoporos-
sällskapet 1996.

Gerster H. The potential role of lycopene for hu-
man health. J Am Coll Nutr 1997; 16: 109-
26.

Annerén G. Folsyra bör ges till alla gravida.
God försäkring mot neuralrörsdefekt hos
barnet. Läkartidningen 1995; 92: 499.

1996 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  21  •  1997

Den verkliga kostrådgivningsstöten
borde göras på mödravårdscentralerna:
gravida par är särskilt mottagliga för
information om kostens betydelse. Men
frågan om tillskott av folsyra – för att
minska risken för neuralrörsdefekt hos
fostret – är en informationsnöt som
måste knäckas tidigare. Folsyraskyddet
är antagligen viktigt mycket tidigt, kanske
innan kvinnan ens är medveten om att
hon är gravid.


