
Mer enn bare kalsium
Et utvidet perspektiv på ernæring og benhelse



Flere vitenskapelige funn taler mot 
et singulært fokus på kalsium og

meieriprodukter…



I land med høyt inntak av meieriprodukter (eks. Norge) 
ser vi også høy forekomst av osteoporose og brudd

Her fra en studie med data fra 40 land…

(Hilliard C. B. (2016). High osteoporosis risk among East Africans linked to lactase persistence genotype. 
BoneKEy reports, 5, 803. https://doi.org/10.1038/bonekey.2016.30)

Harvard-forskerne 

Walter Willett og David Ludwig: 

«… existing data do not support 

high intakes of milk during 

adolescence for prevention of 

fractures later in life and suggest 

that such intakes may contribute 

to the high incidence of fractures 

in countries with the greatest milk 

consumption.” 



Våre jeger-sanker forfedre drakk ikke melk, men hadde 
betraktelig sterkere ben enn det vi har

De fikk kalsium fra andre kilder, i 
hovedsak ville vekster og ben (som en 

del av animalsk mat) 😀



Studier på inntak av kalsium og bendensitet viser 
varierende (ikke overbevisende) resultater 

Konklusjon
”Postmenopausal bone loss is unrelated to 
dietary calcium intake. This suggests that 

strategies to increase calcium intake are unlikely 
to impact the prevalence of and morbidity from 

postmenopausal osteoporosis.”

Konklusjon 
”Increasing calcium intake from dietary sources or by 

taking calcium supplements produces small non-
progressive increases in BMD, which are unlikely to 

lead to a clinically significant reduction in risk of 
fracture.”



Flere studier peker mot at mer ikke nødvendigvis er 
bedre (spesielt hvis det kommer fra tilskudd)

Konklusjon 
”This meta-analysis of prospective cohort 

studies suggests that dietary calcium intake is 
associated with cardiovascular mortality in a U-
shaped manner and that high dietary calcium 
intake (>900 mg/day) is not associated with a 

decreased risk of all-cause mortality. ”



Dette betyr ikke at kalsium er 
irrelevant. Men andre faktorer

spiller også en rolle. Noen av de 
viktigste er…



Vitamin D

• Fasiliterer opptak av kalsium 
fra tarmen

• Involvert i benmineralisering

• Mangel er svært utbredt, 
spesielt om vinteren og blant 
eldre og innvandrere

• En studie blant 10.000 
amerikanere fant at 
benmineraltetthet var tettere 
knyttet til vitamin D status 
enn til kalsiuminntak
(DOI: 10.1359/jbmr.081242)
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Datakilder: https://doi.org/10.1017/S0007114511007161, https://doi.org/10.1177/1403494814541593,
https://doi.org/10.1359/jbmr.2002.17.4.709, https://doi.org/10.1016/j.bone.2004.04.003

Nedre grense for hva 
ledende vitamin D 
eksperter anser som 
tilfredsstillende



Syre-base balanse

• Normal pH i blod er 7.35–7.45

• Maten vi spiser virker inn på 
dette!

• Moderne vestlig kosthold, 
bestående av mye korn, ost, 
salt og prosessert kjøtt, og lite 
frukt og grønnsaker, er netto 
syredannende 

• Lav-grads acidose gir frig jøring 
av kalsium fra skjelettet, noe 
som over tid vil kunne gi 
osteoporose og benbrudd

(Scialla, J. J., & Anderson, C. A. (2013). Dietary acid load: a novel nutritional target in chronic kidney disease?. 
Advances in chronic kidney disease, 20(2), 141–149. https://doi.org/10.1053/j.ackd.2012.11.001)



Andre faktorer

• Fytinsyre
Binder kalsium i tarmen og gir redusert 
absorpsjon

• Vitamin K
Involvert i bendannelse

• Protein
Viktig for benbygging og –opprettholdelse. 
Både for lite og for mye er problematisk.



Ser vi litt forbi ernæring, så er… 

...veldig viktig!



Kort 
oppsummert

• Kalsiuminntak er bare én av flere ting 
som er viktig for et sterkt skjelett 

• Spesielt vitamin D, syre-base balanse, 
fytinsyre, vitamin K, protein og fysisk 
aktivitet er av stor betydning 

• Dette viser hvor viktig det er å tenke 
helhetlig/se skogen for trærne!


