
Daglig multivitaminpille forebygger kræft hos mænd over 50 

Nyt studie fra de amerikanske sundhedsmyndigheder viser positive effekter af 

multivitamintilskud i kræftforebyggelse.  

Et stort amerikansk studie viser, at multivitaminpiller kan nedbringe risikoen for kræft.  Forskerne bag 

konkluderer, at multivitaminer giver mænd et mindre, men klart fald i risikoen for kræft på i alt otte 

procent. I undersøgelsen fulgte man 14.461 mænd over 50 år gennem en periode på mere end 12 år, hvor 

den ene gruppe tog en daglig multivitaminpille, mens den anden fik en placebo pille. 

Særligt de mænd, der igen får kræft – enten fordi deres kræft har spredt sig eller fordi de bliver ramt af en 

ny kræftsygdom – synes at have gavn af en daglig vitaminpille. Undersøgelsen har vakt opmærksomhed 

verden over, fordi dens omfang og grundighed. 

’Jeg kan kun være enig: Denne undersøgelse viser, at multivitaminpiller giver en lille, men signifikant 

nedsættelse af risikoen for at få kræft. Derimod viser den ikke nogen gevinst i forhold til dødelighed ved 

kræft,‘ siger overlæge Iben Holten fra Kræftens Bekæmpelse. 

Hun bemærker, at rapportens konklusion går imod anden forskning, der nærmere tegner et negativt billede 

af vitamintilskud. 

”Rapporten er meget redelig i sin gennemgang af de andre forskningsresultater på området. Sammen med 

det faktum, at den er så omfattende og grundig, gør det rapporten til et vigtigt indlæg i debatten,” fastslår 

Iben Holten. 

Godt for kræftpatienter 

Rapporten fremhæver både at der er tale om en generelt mindre risiko for kræft hos den gruppe, der hver 

dag fik en multivitaminpille, og en ekstra effekt for de patienter, der igen blev syge af kræft – enten fordi 

deres kræft havde spredt sig eller fordi de blev ramt af en ny kræftform. Det bemærker overlæge, dr. med. 

Christian Gluud fra Rigshospitalet, der selv har været kritisk overfor vitamintilskud: 

”Det kliniske forsøg skriver sig ind i historien som et meget velgennemført og velrapporteret forsøg. Det 
forhold, at man har fulgt en gruppe mænd i 12 år og fundet en effekt af multivitaminer versus placebo, som 
giver årsag til en otte procent lavere forekomst af total kræft i den multivitaminbehandlede gruppe, er et 
spændende resultat. Fundet er lige nøjagtigt statistisk signifikant. Effekten kan i virkeligheden være så stor 
som 14 procents reduktion i kræftforekomst eller så lille som 0,002 procent. Det giver værdifuld ny viden,” 
siger han. 
 
”Men studiet kalder samtidig på en bekræftelse i nye randomiserede forsøg. De otte procents reduktion af 
alle former for kræft er en interessant observation, men det er vigtigt at få gentaget forsøget på en større 
og mere bred population, hvor man inkluderer kvinder, flere aldersgrupper og individer med forskellige 
typer jobs og fra forskellige sociale lag, for at afdække om man kan genfinde resultatet.” 
 
”Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at forsøget ikke viser nogen signifikant effekt på kræftdødelighed 
eller død af alle årsager. Forsøget viser heller ikke effekt på specifikke kræfttyper, for eksempel 
prostatakræft eller tyktarmskræft. Den observerede effekt ses især blandt den undergruppe af patienter, 



som tidligere har haft kræft inden indgang i forsøget,” siger Christian Gluud, overlæge, dr. med. på 
Rigshospitalet og leder af Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning. 
 

Undersøgelsen er den hidtil største af sin slags og den er finansieret og organiseret af den amerikanske 

sundhedsstyrelse, National Institute of Health. I studiet brugte man multivitaminpiller, der indeholder både 

vitaminer og mineraler i et forhold svarende til anbefalingerne for personer over 50. Omkring hver anden 

dansker tager dagligt sin multivitaminpille.  
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Om studiet 

Studiets titel er Physicians Health Study II, og er publiceret i Journal of American Medical Association, 

JAMA, online 17 oktober, 2012.  

• PHS II er en klinisk studie sponsoreret af det amerikanske National Institute of Health og udført af 

forskere på Afdelingen for Forebyggende medicin på Brigham and Women 's Hospital, Harvard 

Medical School i USA. Undersøgelsen blev udført på 14.641 raske amerikanske mandlige læger i 

alderen> 50 år. 

• Formålet med studiet var at evaluere effekten af multivitaminer, ved anvendelse af 

multivitaminpillen Centrum Silver, betacaroten, vitamin E og vitamin C i primær forebyggelse af 

kroniske sygdomme. Undersøgelsen havde fire undersøgelsesområder: Reduktion af kræft risiko, 

hjerte-karsygdomme, aldersrelaterede øjensygdomme og nedsat indlæringsevne.  

• Undersøgelsen begyndte i 1997 og sluttede i 2011 og spænder over en periode på 12,2 år af daglig 

for multivitamin brug.   

Det fulde studie kan læses her: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1380451 


