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Romsås i bydel Grorud 

Multietnisk populasjon 



• Livsstilssykdommer . Fokus på fysisk aktivitet 

på Romsås. MoRo  2000-2003 

• Vanskelig å motivere mange immigranter 

med overvekt og type 2 diabetes til fysisk 

aktivitet. 

• Orket ikke gå så mye og mange klaget over 

mye kroppssmerter. 

• Vitamin D-målinger ved Romsås legesenter. 

– Før 2005: ved mistanke om osteoporose og 

tarmsykdommer med redusert opptak av 

fettløslige vitaminer. 

– Fra 2005: også hos pasienter ved mistanke om 

minimal eksponering for sol og lavt vitamin D-

inntak i kosten. 



Hva fant vi? 

Overveldende mange lave vitamin D-verdier! 

Var målingene våre riktige? 

Hvordan behandle? 

Hvilke negative helseutfall gir vitamin D-mangel? 

 

Kontakt med Avd. for Allmennmedisin, Helsam. 
– Jørund Straand 

– Forskningsmidler: 
• Allmennpraktikerstipend 1 mnd  vår 2008 

• Allmennmedisinsk forskningsfond 6 mnd i 50% stilling fra høsten 2008    

• Stipendiat i halv stilling fra høst 2009. 

– Per Lagerløv og Mette Brekke (veiledere) 

  

 

 

  



Hypovitaminosis D (25-hydroxyvitamin D< 50 nmol/L) was 

examined in a multi-ethnic patient population with 

musculoskeletal pain, headache, fatigue, and other clinical 

indications for referral ¹.    (n=572) 

 

 • Hypovitaminosis D was found in over half of the patients.  

 • 83% of patients from the Middle East, Africa, and South Asia 

had hypovitaminosis D, and immigrant women had lower mean 

levels compared with men. 

 • 35% of the Norwegian patients had hypovitaminosis D. 

 • Patients with headaches had the lowest mean vitamin D 

levels. 

  

¹Knutsen KV, Brekke M, Gjelstad S, Lagerløv P. Vitamin D status in patients with 

musculoskeletal pain, fatigue and headache: A cross-sectional descriptive study in a multi-

ethnic general practice in Norway. Scand J prime Health Care. 2010 Sep;28(3):166-71. 

 

Romsås Legesenter  2005-2007    



 

 

Årstidsvariasjon av vitamin D-nivå 
hos pasienter med muskel-skjelettplager, fatigue og hodepine. 

 2005-2007 (Romsås legesenter) 

 

 

Knutsen KV, Brekke M, Gjelstad s & Lagerløv  P:Vitamin D status in patients with musculoskeletal pain, fatigue and 

headache: A cross-sectional descriptive study in a multi-ethnic general practice in Norway. Scandinavian Journal of 

Primary Health Care. September 2010, Vol. 28, No. 3 , Pages 166-171 

 



 

Tradisjon, kultur og breddegrader 

  
• I Norge har befolkningen i flere generasjoner 

hatt tradisjon for soleksponering i 

sommerhalvåret og inntak av fet fisk og 

Tran/Sanasol i vinterhalvåret 

• Immigranter som kommer til Norge har sjelden 

disse tradisjonene. De er derfor spesielt utsatt 

for vitamin D-mangel. 

– Dette forsterkes ytterligere ved at mange også 

dekker store deler av huden med tøy og gjerne 

unngår å være i direkte sol. 

– Inntar sjelden vitamin D-beriket mat 

 



Veien videre: 

• Multifaktorielle årsaker til muskelskjelettsmerter og 

redusert muskelkraft. 

• Studier har vist økt hyppighet av smerter hos 

immigranter, spesielt hos kvinner.¹ 

• Vitamin D-reseptorer i muskulatur, spesielt i type II-fibre. 

Disse er viktig for rask korreksjon av kroppsstillingen 

(proksimal muskulatur i under-ekstremitetene). 

• Mange observasjons studier. De kan fortelle oss at det er 

en assosiasjon mellom vitamin D-mangel og negative 

helseutfall. Kan ikke si noe om årsak. 

 Er Vitamin D-nivå bare en markør for andre 

underliggende faktorer? 

 
 

1. “Immigrants living in Norway reported more frequently musculoskeletal pains than ethnic Norwegians, 

and  immigrant woman more than men” (Brekke M et al. 2004) 

 



 

• På bakgrunn av funnene på Romsås var det 

ønskelig å lage en randomisert kontrollert 

studie (RCT) for å se på effekt av vitamin D-

tilskudd.  

• Høsten 2008 kontaktet vi Haakon Meyer og 

Ahmed Madar her ved Avdeling for 

samfunnsmedisin og Truls Raastad ved 

Norges Idrettshøyskole for samarbeid. 

 

 

 

 



Effect of vitamin D supplementation on muscular 

strength, musculoskeletal pain and headache in 

immigrants living in Norway .  

Randomized, double blinded, placebo controlled study 
 

• Målet med denne studien er å se på effekt av vitamin D-tilskudd 

(placebo, 10 mcg eller 25 mcg i 4 mnd.) på muskel styrke, 

muskelskjelett smerte og hodepine.  

• Immigranter fra Midt Østen, Afrika og Sør Asia er selektert til 

denne studien fordi tidligere studier har vi at disse har en høy 

forekomst av vitamin D-mangel. 

• Oppstart januar 2011.  251 er inkludert.  
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Muscle strength tests 

 
• To assess the muscular strength at 

the lower extremities counter-

movement jumps(CMJ) will be used.  

 

• Chair rising test. Measured as the time 

taken to rise from a sitting to a 

standing position and then to sit down 

again 5 complete times. 

 

• Grip force, evaluating a study subject’s 

upper extremity muscular force, will be 

tested by handheld dynamometer 

(type Baseline 90 kg/ Chattanooga). 

  



N=251 healthy immigrants, 

Age  18-50 

male and female 

N=1/3 

25µg 

Vit D3 

N=1/3 

10µg 

Vit D3 

 

N=1/3 

Placebo 

Included?     

 

•Nutrient habits and pain/headache scale 

•Muscular tests: chair raise, jump and   

  handgrip 

•Blood sample. 

1 tablet daily 

4 months 

  

YES NO 

•Nutrient habits and pain/headache scale 

•Muscular tests: chair raise, jump and  

  handgrip 

•Blood sample. (analyzed in one batch) 

 

After 4 months: 

N=? 

Missing=? 

 

Randomized, double blinded 

All tablets same color, shape, and size 



 

• Det er opprettet biobank slik at andre 

forskningsspørsmål knyttet til lave vitamin D-verdier 

også kan bli belyst. 

 

 

 

 

 

 

• Januar 2012: Vi ”vasker” data.                            

Koden er ikke brutt. 
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Takk for oppmerksomheten! 


