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Abstract: 

De mulige helbredseffekter af calcium og magnesium er interessante, dels fordi der er store 
variationer i koncentrationerne af de to stoffer i drikkevandet i Danmark, og dels fordi ny drik-
kevandsteknologi (omvendt osmose, ionbytning, kalkfældning, m.v.) reducerer koncentratio-
nerne af ionerne i drikkevandet.  
 
Calcium er normalt den altdominerende cation i dansk drikkevand. Gennemsnitskoncentrati-
onen af calcium i drikkevand i Danmark er ca. 84 mg/l (variation 31-160 mg/l). I modsætning 
hertil er gennemsnitskoncentrationen af magnesium kun ca. 12 mg/l (variation 3-46 mg/l).  
 
I forhold til det anbefalede daglige indtag af calcium og magnesium (800 mg Ca og 375 mg 
Mg) er bidraget fra drikkevand i Danmark beskedent. Hvis man forudsætter en daglig indta-
gelse af drikkevand på 1,5 liter/person, er tilskuddet af calcium og magnesium fra drikkevan-
det til dækning af det anbefalede daglige indtag kun på 16% for calcium og 5% for magnesi-
um. Det er indtagelsen af fødevarer, der bidrager med langt det meste af mineralerne. For 
calcium’s vedkommende er mælk og ost væsentlige kilder.  
 
Den eneste helbredseffekt af calcium og magnesium i drikkevandet, der er klart dokumente-
ret, er effekten af calcium i forhold til forebyggelsen af caries hos børn og unge (positiv ef-
fekt, se nedenfor).  
 
En relativ høj koncentration af magnesium i drikkevandet har i nogle studier indikeret en po-
sitiv effekt i forhold til forekomsten af hjerte-kar sygdomme. Andre studier har ikke kunnet 
påvise nogen effekt. Det er muligt, at hvis der er en positiv effekt, kan den hænge sammen 
med, at et relativt højt indhold af magnesium kan være korreleret med et relativt højt indhold 
af bicarbonat, der har en gavnlig effekt på kroppens syre/base balance. WHO undersøger for 
øjeblikket, om der er belæg for, at magnesium har en positiv effekt.  
 
Der knytter sig også stor usikkerhed til calcium’s helbredseffekter, bortset fra effekten på 
caries. Nogle få studier har vist, at et højt calciumindhold i drikkevandet (stor hårdhed) frem-
mer udviklingen af børneeksem. Der er klart et behov for videre studier af denne mulige ef-
fekt, ikke mindst i Danmark, hvor hårdheden i drikkevandet mange steder er høj. Der er ikke 
givet nogen forklaring på den negative effekt af calcium i forhold til børneeksem i de få un-
dersøgelser heraf. 
 
Der har ikke kunnet påvises nogen effekt af calcium (og magnesium) på knogleskørhed.  
 
Det har i mange år været kendt, at fluorid i drikkevand forebygger caries. Det er imidlertid en 
forholdsvis ny opdagelse, at calcium i drikkevand også bidrager til forebyggelse af caries hos 
børn og unge. Forekomsten af caries er bestemt af en række faktorer: socioøkonomiske, 
kulturelle, genetiske og kemiske faktorer. God forebyggende tandpleje fra både forældres 
side og skoletandpleje er helt afgørende forhold.  
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En statistisk undersøgelse af Bruvo et al. (2008) har vist, at også drikkevandets indhold af 
calcium og fluorid spiller en rolle. Netop fordi der er mange faktorer, der bestemmer caries-
hyppigheden, er der stor variation i forekomsten af caries, hvis man sammenligner personer 
på en bestemt lokalitet. Det er det store antal børn og unge, der har indgået i undersøgelsen 
af Bruvo et al. (2008), ca. 52.000, der har muliggjort, at man statistisk har kunnet konkludere 
at både calcium og fluorid hver har en selvstændig signifikant effekt på caries.   
 
Den statistiske undersøgelse af Bruvo et al. (2008) viste det nye, at foruden fluorid (F-) har 
calcium (Ca++) en væsentlig effekt, begge ioner beskytter mod caries. Resultaterne af en 
simpel F/Ca-model er vist i figur1, der indeholder den kvantitative sammenhæng mellem ca-
ries (DMF-S, se figurtekst) og koncentrationerne af fluorid og calcium i drikkevandet. Figuren 
viser variationer i cariestilfælde fra 1 til 5 DMF-S. Det fremgår af ligningen i figur 1, at gen-
nemsnitskoncentrationerne i Danmark af fluorid og calcium er 0,33 mg F/l, henholdsvis 83,5 
mg Ca/l. Dermed bliver den gennemsnitlige forekomst af caries ca. 2,9 DMF-S. Parametrene 
i modellen har en høj signifikans (p< 0,0001) og sammenhængen kan forklare 45% (R2) af 
variationen i caries.  
 
Foruden fluorid og calcium havde pH, klorid, og bicarbonat en effekt på caries, men ved at 
tage en mere kompleks model i betragtning steg R2 værdien kun fra 45% til 51%. Højere pH 
og bicarbonat reducerer caries, hvorimod højere kloridkoncentration øger caries.  
 
Man kan ud af den simple F/Ca-model udlede, at hvis man ændrer på koncentrationerne af 
calcium og fluorid, men samtidigt ønsker ”caries-neutralitet”, dvs. uforandret antal cariestil-
fælde, så er substitutionsforholdet:  CF = -0.006  CCa. Det betyder, at hvis f.eks. calcium 
reduceres med 100 mg/l, så skal der tilsættes 0,6 mg/l fluorid. Substitutionsforholdet F/Ca er 
altså 0,6%.  
 
I figur 1 er vist den beregnede forekomst af caries i forskellige situationer. Punkt A repræsen-
terer f.eks. en vandforsyning på Sydsjælland med relativt høj calcium og fluorid, hvor DMF-S 
er 1,5. Punkt D repræsenterer en vandtype med ringe indhold af calcium og fluorid. Her er 
DMF-S ca. 4,5. Det kunne være en vandtype fra Vest- eller Nordjylland. Cariesforekomsten 
stiger altså en med faktor 3 fra Øst- til Vestdanmark. Ved brug af regnvand til vandforsyning, 
hvilket sker mange steder i verden, ville DMF-S stige til 5.  
 
Resultaterne af undersøgelsen har konsekvenser for vurderingen af fordele og ulemper ved 
blødgøring og afsaltning af vand og brug af regnvand til drikkevandsforsyning. Sidstnævnte 
udnyttes ikke i Danmark, men blødgøring og afsaltning er meget aktuelle teknologier. Effek-
ten af at blødgøre vand er illustreret i figur 1 med punkt C og D. Ved at reducere calciumkon-
centrationen med 80 mg/l øges cariesforekomsten med 1,1 DMF-S svarende til en øgning på 
40%. Eksemplet svarer til brug af en såkaldt Pellet-reaktor, hvor fluoridkoncentrationen ikke 
ændres.  
 
Den positive effekt af calcium på forebyggelse af caries er resultatet af en direkte effekt på 
tandemaljen af calciumionerne i spyttet i mundhulen. Calcium kan imidlertid også indirekte 
have en positiv helbredseffekt derved, at calcium bidrager til udfældning af et beskyttende 
kalklag på overfladen af vandrør, såfremt vandet er overmættet mht. kalk. Det kan f.eks. hin-
dre afgivelse af skadeligt cadmium, bly og kobber fra vandrør. Udfældning af et kalklag på 
rør forudsætter, at drikkevandet er overmættet mht. kalk. Herved får også drikkevandets 
koncentration af bicarbonat (alkalinitet) og vandets pH en betydning.  
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Figur 1. Forekomsten af caries som funktion af koncentrationerne af calcium og fluorid i drik-
kevandet. Caries er målt som DMF-S: decayed, missing and filled tooth surfaces. Koncentra-
tioner er vist i mg/l.  

 


