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To visdomsord

• For mye av det gode er ikke 

alltid herlig

• En svale gir ingen sommer



Hva betyr det?

• Kosttilskudd – tilskudd når kostholdet ikke 

er tilstrekkelig

– Matvarelovgivning

• Tradisjonelt plantebasert legemiddel – et 

planteprodukt godkjent av Legemiddelverket 

etter å ga vært i bruk i folkemedisinen i minst 

30 år – hvorav 15 år i EU

– Legemiddellovgivning

– Godkjennelse basert på tradisjon og ikke  

vitenskapelige studier 



Kosthold 

• Middelhavskosthold anbefales 

–Mindre rødt kjøtt, mer hvitt kjøtt

–Mer olivenolje og rapsolje 

–Mer frukt og grønnsaker

–Mer fisk

–Mer nøtter

–Mindre sukker



Kosttilskudd

• Unødvendig for de fleste ved et variert kosthold

• Kan være nyttig i noen situasjoner:

– Ved lavt matinntak kan tilskudd av multivitaminer og 

mineraler være nyttig

– Ved nedsatt immunforsvar, tarmsykdommer og etter 

fedmeoperasjoner kan tilskudd av vitaminer og mineraler 

være nyttig

– Vegetarianere og personer som ikke tåler melkeprodukter 

kan trenge tilskudd med kalsium og jod.

– Ved utilstrekkelig inntak av D-vitamin gjennom kosten 

bør du ta tran eller annet D-vitamintilskudd i den delen av 

året med lite sol. 



Bare blåbær? 

Blåbær er godt for mye. Rik på antioksidanter. Øker kroppens generelle velvære og øker motstandskraft mot frie radikaler. Har en mageregulerende effekt og positiv virkning på synet.

Møllers blåbærekstrakt 
Blåbær er godt for mye. Rik 

på antioksidanter. Øker 

kroppens generelle velvære 

og øker motstandskraft mot 

frie radikaler. Har en 

mageregulerende effekt og 

positiv virkning på synet

Annonse



Antioksidanter

• Alle har hørt om det - men 

nesten ingen vet hva det er!



Stoffskifte 

02Nærings-

stoffer

Energi + vann + C02

Mitokondrium

Fritt radikal

Cellekjerne

Oksidativt stress



Hva er et fritt radikal?

• Et fritt radikal er et atom eller molekyl med 

et uparet elektron
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Typer av frie radikaler

Superoksid-radikal  ●O2

-

Hydroksyl-radikal ●OH



Hva gjør frie radikaler?

• Positive virkninger

– Viktig i hvite blodlegemer for å drepe 
bakterier og virus

– Signaler inne i cellene

• Negative virkninger

– Skade på arvestoffet (DNA, RNA), 
fettstoffer, proteiner
• Kreft

• Åreforkalkning

• Aldringsprosessen



Cellen forsvarer seg!

• Enzymsystemer som nøytraliserer frie 

radikaler

– Superoksiddismutase, peroksidase, katalase 

m. fl. 

• Enzymer som reparerer skadene de frie 

radikalene lager

• Antioksidanter som nøytraliserer frie 

radikaler



Hva er en antioksidant?

• En antioksidant er et stoff som kan 

nøytralisere frie radikaler 

– Hindre overføring av elektroner

– Hindre at frie radikaler skader cellene



Virker antioksidanter?

• Ingen studier viser at tilskudd med en eller noen 
få antioksidanter gir beskyttelse mot sykdom 
eller aldring
– Ødelegges før opptak i kroppen

– Tas ikke opp av cellene

– Siste metaanalyse viser noe økt risiko for hjertesykdom

• Tilførsel av en rekke ulike antioksidanter kan
være nyttig
– Variert kosthold

• Det er mulig å øke oksidativt stress
– Røyking

– Soling

– Fysisk aktivitet?



Alternativ teori for mulig 

virkning

• Antoksidantene virker indirekte ved å 

øke aktiviteten i kroppens 

forsvarssystemer mot fremmede 

stoffer

– Hvite blodlegemer

– Andre forsvarsceller

– Lever



Noen antioksidanter

Stoff Matvarer Kommentar

Beta-karoten Gulrot, frukt Øker risikoen for 

lungekreft hos røykere

Lutein, zeaxantin Spinat, mais, egg, citrus Kan beskytte netthinnen, 

usikre i studier

Flavonoider

(flere undergrupper)

Bær, druer, te, 

sjokolade, frukt

Kan beskytte mot frie 

radikaler, effekt ikke 

dokumentert

Vitamin A Lever, tran, fisk, 

melkeprodukter

Nøytraliserer frie radikaler, 

ikke påvist effekt av 

tilskudd i studier
Vitamin C Frukt, bær

Vitamin E Oljer, solsikkefrø, nøtter

Selen Korn, kjøtt, grønnsaker



Beskyttelse mot kreft

• Cellene lever etter to lover:

– Det er forbudt å danne flere celler unntatt 

for å erstatte en skadet eller død celle

– Selvmord er obligatorisk dersom cellen er 

alvorlig skadet, særlig i arvestoffet (DNA)

• Denne mekanismen kalles apoptose

• Kreft kan oppstå dersom cellen 

forandrer seg så mye at den kan omgå 

disse to lovene



Kost mot kreft – hvis du vil prøve

Rosenkål ½ kopp Brokkoli, blomkål, kål ½ kopp

Hvitløk 2 fedd Løk ½ kopp

Spinat, karse ½ kopp Soya ½ kopp

Linfrø 1 spiseskje Tomat (konsentrat) 1 spiseskje

Gurkemeie 1 teskje Svart pepper ½ teskje

Blåbær, bringebær, 

bjørnebær

½ kopp Tranebær (tørkede) ½ kopp

Druer ½ kopp Mørk sjokolade (70%) 20 g

Sitrusfrukt ½ kopp Grønn te 250 ml x 3

Rødvin 1 glass

Forslag fra boken ”Mat mot kreft”, Kagge forlag 2008



Blåbær og blåbær fru Blom 

SPØRSMÅL FRA KIRSTEN ØSTLYNGEN 
Vi bruker en del krøkebær (krekling) til råsaft. 
Er det de samme fargestofferne i krøkebærene 
som i blåbær og har krøkebær den samme 
positive virkning? 

SVAR FRA RUNE BLOMHOFF 
Krekling inneholder fargestoffer som ligner på 
fargestoffene i blåbær. Krekling inneholder 
faktisk mere antioksidanter enn blåbær. 

Men vi vet strengt tatt ikke sikkert om 
antioksidantene i hverken blåbær eller 
solbær virker i menneskekroppen. 
(Radioprogram 13.mars 2003) 



Myndighetenes råd

• Folsyretilskudd før og under graviditet

• D-vitamintilskudd ved lavt inntak i 

maten

– En skje tran

• Tilstrekkelig omega-3-fett

– Fet fisk eller tilskudd

– De siste undersøkelsene viser at omega-3-

tilskudd ikke beskytter mot hjertesykdom



Fettsyrer

Fettsyrer

Mettet fett

(animalsk, smør, kokosolje)
Umettet fett

Transfett

(Herdede oljer, margarin)

Flerumettet fett Enumettet fett

Omega-3-fettsyrer

(Fet fisk, nøtter, soya)

Omega-6-fettsyrer

(Vegetabilske oljer)

Omega-9-fettsyrer

(Olivenolje,avokado, mandler)



Hva betyr omega?

COOH

H3C
ω3 ω6 ω9

• Omega angir ”enden” på fettsyren

– Nummeret angir hvor mange karbonatomer 

det er fra enden til dobbeltbindingen
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Omega-3 fettsyrer

• EPA (eikosapentaensyre), DHA 

(dokosaheptaensyre)

– Finnes i fet fisk

– Brukes medisinsk for å behandle høye fettstoffer i 

blodet 

– Usikker effekt når det gjelder å forebygge 

hjertesykdom

– Fiskemåltid anbefales 2-3 ganger i uken

• alfa-linolensyre

– Finnes i olivenolje, nøtter

– Noe av forklaringen på det franske paradoks? 



Overgangsplager

• Vedd overgangsalderen faller 

produksjonen av østrogener

– Symptomer i form av hetetokter, svette, 

varmefølelse og nattesvette 

– Mye vanligere i vestlige land enn i østen

• Kultur?

• Genetikk?

• Kosthold?



Planteøstrogener

• Planteøstrogener finnes blant annet i 

soya, rødkløver, nattlys, 

klaseormedrue, linfrø og humle 

– Selges som naturlig hormontilskudd mot 

overgangsplager



Hva er planteøstrogener?

• Naturlige stoffer som likner på østrogener 

– Tilhører flere ulike grupper av molekyler
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Soyaprodukter

• Soyabønner (kokte, grønne bønner) 

• Soyamel

• Miso (gjæret deig av soyabønner)

• Soyasaus (lages av gjærede soyabønner)

• Ristede bønner

• Tofu (stivnet ”melke” fra soyabønner)

• Soyamelk (presset fra soyabønner)



Virkning av planteøstrogener

• Soyatilskudd

– Minimal eller beskjeden effekt

• Rødkløver

– Ingen dokumentert virkning

• Humle, nattlysolje

– Ingen dokumentert virkning

• Ikke mulig å gi anbefaling om preparat, 

dose eller varighet av behandling

– Sannsynligvis liten risiko for bivirkninger 



Rosenrot

• Rhodiola rosea

– Hevdes å være et adaptogen –

skal beskytte mot stress

– Brukes for å gi generell velvære

– ”Nordens ginseng”

• Lite forskning vedrørende 

virkning

– Rosenrot kan virke uheldig 

sammen med blodfortynnende 

legemidler

– Relativt mange 

bivirkningsmeldinger



Ginseng

• Panax ginseng

• Mange falske preparater

• Brukes som styrkende middel 
middel ved fysisk og psykisk 
stress

• Mye forskning, men likevel 
usikkert om ginseng har noen 
nyttig virkning

• Kan gi økt blødningsfare under 
operasjoner, kan føre til 
blodtrykksstigning



Solhatt

• Echinacea purpurea

• Svak, men positiv 

dokumentasjon for en 

viss lindrende effekt ved 

forkjølelse

• Allergiske reaksjoner er 

ganske vanlige

– Personer med allergi mot 

burot kan reagere på 

solhatt



Råd til pasienter 

• Følgende pasienter bør ikke bruke 

naturmidler uten etter avtale med 

lege:

– Warfarin-brukere

– Pasienter med epilepsi

– Pasienter som har transplantert organer

– Pasienter som bruker mange legemidler 

eller har alvorlige sykdommer



Prestasjonsfremmende 

medikamenter, doping

• Myndighetenes dopingliste omfatter 

produkter som det er forbudt å kjøpe, 

selge og bruke

– Brudd på reglene behandles av rettsapparatet

• Idrettens dopingliste fastsettes av World 

Anti-Doping Agency (WADA)

– Brudd på reglene straffes av idretten (i Norge)

– Langt flere stoffer enn på myndighetenes liste

– www.antidoping.no

http://www.antidoping.no/


Prestasjonsfremmende metoder

• Metoder for å tåle smerter og ubehag slik at man kan 

yte mer

– Smertestillende, stimulerende 

• NSAIDs og kodein tillatt, morfin forbudt

• ADHD-midler forbudt

• Metoder for å øke utholdenhet

– Påvirke lungekapasiteten

• Astmamedisiner

– Øke blodprosenten

• Erytropoietin, CERA, bloddoping

• Metoder for å øke muskelstyrke

– Anabole steroider, veksthormon

• Annet

– Slankemidler, vanndrivende, beroligende (betablokker), 

rusmidler



Kosttilskudd kan være risikabelt

• Kosttilskudd som 

angis å være 

muskelbyggende, 

slankende, 

energigivende 

og/eller 

fettforbrennende er 

høyrisikosport

• 8 av 93 undersøkte 

produkter i en norsk 

undersøkelse 

inneholdt 

dopingstoffer

Tidsskr Nor Legeforen 2019 doi: 10.4045/tidsskr.18.0502



Bloddoping

• To metoder:

– Homolog transfusjon – blod 

fra en annen person

• Forholdsvis lett å avsløre 

– Autolog transfusjon – blod 

som er tappet fra utøveren 

selv og gis tilbake før 

konkurransen

• Vanskeligere å avsløre

• Øker tiden til «melkesyre» 

hos en trent person opptil 

5-6%

• Innføringen av blodpass
VM Seefeldt 2019



Konklusjon

• Kosttilskudd er unødvendig for de fleste 

– Mange myter hos idrettsfolk og folk som driver 

med mosjonstrening

• Ingen kosttilskudd kan erstatte et godt kosthold

– Kosttilskudd er en risikosport for 

idrettsutøvere

• Ulovlige prestasjonsfremmende metoder 

brukes i idretten

– Brukes både i utholdenhetsidrett og idretter 

som krever muskelstyrke 


