
Et kritisk syn 
på kosttilskudd



Agenda

• Hva som skiller kosttilskudd fra mat

• Forskning på noen populære tilskudd

• Hvem som kan trenge tilskudd (og 
hvilke tilskudd det i så fall vil være)

• Spørsmål/diskusjon



Markedet flommer i 
dag over av diverse 
ernæringsprodukter

Forskjellen mellom 
disse produktene og 
ekte/hel mat er at de 
inneholder isolerte 
stoffer, ofte i doser og 
kombinasjoner som ikke 
finnes i naturen



Fra biologiens side er 
det åpenbart at vi er 
tilpasset naturlig mat

Denne typen mat er biologiske 
systemer, med den typen 
sammensetning og balanse av stoffer 
det innebærer

De består ikke bare av de tingene vi 
kjenner til – karbohydrater, proteiner, 
vitamin C, kalsium, osv. – men også en 
rekke forbindelser vi ikke har kartlagt 

Fra et evolusjonært ståsted er det 
rimelig å forvente at disse også spiller 
en rolle i kroppen (tilpasning!)



”Our understanding of  how diet affects health is limited to 150 key 
nutritional components that are tracked and catalogued by the United States 
Department of  Agriculture and other national databases. Although this 
knowledge has been transformative for health sciences, helping unveil the 
role of  calories, sugar, fat, vitamins and other nutritional factors in the 
emergence of  common diseases, these nutritional components represent 
only a small fraction of  the more than 26,000 distinct, definable 
biochemicals present in our food—many of  which have documented 
effects on health but remain unquantified in any systematic fashion across 
different individual foods.”

Barabási, AL., Menichetti, G. & Loscalzo, J. The unmapped chemical complexity of  our diet. Nat Food 1, 33–37 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s43016-019-0005-1



Stoffer fungerer ikke i isolasjon i kroppene våre. Snarere så 
påvirkes de av og utøver deres effekter på organer og vev i 
synkroni med andre substanser. Både for lite og for mye av 
ett element vil kunne ha uheldige effekter. 

For eksempel:

Benmineralisering påvirkes av blant annet kalsiuminntak, fytinsyre, 
vitamin D, koffein, vitamin K, protein og syre-base balanse. Samt 
sannsynligvis andre ting vi ikke har god oversikt over.



Denne naturlige kompleksiteten impliserer at man aldri
vil kunne «gjøre opp for» et dårlig og mangelfullt

kosthold ved bruk av tilskudd, og bidrar til å forklare 
hvorfor så mange studier på kosttilskudd har gitt 
«skuffende», og i visse tilfeller, uheldige utfall…







Selv studier på vitamin D tilskudd, som det er forholdsvis 
bred enighet om at det er gunstig å ta om vinteren, har 

ikke vært noen «slam dunk». Mange har funnet en  
sammenheng med gunstige effekter, men det er også noen 

som har sett liten eller ingen virkning.



Studier på kosttilskudd: 
Noen viktige ting å være 
klar over…

• Det er vanskelig å kontrollere for 
alle variabler

• Mange studier har ingen follow-up 
periode

• Fokuset er ofte på eventuelle 
positive virkninger, ikke eventuelle 
uheldige effekter

• Spesielt subtile utslag/endringer er 
vanskelige å plukke opp



Dette betyr ikke at kosttilskudd aldri er hensiktsmessig, men det er mye som
peker mot at det er lurt å være forsiktig og at om man har mulighet til å få i
seg det man trenger gjennom mat, så er det å foretrekke.

Dette er jo også i tråd med myndighetenes restriktive anbefalinger på
området.



Det sagt… La oss nå se på hvem som 
kan ha behov for tilskudd…



• Personer som inntar et spesielt og mangelfullt kosthold
Behov: Varierer. F.eks. veganere: vitamin B12, jern, vitamin D, sink, jod, selen, m.m. 

• Personer som er lite i sola 
Behov: Vitamin D

• Personer som inntar lite fet fisk 
Behov: Omega-3 fettsyrer (DHA og EPA)

• Syke og eldre mennesker 
Behov: Varierer avhengig av kroppslig tilstand. 

• Gravide, ammende og spedbarn
Behov: Varierer avhengig av mors ernæringsstatus.

• Idrettsutøvere?

• Andre…?

Men vil dette noensinne være en fullgod erstatning?



Kort 
oppsummert

Naturen og biologien, inkludert maten vi 
spiser og kroppene våre, er svært dynamiske 
og komplekse 

Dette gjør at det å isolere og innta 
enkeltkomponenter ikke nødvendigvis vil 
være effektfullt, og potensielt kan virke 
negativt

Dette betyr ikke at det ikke finnes tilfeller der 
visse former for kosttilskudd er gunstig, men 
det gir en tydelig indikasjon om at mat (i en så 
naturlig tilstand som mulig) er å foretrekke


