
Et kritisk syn på 
proteintilskudd



Industrien har solgt inn idéen om at proteintilskudd løfter helse, muskelvekst 
og prestasjon. Vurderinger og forskning som peker i en annen retning har 
havnet i skyggen.

La oss nå se nærmere på 8 mørklagte sider…



1. Proteinpulver er et kraftig 
bearbeidet produkt med en 
abnormal næringsprofil

• Næringssammensetningen er veldig 
ulik hele matvarer

• Proteindensiteten er 
ekstremt/unaturlig høy

• Ved å skille ut/isolere noe spesifikt 
fra en matvare, for så å bygge dette 
inn i et nytt produkt, mister man 
strukturen og næringsbalansen som 
finnes i naturlig mat



2. Proteintilskudd inneholder 
generelt mye problematisk

Deriblant…

• Søtningsmidler

• Fargestoffer

• Tungmetaller

• Bisfenol A



3. Proteintilskudd inneholder 
vanligvis proteintyper vi har 
liten evolusjonær erfaring med

• Myse- og kaseinproteiner er 
dominerende på markedet

• Disse stammer fra, og er unike for, 
melk

• Melk har gjennom nesten hele vår 
utvikling vært forbeholdt spedbarn, og 
da kun melk fra egen art og 
hovedsakelig egen mor

• Kumelk gjorde sitt inntog i kosten vår 
forholdsvis nylig, evolusjonært sett

• Fra et darwinistisk perspektiv vil man 
forvente at vi ikke er biologisk 
innrettet mot å innta denne typen 
proteiner gjennom livet, og da spesielt 
ikke i de konsentrasjoner man finner i 
tilskudd



4. Myseprotein har en kraftig 
effekt på insulinproduksjon

• Kombinasjonen av aminosyrer i 
myseprotein er sterkt 
insulininduserende

• Dette virker 
anabolsk/vekstfremmende hos 
ammende pattedyr, samt forklarer 
myseproteins effekter på 
muskelvekst

• Overstimulering av insulin og dets 
assosierte hormoner, som 
insulinliknende vekstfaktor (IGF), 
spiller en viktig rolle i mye moderne 
sykdom

«Water soluble, easily hydrolysable whey
proteins in comparison to all other animal-
derived structural muscle proteins provide
highest amounts of the branched-chain
amino acids (BCAAs) leucine, isoleucine and 
valine, which raise postprandial insulin 
plasma levels within minutes. Furthermore, 
whey proteins induce the secretion of the
incretin glucose-dependent insulinotropic
polypeptide (GIP), which in concert with
insulinotropic BCAAs co-stimulates insulin 
secretion of pancreatic β-cells.»

Melnik BC, John SM, Schmitz G. Milk is not just food but most likely a 
genetic transfection system activating mTORC1 signaling for postnatal 
growth. Nutr J. 2013 Jul 25;12:103. doi: 10.1186/1475-2891-12-103. PMID: 
23883112; PMCID: PMC3725179.



5. Proteinpulver har en uheldig 
effekt på mage-tarmhelse

• Mage-tarmubehag har blitt 
rapportert ifm. bruk

• Kunstige tilsetningsstoffer kan 
endre tarmfloraen

• Myse- og/eller kaseinprotein vil 
forventes å produsere en 
mikrobiotakonfigurasjon mer 
lik/med trekk av den man ser i 
babyer og kalver

“Protein shakes and whey shakes both lack prebiotic 
fiber to feed gut microbiota, but whey shakes also have 
proteins that are partially digested to produce 
antimicrobial peptides and other factors that disrupt 
adult gut fora.”

- Art Ayers, tidligere professor ved Harvard Universitet



6. Melkebaserte proteintilskudd 
kan fremme og forverre kviser

• Flere studier har dokumentert en 
sammenheng mellom inntak av 
myseprotein og forekomsten av 
kviser

• Dette gir god mening i lys av det vi 
vet om måten myseprotein påvirker 
kroppen, samt mekanismene i akne 
vulgaris

• Dette indikerer at den utbredte 
bruken av proteinpulver blant 
kroppsbyggere er noe av grunnen til 
at kviser er et så vanlig problem 
innad i denne gruppen



7. Melkebaserte proteintilskudd 
kan ha uheldige effekter på 
hjernen og appetittregulering

• Kaseinprotein brytes ned til peptider 
som aktiverer opioid-reseptorer i 
hjernen

• Dette bidrar til å forklare unge 
pattedyrs entusiasme for 
pupp/melk, samt ost sin appell

• Dyreforsøk indikerer at inntak av 
forgrenede aminosyrer (i isolasjon) 
skaper en aminosyreubalanse som 
gir opphav til overspising og 
vekt/fett-økning



8. Forskning som peker mot 
gunstige effekter av 
proteintilskudd forteller ikke 
hele historien

• Studier som fremheves som bevis 
for positive effekter gjengir ikke et 
fullstendig bilde av situasjonen

• Ofte er det ikke overenstemmelse 
mellom proteininntaket i de ulike 
studiegruppene

• Studier på området fokuserer i 
mange tilfeller nesten utelukkende 
på muskelvekst og styrkefremgang, 
mens andre, og potensielle negative 
effekter, i liten grad vurderes 



Kort oppsummert

• Det er flere farer assosiert med bruk av proteintilskudd

• Disse har i stor grad blitt overskygget av kosttilskuddindustriens
markedsføringskampanjer

• Proteintilskudd er en lettvint kilde til protein som er ekstraordinært 
hurtigvirkende og vekststimulerende, men med dette følger det også en 
helsekostnad

• Personer som ikke klarer å få i seg tilstrekkelig protein gjennom vanlig mat, som 
f.eks. syke individer, kan ha nytte av tilskudd

• Ettersom bruk av proteintilskudd kan ha negative effekter på tarmflora og 
generell helse vil man forvente at det også kan undergrave prestasjon, 
rekuperasjon og treningsubytte, spesielt over tid


