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Introduktion 

Du har sikkert, som mange andre, en masse spørgsmål, når det kommer til 

kosttilskud. Hvilke tilskud gør dig større og stærkere, hvilke kan hjælpe dig med 

at smide fedtet, hvilke virker rent faktisk, eller er de alle sammen spild af 

penge? 

Faktum er, at kosttilskud ikke har den effekt, som producenterne ofte hævder, 

at deres produkter har. Lovlige kosttilskud kan ikke gøre særlig meget for at 

hjælpe dig med at blive større, stærkere eller tabe dig. Kosttilskuds-industrien 

er en milliardforretning. Det er en industri, som er bygget på store løfter, smart 

emballage og ufattelig meget marketing.  

Lad os for eksempel tage kosttilskuddet glutamin. Glutamin er en aminosyre, 

der bliver solgt som et muskelopbyggende middel. Men vidste du, at det aldrig 

er blevet bevist, at glutamin har en muskelopbyggende effekt på folk som træ-

ner? Alligevel bliver der hvert år solgt for flere 100 milliarder kr. af glutamin -til-

skud til fitness-udøvere verden over, selvom det er totalt ubrugeligt i den for-

stand. 

Dette er en af grundene til at jeg har lavet denne guide 

Når det så er sagt, så er det ikke ens betydende med, at kosttilskud ikke har en 

plads i dit træningsregime, du skal bare ikke forvente, at du opnår nogle mar-

kante resultater. 

Hvis du allerede har bestemt dig for at bruge penge på kosttilskud, så kan du i 

denne guide læse dig frem til hvilke kosttilskud er værd at bruge penge på, og 

hvilke man skal holde sig fra. 

http://www.fhect.dk/
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Indholdet er som altid understøttet af forskningsstudier, som videnskabeligt 

undersøger, om kosttilskuddene rent faktisk har en reel effekt eller ej. Viden-

skab er den bedste metode vi har til at komme frem til sandheden. Du har sik-

kert en ven, som før har anbefalet et bestemt produkt til dig, da det har virket 

rigtig godt på ham. Men hvordan kan din ven være i stand til at vurdere, om 

produktet rent faktisk har virket på ham eller ej, og hvordan kan han være sik-

ker på, at det er produktet og ikke andre faktorer, som har haft en indflydelse? 

Disse spørgsmål besvaret bedst gennem videnskabelig forskning, og ikke hvad 

folk mener eller har erfaring med. 

Når du læser guiden, vil du kunne finde referencer på de fakta, som bliver be-

skrevet under hvert emne. Dermed kan du læse mere om det pågældende stu-

die, hvis du ønsker det. 

  

http://www.fhect.dk/
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Protein 

Når man snakker om kost i forhold til ens træning, er proteinindtaget nok en af 

de primære faktorer, som er vigtigt at have styr på. For at finde ud af, om man 

har brug for proteinpulver eller ej, er det vigtigt først at forstå, hvor meget pro-

tein man har brug for i løbet af dagen. 

Jeg vil ikke begynde at kede dig med at beskrive biologien bag proteinmolekylet 

eller gå alt for meget i dybden med diverse former for proteinpulver, og det er 

heller ikke hvad indlægget handler om. Hvis du gerne vil læse mere om det, an-

befaler jeg, at du tager et kig på Wiki. 

Hvor meget protein har jeg brug for om dagen? 

Mange tror fejlagtigt, at et større indtag af proteiner vil resultere i en større mu-

skelvækst, men hvorvidt det rent faktisk er tilfældet kan diskuteres til uigenken-

delighed. Der er ikke noget entydigt svar på hvor højt proteinindtaget skal være 

per dag for at øge muskelvæksten (hypertrofi) mest muligt.  

Generelt anses et proteinindtag på 0,8 gram per kilo kropsvægt at være pas-

sende for helt normale mennesker, som ikke dyrker en krævende sport eller 

som har et fysisk belastende arbejde i hverdagen (1). Det vil sige, at en person 

på 75 kg. har brug for 60 gram protein (75*0,8) for ikke at ende i et underskud. 

Dette nummer er selvfølgelig højere, hvis du styrketræner, da kroppen dermed 

har brug for flere proteiner til at genopbygge musklerne.  

Men hvor meget mere man har brug for er svært at sige. Det afhænger af 

mange ting, såsom din vægt, muskelmasse, køn, træningsintensitet, genetik, ka-

lorieindtag osv. 

http://www.fhect.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Protein
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Fordele ved et højere proteinindtag end de normale anbefalinger 

Flere studier har vist, at man kan øge muskelmassen ved at øge proteinindtaget 

helt op til 1,5 – 2,4 gram per kilo kropsvægt i forhold til et lavere indtag af pro-

teiner (2)(3)(4)(5)(6). 

Spørgsmålet er så, om man ville få en større effekt af at spise en større 

mængde proteiner, end hvad studierne har undersøgt. Selvom det måske for 

nogen lyder som rigtig meget kylling gennem dagen, så er et indtag på 3,0 gram 

per kilo kropsvægt for styrketrænere og bo-

dybuildere slet ikke uhørt. 

Men om det er effektivt at indtage så meget 

er ikke særlig undersøgt. Derfor kan man 

ikke på nuværende tidspunkt sige, at man 

ville få en større anabolsk (muskelopbyg-

gende) effekt af at spise mere protein end 

hvad studierne har undersøgt. Hvis man 

gerne vil være på den sikre side, så gør man 

bare det, men det skal ikke ses som en nød-

vendig. 

 

Har man brug for proteinpulver? 

Det kan være en god idé at supplere med proteinpulver, hvis du har svært ved 

at indtage nok protein gennem din daglige kost.  

Ofte vil protein i pulverform også være en billigere og hurtigere løsning end 

f.eks. at skulle indtage det gennem kød. For dem som har et arbejde eller en 

dagligdag, hvor det ikke er muligt at sætte sig ned og spise et rigtigt måltid ud-

over frokosten, kan proteinpulver være et smart alternativ.   

http://www.fhect.dk/
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Men hvis du ikke har problemer med at spise store mængder kød eller andre 

proteinholdige madvarer på en daglig basis, så har du sandsynligvis ikke 

brug for at investere i proteinpulver, da du allerede får dækket dit protein-

behov gennem din normale kost. 

Valle vs. Kasein 

Når man snakker om proteinpulver, er der særligt to slags, som er populære: 

det hurtigt optagelige valleprotein og det langsomt optagelige kasein. 

Valleprotein er især brugt i takt med træning, da kroppen absorberer denne 

form for protein hurtigere end andre. Ideen er, at valleproteinet derfor er den 

bedste proteinkilde til hurtigt at forsyne musklerne med næring, efter at de er 

nedbrudt af en hård omgang styrketræning. 

Kasein bruges derimod normalt før sengetid eller et tidspunkt på dagen, hvor 

der går lang tid, før man spiser noget igen. Da kasein absorberes langsomt, vil 

det dermed have en længere virkning i kroppen end f.eks. valleprotein.  

Om det rent faktisk gør nogen forskel at indtage valleprotein fremfor kasein i 

takt med ens træning – eller at indtage kasein fremfor valleprotein før sengetid 

– for at skabe den største muskelopbyggende effekt er ikke et velundersøgt 

emne. 

To studier har undersøgt om henholdsvis valle og kasein giver den største præ-

stationsfremmende og muskelopbyggende effekt, når man indtager det i takt 

med ens træning. Studierne kom frem til samme resultat, at de to pulverfor-

mer har den samme effekt (7) (8). Begge studier havde dog en meget lille test-

gruppe og undersøger en hypotese, som er meget svær at teste på en ordentlig 

måde, så man skal passe på med at tillægge dem for meget værdi.  

Det kan godt være, at brugen af de to forskellige proteiner teoretisk set giver 

mening, men at det rent faktisk forholder sig sådan praktisk, er der ikke evi-

dens for at sige på nuværende tidspunkt. 

http://www.fhect.dk/
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Hvornår skal man indtage proteinpulver 

Du har sikkert hørt det før. Det er vigtigt at man inden for de første par timer 

efter endt træning skal have et skud protein for at bygge de nedbrudte muskler 

op igen. Teorien bygger på at musklerne i dette tidsrum er “ekstra” modtagelige 

over for næring. Det såkaldte “Window of opportunity“. 

Det er en selvfølge for de fleste at have en proteinshake med i træningstasken, 

som hurtigt kan drikkes efter en hård omgang brysttræning, i håb om at de 

trænede muskler får en større chance for at gro. Men måske er det ikke så nød-

vendigt, som man hidtil har antaget. 

To store studier fra 2012 og 2013 har undersøgt, om der er nogen forskel ved 

at indtage proteintilskud før eller efter træning. Begge studier kom frem til det 

resultat, at det egentligt er ligegyldigt, om du drikker din shake før eller efter (9) 

(10). 

Protein lige efter træning? 

Ud fra de to studier kan det godt tyde på, at timingen for hvornår man indtager 

sine proteiner i løbet af træningen, faktisk er ligegyldigt. Men det betyder ikke 

nødvendigvis, at du skal droppe din proteinshake. I stedet for at fokusere på 

hvornår du indtager dine proteiner, så er det måske mere vigtigt at fokusere 

på, om du overhovedet får nok proteiner i løbet af hverdagen.  

En proteinshake kan med fordel bruges til at øge dit daglige 

indtag, hvis du i forvejen har svært ved at spise nok. Hvis 

det ikke er tilfældet, så bør du nok bruge dine penge på an-

dre ting end proteinpulver. 

http://www.fhect.dk/
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Er for meget protein farligt? 

Det er hørt før, at en kost med uforholdsmæssigt store mængder proteiner kan 

potentielt have slemme bivirkninger, såsom udvikling af osteoporose (knogle-

skørhed) og nedsat nyrefunktion. Men det har umiddelbart vist sig ikke at 

være sandt. 

Institute of Medicine kunne gennem en undersøgelse konkludere, at mængden 

af protein i ens kost ikke er skyld i en nedsat nyrefunktion i takt med alderen 

(11). 

I forhold til osteoporose, så har man førhen troet, at en proteinholdig diæt er 

dårligt for knoglerne, da fordøjelsen af proteiner giver anledning til syredan-

nelse, hvilket kunne resultere i en gradvis reduktion af calcium i knoglevævet. 

Men denne hypotese er heller ikke videnskabeligt bakket op. 

Et systematisk review (et studie som vurderer resultatet af flere studier, der un-

dersøger samme emne) fra 2011 kunne konkludere, at dette ikke var tilfældet, 

og at et højre proteinindtag faktisk styrker knoglerne hos raske individer (12). 

  

http://www.fhect.dk/
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Kreatin 

Der er hundredevis af videnskabelige artikler, som har undersøgt effektiviteten 

af kreatin monohydrat, og der er ikke mange andre kosttilskud, som er bakket 

op af en ligeså grunddig forskning. 

Det er en god ting, da der nu findes bevis på, at kreatin monohydrat ikke kun er 

sikkert at indtage, men at det også er forbundet med muskel- og styrkemæs-

sige fordele. 

En hurtig gennemgang 

Kreatin er et narturligt stof, som f.eks. findes i fisk, rødt kød, æg og kylling. Kre-

atin bliver også dannet automatisk i kroppen, hvor det primært opbevares i 

muskelvævet. 

Kreatin består af tre aminosyrer, arginin, glycin og methionin, og hjælper 

med at producere ATP, som er kroppens energikilde under anaerob arbejde. 

Muskler bruger ATP som en energikilde for at få muskelfibrene til at trække sig 

sammen under styrketræning.  

  

Kreatin hjælper med at få dine muskler til at arbejde 

i længere tid ved at fylde dem med energi. 

 

http://www.fhect.dk/
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Årsag til forvirring 

Problemet med kreatins stigende popularitet er den ekstremt store mængde af 

modstridende information, som findes overalt i forhold til hvordan man skal 

tage kreatin. Bodybuilding forums og fitness-hjemmesider er spækket med ”bro 

science” og dårlige råd, om hvordan man får mest muligt ud af sin kreatin. 

Der findes forskellige former for kreatin, såsom kreatin monohydrat, ester, cit-

rat, ehtyl, malat, og serum. De gør mere eller mindre det samme, men det er jo 

ikke hvad de store kosttilskuds-producenter vil have dig til at tro. 

Når et nyt kreatinprodukt rammer markedet, så bliver den reklameret som det 

”nyeste, mest effektive og hotteste” tilskud lige for tiden. Det skaber selvfølgelig 

en masse hype omkring det nye produkt, og det er lige præcis hvad producen-

ter ønsker, da det vil give anledning til, at flere køber deres nye produkt. 

Men i de fleste tilfælde er kreatin bare kreatin, og de essentielle forskelle af ty-

perne ligger i opløseligheden eller optagelseshastigheden. Der er ikke noget 

studie som viser, at en anden type af kreatin er bedre end det normale mono-

hydrat. 

Virker kreatin så? 

Når jeg skriver virker, så mener jeg, om man gennem indtagelse af kreatintil-

skud, kan øge muskelmassen og styrken. Flere internetsider rapporterer, at 

grunden til at man ved indtagelse af kreatin ser større ud og tager på i vægt 

skyldes, at kreatin ophober væske i kroppen. Der er stærk evidens for at kreatin 

kan lede til væskeophobning hos nogle individer (1) (2), men det er også bevist, 

at kreatin rent faktisk øger musklernes tværsnitsareal, når man også træner 

samtidig (3). 

To metaanalyser fra 2002 og 2003 kunne konkludere, at kreatintilskud sammen 

med vægttræning øger den eksplosive styrke hos både mænd og kvinder (4) (5). 

http://www.fhect.dk/
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/sundhedsoplysning/medicininformationer/den-fejlbarlige-medicin/metaanalyser/
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Fitness-udøvere kan altså med fordel tage kreatin for at smide ekstra kilo på 

vægten eller for at få større muskler. Man skal dog stadig huske at være reali-

stisk og ikke forvente at få markante resultater. Dog kan man over længere tid 

godt forvente at få bedre resultater, end hvis man ikke indtager kreatin. 

Hvor meget kreatin bør jeg tage? 

Der findes forskellige måder at dosere din kreatin på, men den mest alminde-

lige og undersøgte måde er at ”front loade” med en større dosis efterfulgt af en 

vedligeholdelsesdosis. 

Målet med at tage kreatin er at mætte kreatindepoterne i musklerne for at 

opnå de hypertrofiske og styrkemæssige fordele. For at nå denne mættelse på 

en effektiv måde, kan man ”loade” med en højere dosis på 20-25 gram over 5-6 

dage. Efter ”loading-perioden” på 5-6 dage vil dine kreatindepoter være mættet, 

og du kan gå ned til en daglig vedligeholdelsesdosis på 5-10 gram. 

Hvornår bør jeg tage kreatin? 

Ligesom med protein findes der mange forskellige meninger, om man skal 

tage kreatin før eller efter træning, eller om det er ligegyldigt hvornår på da-

gen, man indtager det. 

To undersøgelser har vist, at der umiddelbart ikke er nogen forskel, om man ta-

ger det før eller efter træning (6) (7). Dette kan dog måske ændre sig i fremti-

den i takt med, at flere studier undersøger denne problemstilling, men på nu-

værende tidspunkt ser der ikke ud til at være nogen forskel. 

Derudover er det blevet undersøgt, om der er nogen forskel på, om man tager 

kreatin (sammen med proteiner og kulhydrater) tæt på sin træning eller andre 

tider på dagen. Det viser sig, at hvis man indtager kreatin tæt på træningen, 

vil man opnå en større effekt (8). 

http://www.fhect.dk/
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BCAA 

Udover protein og kreatin er BCAA eller Branched-

Chain Amino Acids et andet kendt og velundersøgt 

kosttilskud, som ofte bruges inden for fitness og 

styrketræning, men bliver også brugt inden for an-

dre områder, såsom til ældre mennesker, der ikke 

får nok proteiner gennem deres kost. 

Jeg vil i dette indlæg kun fokusere på BCAA i forhold 

til fitness og bodybuilding, hvor målet er at øge mu-

skelmassen. 

Hvad er BCAA? 

Branched-Chain amino acids består af en gruppe af 

isolerede aminosyrer. Tilskuddet fås normalt i lavere og mere specifikke doser, 

end hvad man ser i forskellige former for proteinpulver. De tre isolerede ami-

nosyrer er leucin, isoleucin og valin, som alle er involveret i opbyggelse af mu-

skelmasse. 

BCAA er uden tvivl en af de mest hotte kosttilskud, men hvad mange ikke ved 

er, at BCAA også findes i hele proteiner og fødevarer (f.eks. kød og æg), som 

ofte er billigere per gram, end hvis man skulle købe det i et isoleret produkt. 

Udover dette indeholder fødevarer, for ikke at snakke om vitaminer og minera-

ler, også andre essentielle aminosyrer, hvor nogle af dem også har en anabolsk 

(muskelopbyggende) effekt (1). Hvorfor ville man så på baggrund af dette købe 

BCAA-tilskud frem for at spise et æg, hvis man altså ønsker at øge ens daglige 

indtag af BCAA? 
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Nogle fordele? 

Som jeg skrev tidligere, er der blevet lavet en hel del research omkring effekten 

af BCAA i forhold til muskelmasse og styrke. Flere studier har faktisk vist, at 

kosttilskuddet har en positiv indflydelse på diverse muskelopbyggende fakto-

rer (2) (3). 

Det er jo meget fint, men hvis man går lidt mere i dybden med de studier, som 

rent faktisk viser en effekt, så har testpersonerne i forvejen et relativt lavt dag-

ligt indtag af proteiner. Dermed gør det ikke resultaterne særligt overaskende, 

da studierne egentlig bare viser, at man får en gavnlig effekt af at tilføje BCAA til 

en kost med et lavt proteinindtag… Der er allerede god evidens for, at man ved 

at supplere en proteinfattig kost med flere proteiner opnår en muskelopbyg-

gende effekt. Så disse studier viser ikke rigtig noget nyt, udover at proteiner er 

en god ting. 

Spørgsmålet er så, om det giver mening at supplere ens kost med BCAA, hvis 

man allerede har et højt dagligt indtag af proteiner? Og mere specifikt, vil et iso-

leret indtag af BCAA være mere effektivt, end at få BCAA gennem kosten? 

Hvad viser undersøgelserne? 

Så vidt jeg kan finde frem til, findes der ikke nogen studier af høj kvalitet, der 

har undersøgt effekten af BCAA over længere tid sammen med styrketræning 

og et proteinindtag, der ville anses for at være optimalt inden for fitness-mil-

jøet. 

Dog findes der et studie (som BCAA-producenterne elsker at referere til), der 

netop har undersøgt BCAA's effekt på personer med minimum 2 års trænings-

erfaring og som samtidig har et højt dagligt proteinindtag (4). 

Det viste sig, at testgruppen, der indtog BCAA, tog 4 kg. muskelmasse på og 

tabte 2% kropsfedt på bare 8 uger. Testgruppen, som indtog valleprotein, tog 

kun 2 kg. muskelmasse på og tabte 1% kropsfedt. 
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Denne effekt blev observeret, selvom testgrupperne havde et dagligt protein-

indtag på 2,2 - 2,4 gram per kilo kropsvægt, hvilket man må sige er et ret heftigt 

resultat. En forøgelse på 4 kg. af muskelmassen og 2% tab af kropsfedt på bare 

8 uger lyder lidt for godt til at være sandt. Især hvis man samtidig tager i be-

tragtning, at testpersonerne var erfarne vægtløftere og ikke supplerede deres 

træning med ulovlige anabolske stoffer. 

Hvis man tager et nærmere kig på studiet, kan man læse sig frem til, at studiet 

er blevet finansieret af det samme firma, som producerer BCAA-tilskuddet, som 

testpersonerne indtog. 

Selvom et studie er finansieret af et firma, er det ikke nødvendigvis ensbety-

dende med, at studiet ikke er noget værd. Men man skal i den grad have det 

faktum i baghovedet, især når studiets resultat vil have betydning for firmaets 

salg af et bestemt produkt. 

Men hvis man ser bort fra dette, så finder jeg det stadig højst usandsynligt, at 

man gennem brugen af BCAA kan opnå en så stor effekt, som der blev observe-

ret i studiet, i forhold til valleprotein. Før man kan bruge dette resultat til noget, 

er man nødt til at vente på, at andre lignende studier bliver udført for at se, om 

de kan reproducere resultatet og komme frem til samme konklusion. 

Som Carl Sagan engang sagde: 

“Extraordinary claims require extraordinary evidence” 
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