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Forord
Mit kendskab til vitaminer og mineraler stammer mest fra den 
alternative verden, hvor jeg i 1970’erne lærte at anvende høje eller 
meget høje doser overfor visse sygdomme og som del af såkaldte 
udrensningsprogrammer.

I 1980 var jeg med til at starte Biopatisk Selskab, hvor grundlaget 
for undervisningen af biopatistuderende og behandlingen af 
patienter også i stor udstrækning var baseret på ideen om, at 
forskellige præparater — inkl. høje doser af vitaminer og andre 
næringsstoffer —kunne helbrede sygdomme. Jeg var ligeledes i en 
lang årrække involveret i fremstilling,  import og markedsføring 
af vitaminprodukter og andre kosttilskud. Jeg har lært en del om 
næringsstoffer og kosttilskud, men også at det er langt bedre at få 
vitaminer og andre næringsstoffer fra maden frem for piller, når det 
er muligt.

Denne bog om vitaminer og mineraler er  mest af alt ment som en 
lille guide og kort introduktion i et omfattende emne, og indeholder 
på ingen måde alle oplysninger om de enkelte vitaminer og mineraler 
— men de mest relevante. Læs evt. mere på nettet ved at følge links i 
afsnittet Kilder og på nettet, side 59.



7

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl © www.nomedica.dk

Indledning
Din krop behøver vitaminer, mineraler og andre vigtige stoffer for at 
kunne udføre alle sine funktioner og bevare sin sundhed.

Men får du nok?

Mange er i tvivl, og det er egentlig ikke så underligt. Emnet bliver let 
kompliceret, og der er mange meningen om hvilke mængder, der er 
bedst. 

Sørger du ikke for, at din krop får nok vitaminer og andre livsvigtige 
stoffer, vil du før eller senere opleve træthed, ubehagelige symptomer 
og til sidst alvorlige sygdomme. Men for store mængder af visse 
vitaminer og mineraler kan også give problemer, og i nogle tilfælde 
alvorlige problemer. Det er derfor fornuftigt at bruge lidt tid på at 
vurdere, om du mangler et eller flere vitaminer eller mineraler — eller 
om du evt. får for mange eller for høje doser fra kosttilskud.

Hvis du spiser sundt og varieret med hovedvægt på uraffineret 
plantemad, er du godt på vej til at være dækket ind med det hele. Men 
selv om du spiser sundt og varieret, er der sandsynligvis alligevel visse 
vitaminer, mineraler mv., du skal være opmærksom på, at du får nok 
af. 

Hvis du vurderer, at du får for lidt af et eller flere vitaminer og 
mineraler, bør du først og fremmest justere på kosten, så du får 
mere af de pågældende vitaminer eller mineraler. Suppler evt. med 
kosttilskud i en periode for at være på den sikre side.
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Lidt grundlæggende om 
vitaminer og mineraler
Tilstrækkelige mængder af alle vitaminer, mineraler og andre 
næringsstoffer er med til at holde kroppen sund og rask.

Mangel på vitaminer og mineraler svækker kroppen, giver træthed, 
svækket immunforsvar og kan give en lang række ubehagelige 
symptomer — ja endog sygdomme.

Vitaminer er en fællesbetegnelse for en række livsvigtige 
næringsstoffer, som kroppen ikke selv kan danne og derfor skal 
tilføres med maden. De er alle nødvendige for at opretholder 
kroppens normale funktioner. 

Sammen med enzymer er vitaminer nødvendige for korrekt optagelse 
og udnyttelse af proteiner, mineraler, fedtsyrer og andre stoffer 
i kosten — og for vækst, udvikling, forplantning og mange andre 
funktioner. Derfor er de livsnødvendige, og derfor gælder det om at få 
nok af alle vitaminer i kosten og eventuelt som kosttilskud.

Vitaminer opdeles i vand- og fedtopløselige. 

De vandopløselige vitaminer ophobes ikke i organismen. Overskud 
udskilles blot med urinen. Derfor vil selv et væsentlig overskud af de 
vandopløselige vitaminer sædvanligvis ikke give problemer.

De fedtopløselige vitaminer ophobes i leveren og i fedtvævet. De 
kan derfor lettere overdoseres. Ophobes de i store mængder kan der 
opstå bivirkninger (det gælder især ved indtagelse af for meget  A- og 
D-vitamin).

Mineraler. Når vi snakker ernæring, er mineraler de grundstoffer, 
der indgår i levende organismer, og som kroppen skal have tilført med 
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kosten. 

Ligesom vitaminerne er en lang række mineraler vigtige for vores 
sundhed. Mineralerne kan fx hjælpe vitaminerne med at fungere, 
være byggesten i knogler og tænder, eller have andre funktioner (fx at 
regulere nervesystemet eller kroppens væske- og saltbalance).

Selv om det er nødvendigt, at kosten indeholder alle livsvigtige 
mineraler, er det også vigtigt, at det ikke bliver til for mange. For 
store mængder af visse mineraler, eller hvis mineralindtaget er ude 
af balance, kan skade kroppen. Det er derfor særlig vigtigt ikke at 
overdrive med tilskud af mineraler.

Mineralerne varetager mange forskellige funktioner i kroppen. Kalk 
indgår i knogler og tænder, jern i blodet, natrium og kalium er vigtige 
for cellernes funktion osv.

Vitaminer og mineraler fra kosttilskud

Kosttilskud, der indeholder aminosyrer, fedtsyrer, vitaminer, 
mineraler, sporstoffer, antioxidanter eller andet, som kroppen er 
biologisk tilpasset, og som har en ernæringsmæssig betydning, kan 
i nogle tilfælde være en god idé, men brug aldrig kosttilskud som 
erstatning for sunde kostvaner.

Ved at trække de bedste eller mest aktive stoffer ud af maden, eller 
fremstille dem på anden måde, kan vi give koncentrerede mængder 
næringsstoffer til mennesker, der har et særligt behov for dem, og 
som ikke umiddelbart får dækket deres behov via kosten. 

Isolerede vitaminer og andre næringsstoffer, der indtages som 
kosttilskud, er dog ikke det samme eller lige så godt, som at få dem fra 
maden. I fødevarer fungerer de enkelte næringsstoffer i sammenhæng 
med andre næringsstoffer — ofte på en måde vi endnu ikke helt 
forstår — og når vi trækker dem ud af deres naturlige sammenhæng, 
og indtager dem som koncentrerede stoffer, virker de ikke altid så 
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godt længere, eller de virker ikke helt som forventet.

Ja, i nogle sjældne tilfælde ser det endda ud til, at koncentrerede 
stoffer kan være skadelige, i det mindste for nogle mennesker, og især 
ved overdosering.

Dine valg af sunde fødevarer er langt vigtigere end hvilke kosttilskud, 
du tager — ikke mindst fordi de plantestoffer, de fleste mennesker får 
for få af — ikke på fornuftig måde kan indtages som kosttilskud. De 
findes kun i tilstrækkelige mængder og variation i sunde fødevarer. 
Læs mere i kapitlet De livsvigtige plantestoffer på side 104.

Har du for usunde og næringsfattige kostvaner er løsningen at ændre 
dine kostvaner. Der er ingen anden god løsning. Tag kosttilskud 
sideløbende — i det mindste indtil du er sikker på at være dækket ind 
fra din kost.

Har du brug for tilskud af vitaminer eller mineraler?

En del mennesker har risiko for at komme i underskud af vitaminer 
eller mineraler.

Det gælder fx:

• Hvis du ikke spiser tilstrækkelig sundt og varieret.

• Hvis du ikke spiser nok på grund af manglende appetit, fx på 
grund af sygdom, medicin, efter en operation e.l. 

• Hvis du spiser meget lidt eller meget ensidigt — fx på en meget 
kaloriefattig slankekur.

• Kvinder, der har kraftige menstruationer, kommer let til at 
mangle jern, og det kan være nødvendigt at tage tilskud.

• Kvinder der ønsker at blive gravide, samt gravide i de første 12 
uger af graviditeten bør tage tilskud af folinsyre eller få rigeligt af 
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vitaminet fra kosten.

• Gravide bør ofte tage tilskud af folinsyre, jern, D-vitamin og evt. 
kalk — eller være meget påpasselige med at få nok fra kosten.

• Personer med mørk lød eller som går tildækket bør tage tilskud 
af D-vitamin.

• Alle der ikke får nok sol om vinteren (fx fra rejser sydpå) kan 
komme til at mangle D-vitamin. Det gælder især sidst på 
vinteren og tidligt forår. Tilskud af D-vitamin i vinterhalvåret er 
derfor en god idé for de fleste danskere.

• Spædbørn skal have tilskud af D-vitamin og måske jern. Lad 
sundhedsplejersken rådgive vedr. spædbørn.

• Personer i risiko for knogleskørhed — uanset alder — bør især 
være sikre på, at de får nok D-vitamin, kalk og K2-vitamin.

• Vegetarer bør altid tage tilskud af B12-vitamin — og være 
opmærksom på, at få nok jern, D-vitamin, kalk, zink, jod og 
selen.

• Hvis du tager lægemidler kan de muligvis hæmme eller ændre 
optagelsen af vitaminer og mineraler. Tag evt. tilskud. Snak med 
lægen om, hvad du skal være opmærksom på.

• Mennesker, som bruger olie i maden risikerer en ubalance 
mellem omega-3 og omega-6 fedtsyrer, og bør sikre nok 
omega-3 i kosten samtidig med, at de begrænser indtagelsen af 
omega-6. (se også kapitlet om essentielle fedtstoffer på side 125).

• Mennesker, der har problemer med helbredet, som muligvis 
kan skyldes en mangeltilstand eller hvor ekstra tilskud måske vil 
hjælpe (fx stærke B-vitaminer ved depression eller tilstande hvor 
det kan være aktuelt at udnytte den betændelseshæmmende 
virkning af høje doser omega-3). Når høje doser anvendes som 
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medicin, bør det foregå i samråd med din læge eller anden 
fagperson.

Dette er på ingen måde en komplet liste. Se også under de enkelte 
vitaminer og mineraler.

Det forbedrer optagelsen, at tage vitamin- og mineraltilskuddet 
sammen med et måltid.

Når du sikrer tilstrækkelig mængder vitaminer og mineraler fra din 
kost og/eller fra kosttilskud er det med til at forebygge og sikre et godt 
helbred.

Høje doser vitaminer og mineraler

Mange har den opfattelse, at et øget indtag af bestemte kosttilskud 
med antioxidanter (fx C-vitamin, E-vitamin og selen) kan forhindre 
hjerte-kar-sygdomme, kræft, grå 
stær og andre alvorlige sygdomme, 
men der er efterhånden foretaget 
mange undersøgelser med tilskud 
af antioxidanter til mennesker, 
og indtil videre er det ikke bevist, 
at det hjælper at tage tilskud af 
store doser antioxidanter. Nogle 
undersøgelser tyder endog på en 
mulig negativ virkning ved meget 
høje doser i længere tid. I nogle 
tilfælde og ved visse sygdomme 
tyder undersøgelser på, at høje 
doser hjælper.

Selv om underskud af vitaminer og 
mineraler generelt er  værre end for 
mange vitaminer og mineraler, kan 
det være skadeligt at indtage for 




