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Vitaminbomben 
 
Så sprang den igen, vitaminbomben. Som den gør med jævne mellemrum.  
Måske stødte du også på historien i medierne om, at vitaminpiller er farlige og 
forårsager øget dødelighed? Den holdning kommer frem i forskellige varianter 
med jævne mellemrum, og oftest er det læge Christian Gluud, som er 
bannerfører for den holdning. Og det er jo fint, at der er ytringsfrihed og 
dermed mulighed for at fortælle om sine holdninger i Danmark. Det kan dog 
undre mig, at hans holdninger får lov til at stå uimodsagt. Jeg har i hvert fald 
ikke hørt, at kompetente mennesker, som har en anden holdning til området, 
er blevet spurgt om deres synspunkter ang. den sag. 
For mig er det sådan, at gode, dvs. naturidentiske, organiske vitaminer i rette 
mængde er sunde for alle mennesker, uanset alder og sundheds tilstand. 
”Men kan vi ikke få nok vitaminer gennem kosten”, spørger mange så om, ”for 
jeg spiser jo sundt med masser af frugt og grønt, som næsten alt sammen er 
økologisk.” Det er jo fremragende og det vigtigste, vitaminer er jo netop et 
kosttilskud, altså et tilskud til kosten, så de skal jo ikke erstatte en sund kost 
men sublimere den. Men med den moderne livsstil vi har, med dårligere 
næring i vores fødevare, dårligere optagelse af næringsstofferne og øget 
stress og forurening er kosttilskud et godt nutidigt svar på en nutidig 
problematik. Hvis man spiser vitaminer og mineraler, som ikke er lavet af 
syntetiske men af organiske stoffer og overholder den anbefalede daglige 
dosis, så er man på den sikre side. Endda på den mere end sikre side, da de 
tilladte doser i Danmark er sat meget lavt. 
 
Da argumentet om, at vitaminer skulle være farlige, blev fremført i medierne, 
så jeg ikke oplysninger om, hvilken kvalitet vitaminerne i undersøgelsen 
havde, og i hvilke mængder de blev indtaget. Og hvorfor netop disse studier 
var blevet medtaget i undersøgelsen. Hos Vitalrådet, som er en 
sammenslutning, som oplyser om vitaminer, mineraler og kosttilskud, og som 
drives af to læger, som selv bruger kosttilskud i deres arbejde, kan man få 
oplysninger om, hvordan undersøgelserne ud fra deres vurdering er lavet. 
Tryk her for at se linket: http://www.vitalraadet.dk/304+M5f8267133d4.0.html.  
 
Af denne vurdering fremgår det: 

- Undersøgelserne er problematiske mht. at vurdere dødelighed. De er 
simpelthen for kortvarige. 

- Den statistiske metode er kritiseret af andre forskere. 
- Ud af de oprindelige studier, som lå til grund for undersøgelsen, har 

man fravalgt nogle således, at det samlede resultat er negativt mht. 
dødeligheden. Havde man ikke fravalgt disse undersøgelser, havde 
resultatet været neutralt. 

- Selv hvis man vælger at have tillid til undersøgelsen på trods af 
overstående, så er problemstillingen kun aktuel for storrygere, som 
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spiser betacaroten i store mængder og meget syge mennesker, som får 
meget store doser lægemiddeldoserede E-vitamin. 

 
Er holdningen fra Vitalrådet så sandheden? Det er netop min pointe, at jeg 
ikke ved det. Jeg er ikke forsker og må derfor bygge min holdning på, hvad 
der virker rigtigt for mig, hvad jeg ser af forskellige undersøgelser og 
fortolkninger af disse, samt det livssyn som ligger bag fortolkningerne. Jeg 
ved godt, at den holdning for mange vil være useriøs, og det indebærer også 
den risiko, at man kun tror på de resultater, som i forvejen understøtter ens 
holdninger, men jeg tror simpelthen ikke på en entydig sandhed; det sete vil 
altid afhænge af øjnene, der ser. 
Det er synd, at man bruger undersøgelser til at kaste sine i forvejen fastlåste 
holdninger i hovedet på hinanden. Det vil være rigtigt, rigtigt godt med gode 
undersøgelser af kosttilskud og deres virkning. Problemet er åbenbart, at der 
er for mange interesser på spil. Det er en milliard industri, som vi taler om, 
både dem som fremstiller kosttilskud og dem som, mener jeg, tjener på at 
nedgøre kosttilskud, således at salget af medicin stiger. 
 
I en anden artikel fra Vitalrådet (tryk her: 
http://www.vitalraadet.dk/304+M5637a2e956f.0.html)  fortæller rådet om 
deres oplevelse af selvmodsigelser hos Christian Gluud, og om hvordan det 
skader kosttilskud branchen til fordel for lægemiddelbranchen. 
I nogle sammenhænge bliver det fremstillet som mere eller mindre 
konspiratoriske teorier om, hvordan visse personer tjener styrtende med 
penge ved at nedgøre kosttilskud, og samtidigt bliver betalt af lægemiddel 
branchen som konsulenter. Det skal naturligvis være gennemsigtigt, hvis der 
er sådanne tråde, men hvis det kun er små beløb, så behøver det ikke at 
være et problem; inden for kosttilskud er jeg jo til tider også deltager i 
foredrag arrangeret af et kosttilskuds firma, hvor foredragsholderen 
oplyser/advokerer for firmaets produkter. Disse foredragsholdere er 
anerkendt inden for branchen som de dygtigste, og de er generelt varme 
fortalere for kosttilskud, og naturligvis er det dem, som branchen benytter, 
hvis de skal have konsulenter og foredragsholder til deres produkter. Derved 
vil der automatisk komme tråde mellem branchen og de dygtigste personer, 
som har kendskab til branchen. Hvis det er gennemsigtigt, og sagligheden 
samt integriteten stadig er i behold, således at det ikke er ens levebrød, som 
afhænger af, at man taler varmt for en holdning, så er det for mig at se helt 
okay. Jeg tjener f.eks. også selv lidt penge på at sælge kosttilskud, og jeg 
forsøger så ikke at lade mine holdninger påvirke af det.  
Det er jo heller ikke sådan, at alle, som er tilhængere af kosttilskud, har den 
samme holdning. Det svinger lige fra dem, som mener at en basis vitamin 
pille er nok, til dem som mener at store tilskud af bestemte produkter, i hvert 
fald i visse situationer, er ønskværdige. 
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Så jeg synes generelt, at standarden inden for diskussionen og 
undersøgelser af kosttilskud burde hæves meget. Undersøgelser er desværre 
meget dyre at foretage, og der er ikke så mange penge i det, da man ikke kan 
tage patent på vitaminer og dermed sikre sig en langvarig indtjening, som de 
andre firmaer ikke kan drage nytte af. 
Og uanset hvilke undersøgelser man laver, så er den bagved liggende 
holdning afgørende: er vitaminer og mineraler kun noget, som kan afhjælpe 
mangelsygdomme, eller kan de være virksomme til at optimere vores 
sundhed og velbefindende? I min søgen på nettet fandt jeg frem til, at der i 
2010 havde været en radio udsendelse på P1 om, at vitaminer er vigtigere 
end vi tror (så det er ikke kun negativ omtale, som vitaminer får i 
medierne…).  
Jette Jakobsen fra DTU Fødevareinstituttet citeres for at "Fokus i 
vitaminforskningen er ved at skifte fra de livstruende mangelsygdomme over 
til, at vitaminerne også har indvirkning på mange af kroppens funktioner. Vi 
skal øjensynlig til at se på vitaminer som sundhedsfremmende komponenter, 
og billedet er langt mere nuanceret, end vi hidtil har troet," Hun understreger, 
at "De nye forskningsresultater viser, at vitaminforskningens fokus har flyttet 
sig. Men det er vigtigt at slå fast, at de nye resultater endnu ikke giver 
tilstrækkelig dokumentation til at rykke ved eksisterende anbefalinger om 
dagligt indtag af de forskellige vitaminer for forskellige befolkningsgrupper" 
Artiklen bliver bragt i forbindelse med den første internationale 
vitaminkonference i 2010 og den anden skal så afholdes i slutningen af maj 
2012. Spændende hvad der kommer ud af den konference. Og hvad der 
bringes i medierne… 
Sandsynligvis er jeg ikke enig med Jette Jakobsen, når det kommer til 
konkrete anbefalinger mht. vitaminer - f.eks. tales der umiddelbart slet ikke 
om vigtigheden af vitaminernes kvalitet - men den bagvedliggende holdning 
om vitaminer som et sundhedsfremmende komponent og ikke kun en faktor 
for at undgå livstruende sygdomme, er jeg meget enig i, og det gør at jeg vil 
lytte til synspunkter fra den kant med en helt anden åbenhed og respekt. 
 
Så næste gang at vitaminbomben springer midt i din morgenmad (og det gør 
den med garanti igen..), så lad vær med at spytte vitaminpillen ud (hvis det 
ellers er gode organiske vitaminer, som du tager), men tag det hele med et 
godt gran havsalt. Ved ikke at hoppe på den første og bedste sensation kan 
du også være med til at fremme en sund debat og forskning på området. Der 
er vildskud fra ”begge sider”, og vi trænger til en mere nuanceret og 
kvalificereret debat.  
Men uanset hvor mange bomber der springer, så er der også masser af 
forskning og viden, som understøtter kosttilskud (Søg f.eks. viden hos 
www.vitalrådet eller www.sund-forskning.dk.), og det er ikke rimeligt, at vi skal 
kriminaliseres eller underlægges recept tvang, fordi vi ønsker at tage lødige 
kosttilskud. 
 


