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Spørsmål 1. Om energi (15 p) 

a) Redegjør for de mest sentrale faktorer som bestemmer størrelsen på vår basale 

energiomsetning (BMR) (5 p) 

b) Hvordan kan du estimere basal energiomsetning hos en person om du kjenner kroppsvekt, 

høyde og alder? Ville du brukt forskjellige formler om personen var normalvektig eller 

overvektig? (3 p) 

c) Hvilke fysiske komplikasjoner kan være en konsekvens av for lavt energi-inntak over tid? (7 

p) 

 

 

Spørsmål 2. Om proteiner (20 p) 

a) Gi en kort beskrivelse av hvordan proteiner brytes ned til aminosyrer i mage- og 

tarmsystemet og hvordan aminosyrer absorberes over tarmslimhinnen! (3 p) 

b) Hvordan kan proteinkilden vi spiser påvirke hastigheten på nedbrytning og absorbsjon? Vil 

aminosyrene fra et protein som er fullstendig hydrolysert bli tatt opp raskere i kroppen enn 

aminosyrene fra et intakt protein? (3 p) 

c) Hva bestemmer proteinkvalitet i en matvare? (7 p) 

d) Diskuter effekten av "myse-tilskudd" (whey proteins) på muskelvekst ved styrketrening! 

Inkluder både funn fra "akutt studier" (effekt på muskelproteinsynteses) og fra 

treningsstudier (endringer i muskelmasse over 6-20 uker). (7 p) 

 

 



Spørsmål 3. Om fett: (20 p) 

a) Hva er cis- og a trans-konfigurasjon i umettede fettsyrer? Hvilken effekt har det på 

fettsyrenes fysiske egenskaper om den har cis- eller trans-konfigurasjon? (3 p) 

b) Hva er de største kildene til omega-3 og omega-6 fettsyrer i norsk kosthold? (3 p) 

c) Tilskudd av mellomlange fettsyrer rett før eller under konkurranse påstås og kunne bedre 

fettoksideringen. Forklar hvordan tilskudd av mellomlange fettsyrer teoretisk kan påvirke 

fettoksideringen og diskuter hvilken dokumentasjon vi ha for denne effekten på prestasjon 

hos idrettsutøvere!  (7 p) 

d) Karnitin supplementering påstås og kunne bedre fettoksideringen. Forklar hvordan tilskudd 

av karnitin teoretisk kan påvirke fettoksideringen og diskuter hvilken dokumentasjon vi ha 

for denne effekten på prestasjon hos idrettsutøvere! (7 p) 

 

Spørsmål 4. Mineraler og sporstoffer (20 p) 

a) Beskriv hvilke roller jern i kosten har, inkludert funksjon, kilder, regulering av opptak og 

konsekvenser av mangel. (7 p) 

b) Hvem er i risikosonen for å få i seg for lite jern? (3 p) 

c) Hvordan kan vi sjekke jernstatus hos en utøver?  (2 p) 

d) Nevn noen gode strategier for å sikre et godt inntak og opptak av jern! (5 p) 

e) Hva er «3 om dagen» konseptet innen kostholdsanbefalinger? (3 p) 

 

Spørsmål 5. Vektreduksjon hos utøvere (15 p) 

En elite judoutøver på 70 kg må ned 5 kg for å kunne veie inn i sin vektklasse i årets viktigste stevne. 

Skisser en optimal strategi for å nå dette målet med tanke på at utøveren skal kunne prestere best 

mulig i mesterskapet og ivareta god helse. Gi også konkrete kostråd som skal hjelpe utøveren 

gjennom perioden med energiunderskudd. 

 

Spørsmål 6. Vektøkning hos utøvere (10 p) 

En ishockeyspiller som går fra junior til senior-elite ønsker å øke sin totale muskelmasse med 4-5 kg 

inn mot kommende sesong. Hva ville du lagt vekt på i hans kosthold for å få dette til og hvor lang 

periode ville du anbefalt spilleren å bruke for å oppnå denne økningen i muskelmasse?  


