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Sammendrag 
 

Mye sykdom og skader i spillergruppen under oppkjøringen til 2008/2009 sesongen fikk Lillestrøm 

Sportsklubb (www.lsk.no) i oktober 2009 til å starte et program for Forebyggende Helse. Målet var 

kontroll med både kvalitet og kvantitet på maten som spillerne benytter til produksjon av energi til 

bevegelse og vedlikehold, og til produksjon av byggemateriale til fysisk og psykisk vedlikehold av 

kroppen. Målrettet omlegging av kostholdet ble oppnådd gjennom felles frokost og lunsj for 

spillergruppen, samt obligatorisk bruk av 1Life Active. Effekten av tiltakene har vært 

oppsiktsvekkende. Ved å sammenligne oppkjøringsperioden for 2009/2010 sesongen med samme 

periode i 2008/2009 (november-april) ble sykefraværet redusert med 85 %, mens fraværet pga 

skader ble redusert med 57 %. Dette har samlet gitt spillergruppen 42 flere treningsdager pr måned 

til samhandling. I angitte periode viste også spillergruppen en klar resultatforbedring i en fysisk test, 

uten at dette direkte skal tilskrives effekten av Forebyggende Helse. Blodtester av spillerne viste at 

blodverdiene i perioden ble endret fra klar Omega-6 dominans, til en balansert fordelig mellom de 

livsviktige Omega-3 og Omega-6 fettsyrene. Dette styrker kroppens evne til å reparere skader og til å 

motstå sykdom. Enkeltspillere som i utgangspunktet hadde ekstremt ugunstige blodverdier ble i 

perioden regulert til bedre verdier enn gjennomsnittet for hele spillergruppen. Spillergruppens 

beskyttelse mot utvikling av livsstilsykdommer økte fra 26 % til 74 % i perioden fra november 2009 til 

april 2010.  

 

LSK og BioActive Foods AS vil nå utvide det faglige samarbeidet over en 5 års periode ved å innføre 

obligatorisk bruk av 1Life Active for både juniorlaglag og elitelag for herrer og damer. I angitte 
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periode vil det faglige hovedfokuset rettes inn mot spillernes allmenntilstand (overskudd), 

utholdenhet, sykdom, skader og rekreasjonstid etter skade.   

Bakgrunn 
 

Lillestrøm Sportsklubb (LSK) hadde under oppkjøringen til 2008/2009 sesongen i perioden november-

april hele 65,8 fraværsdager pr måned i spillergruppen på grunn av sykdom og skader. Det høye 

fraværet kan ha bidratt til den dårlige starten som LSK hadde på 2008/2009 sesongen. LSK besluttet 

derfor i oktober 2009 å gjennomføre et program for Forebyggende Helse under oppkjøringen til 

2009/2010 sesongen, med hovedvekt på kosthold og helse. Viktige elementer i programmet ble 1) 

felles frokost med havregrøt og variert utvalg av brød og pålegg, 2) felles lunsj med minst 2 

fiskemåltider i uken, 3) rikelig tilgang til grønnsaker, frukt og fruktdrikk, 4) fri tilgang til havregrøt, 

fullkornspasta og kornblandinger for bruk i hjemmet og 5) obligatorisk bruk av 1Life Active fra 

BioActive Foods AS. 1Life Active påvirker samspillet mellom kosthold og mentale- og fysiske 

forutsetninger på cellenivå, de minste levende enheter i kroppen. Det er ikke mulig å yte maksimalt 

over tid, eller å reparere skader effektivt, ved ubalanse i tilførsel og opptak av livsviktige 

næringsstoffer i cellene. 
 

Mennesket er ”designet” til å leve et aktivt liv med forbruk av 3-4000 kcal om dagen. Slik var det for 

de fleste fram til om lag 1950. Etter 1950 har det imidlertid skjedd store forandringer i både kosthold 

og livsstil. Økt tilbud av industriell ferdigmat har dreide kaloriforbruket over mot planteoljer (+46 %) 

og kjøtt (+36 %), samt høyglykemiske kilder som sukker og stivelse (+35 %). I samme periode har vi 

valgt bort komplekse karbohydrater og fiber (-38 %), ferske grønnsaker (-24 %) og ikke minst fysisk 

aktivitet (-50 %). De fleste er blitt inaktive i arbeidsliv og fritid, og forbruker bare 2000 kcal om dagen. 

Mange spiser imidlertid flere kalorier enn de klarer å forbrenne gjennom aktivitet. Bare 100 kcal for 

mye om dagen blir til 700 kcal i uken, 3 000 kcal i måneden og 35 000 kcal i året. Det blir vi 

overvektige av, med økt risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft, nyresvikt, demens og flere 

andre ubehagelige livsstilsykdommer. Det er idrettens fortjeneste at mange fortsatt opprettholder 

samme aktivitetsnivå og kaloriforbruk som vi ble ”designet” til, men et høyt aktivitetsnivå påvirker 

ikke de industrielle endringer som bestemmer tilbudet av matvarer. I Forebyggende Helse er det 

derfor viktig å ta kontroll over både kvalitet og kvantitet på kaloritilførselen i form av mat som 

kroppens celler skal benytte til produksjon av energi til bevegelse, og til produksjon av energi og 

byggesteiner til vedlikehold av både hode og kropp.  
 

Fettsyrebalanse – mål for kvalitet på matinntak  
 

Helsekonseptet 1Life Active kan benyttes til å kontrollere kvaliteten på matinntaket ved å måle 

innholdet av 11 ulike fettsyrer i blodet ved St. Olavs Hospital i Trondheim (Figur 1). Et par dråper blod 

på et filterpapir er alt som trengs til selve analysen. Fettsyrer i mat tas opp i kroppen fra tynntarmen 

og pakkes sammen med kolesterol og protein i ulike ”båter” (bl.a. LDL-kolesterol) som frakter 

fettsyrene i kroppens elvesystemer, lymfe og blod, til alle kroppens celler. Fettsyrene som befinner 

seg i ”båtene” i blodstrømmen på vei til cellene gir samlet et virkelig bilde av fettkvaliteten i 

kostholdet. 
 

Ved å måle innholdet av fettsyrer i blodet er det mulig å beregne viktige kvalitets indikatorer for 

matinntaket som Omega-3 nivå, Omega-6 andel og Fettsyrebalanse, forholdet mellom 

plantefettsyrer og fiskefettsyrer i kostholdet. Fettsyrene leveres fra ”båten” til cellene, de minste 

levende enheter i kroppen, hvor de livsnødvendige fettsyrene Omega-3 og Omega-6 konkurrerer om 

de samme plasser i hinnen (membran) som omgir cellene (Figur 2). Cellemembran regulerer 
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transport av vann og næringsstoffer inn i cellen, avfallstoffer ut av cellen og signaler mellom celler og 

til omverden. Det er kostholdet som bestemmer hvem som vinner kampen mellom Omega-3 og 

Omega-6, en kamp som er svært avgjørende for kroppens evne til å reparere skader og til å motstå 

sykdom (Eide, 2010). 

 

 Figur 1.  1Life Active Test måler 11 ulike fettsyrer i blodet og beregner innholdet av mettet fett, 
                enumettet fett, flerumettet plantefett og flerumettet fiskefett. Analysen utføres ved St.  
                Olavs Hospital i Trondheim. 
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Cellemembran med 

Omega-3 og Omega-6

Figur 2. Celle med cellemembran. Omega-3 og Omega-6 konkurrerer om 

plasser i cellemembran. Kostholdet bestemmer hvem som vinner. 

 
 

Figur 2. Cellene er minste levende enhet I kroppen. Omega-3 og Omega-6 konkurrerer om plass i 
               hinnen (cellemembran) som omgir cellene. Kostholdet bestemmer hvem som vinner. 
Fettsyrebalanse – mål for grad av betennelse i celler 
 

Mennesket er ”designet” til å ha like mye Omega-3 som Omega-6 i sine cellemembraner, tilsvarende 

en Fettsyrebalanse ned mot 1:1. Etter 1950 har imidlertid endringer i mattilbudet resultert i stadig 

økende inntak av Omega-6 rike kilder som planteoljer og kjøtt. Den gjennomsnittlige 

Fettsyrebalansen i Europa var i år 2000 økt til 15:1. Når Fettsyrebalansen øker forrykkes balansen 

mellom inflammatoriske (betennelsesfremmende) stoffer og beskyttende stoffer i cellene. I kroppens 

celler er det Omega-6 som gir opphav til stoffer med sterk inflammatorisk effekt, stoffer som bl.a. 

fører til smerte. Omega-3 (EPA og DHA) danner andre stoffer som motvirker inflammasjon, beskytter 

celler mot skader og hjelper til å reparere skader som har oppstått. Forskere mener at 

Fettsyrebalansen må være under 3:1 for at inflammasjonsnivået i kroppen skal være under kontroll, 

mens nordiske helsemyndigheter anbefaler en balansen mellom Omega-6 og Omega-3 på under 5:1 i 

kostholdet. 
 

Internasjonal forskning har vist at når balansen mellom Omega-6 og Omega-3 reguleres ned til under 

5:1, så reduseres også risikoen for utvikling av ulike livsstilsykdommer (Tabell 1), og en rekke faktorer 

knyttet til mental styrke forbedres (Figur 3). En slik endring gir raskt mer overskudd og forbedret 

allmenntilstand i hverdagen for alle som regulerer balansen mellom de livsviktige Omega-6 og 

Omega-3 fettsyrene i kroppen.   
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Tabell 1. Reduseres balansen mellom Omega-6 og Omega-3 til under 5:1 i blodet, så reduseres 
                 risiko for utvikling av ulike typer av livsstilsykdommer (Simopoulos, 2008).  
 

 
 

Figur 3.  Når Fettsyrebalansen reduseres til under 5:1, vil en rekke faktorer knyttet til mental helse 
               forbedres. Dette gir overskudd og forbedret allmenntilstand i hverdagen (Fontani, 2005). 
Fettsyrebalanse - måling av elitegruppen i LSK 
 

I november 2009 ble Fettsyrebalansen målt hos samtlige spillere i elitegruppen til LSK (Figur 4). 

Resultatene viste en gjennomsnittlig Fettsyrebalanse for gruppen på 12,5:1 (Vedlegg 1), et midlere 

omega-3 nivå på 5,1 (Vedlegg 2), en midlere Omega-6 andel på 64,2 (Vedlegg 3) og en midlere 

beskyttelse for spillergruppen mot utvikling av livsstilsykdommer på 26 % (Vedlegg 4). Resultatene 

for spillergruppen var marginalt bedre enn gjennomsnittet for den andelen av nordisk ungdom og 

unge voksne (0 - 40 år) som spiser lite fisk og som unngår kosttilskudd med Omega-3. 
 

En Fettsyrebalanse på 12,5:1 er som en fotballkamp mellom Omega-6 og Omega-3 lag på cellenivå, 

der Omega-6 laget har alle spillerne intakt, mens Omega-3 laget bare har keeperen tilbake (Figur 5). 

En slik kamp taper Omega-3 laget, og kroppens evne til å reparere skader og motstå sykdom svekkes.  
 

 
 

Figur 4. 1Life Active Test – Fettsyrebalanse i LSK sin spillergruppe i november 2009 
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Figur 5. Midlere Fettsyrebalanse i elitegruppen til LSK i november 2009. Omega-6 dominerer over 
              Omega-3 og svekker kroppens evne til å reparere skader og motstå sykdom.   
Forebyggende Helse - felles frokost og lunsj 
 

Med bakgrunn i fraværsfrekvens og måleresultatene besluttet LSK å innføre felles frokost og lunsj for 

spillergruppen for å påvirke; 
 

1) Forbruk av frukt, grønnsaker og grove kornprodukter. Økt forbruk stabiliserer blodsukkeret 

og tilfører kroppen komplekse karbohydrater, fiber, vitaminer og antioksidanter.  

2) Forbruk av fisk og fiskepålegg. Økt forbruk tilfører kroppen bl.a. Omega-3 fettsyrene EPA og 

DHA. 

3) Forbruk av produkter med mye sukker og stivelse. Redusert forbruk senker glykemisk 

belastning og stabiliserer blodsukkeret.  

4) Forbruk av Omega-6 rik mat. Redusert forbruk av planteoljer og kjøtt senker 

Fettsyrebalansen og styrker kroppens evne til å reparere skader og til å motstå sykdom. 

 
Forebyggende Helse - obligatorisk bruk av 1Life Active 
 

Helsekonseptet 1Life Active måler, regulerer og vedlikeholder risikofaktorene Fettsyrebalanse, 

Omega-3 nivå og Omega-6 andel i kroppen, og beregner Din beskyttelse mot livsstilsykdommer. 1Life 

Active er et supplement til kostholdet som sikrer at hver enkelt spiller får regulert og vedlikeholdt sin 

Fettsyrebalanse på foretrukket nivå, samtidig som det daglige behovet for Omega-3 fra fisk (Omega-3 

nivå) og beskyttende biologiske antioksidanter fra oliven (flavonoider) sikres. I tillegg korrigeres 

kroppens lagerbeholdning av livsviktige langkjedete fettsyrer (Omega-6 andel). 1Life Active er 

utviklet av BioActive Foods AS i samarbeid med Universitet i Milano, St. Olavs Hospital i Trondheim 

og Dr. Paul Clayton og består av produktene;  
 

1) 1Life Active Test; måler 11 ulike fettsyrer i blodet og beregner risikofaktorene 

Fettsyrebalanse, Omega-3 nivå, Omega-6 andel, samt Din beskyttelse mot livsstilsykdommer. 

2) 1Life Active Balance; regulerer risikofaktorene Fettsyrebalanse, Omega-3 nivå og Omega-6 

andel i løpet av 16 uker, og øker Din beskyttelse mot livsstilsykdommer. 
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3) 1Life Active Daily; vedlikeholder risikofaktorene Fettsyrebalanse, Omega-3 nivå og Omega-6 

andel på foretrukket nivå livet ut, og stabiliserer Din beskyttelse mot livsstilsykdommer. 

4) 1Life Active Protect; samvirker med 1Life Active Daily i å styrke immunforsvaret i kampen 

mot infeksjoner. 

 

 
For å endre Fettsyrebalanse og andre risikofaktorer for livsstilsykdommer er det nødvendig med en 

balansert fordeling mellom de livsviktige Omega-3 og Omega-6 fettsyrene i kroppen. Harskning 

produserer fri radikaler som kan skade sårbare byggesteiner som Omega-3 og Omega-6 fettsyrer i 

celler, og derved reduserer kroppens evne til å reparere skader effektivt. Alle celler produserer selv 

både fri radikaler og reaktivt oksygen som kan harskne Omega-3 og Omega-6 fettsyrer i 

cellemembraner. Kroppen har derfor utviklet sitt eget forsvar mot harskning. Oksidativt stress er en 

tilstand som oppstår når det er ubalanse mellom produksjon av harskningsprodukter i kroppen og 

kroppens forsvar mot harskning. Dette skjer ofte ved høy fysisk aktivitet over tid, som ved sport og 

idrett, og når kostholdet er i ubalanse. De ubalanser som skaper oksidativt stress i kroppen kan 

korrigeres ved hjelp av kostholdet. God beskyttelse krever daglig inntak av 5-9 porsjoner med frukt, 

grønt eller oliven. De fleste i Norden får i dag dekket under halvparten av dette behovet gjennom 

kosten, og mange aktive personer kan derfor ha et for høyt oksidativt stressnivå i kroppen.  
 

Oljen som er benyttet i denne studien, 1Life Active Balance, inneholder en kombinasjon av biologisk 

aktive antioksidanter fra oliven (flavonoider) og tilstrekkelig daglig dose med Omega-3 fra fisk (AMX-

formelen), som forsterker hverandre i å beskytte celler mot skade og i å reparere skader som har 

oppstått. Omega-3 fettsyrer som sirkulerer i blodet aktiveres raskt på steder hvor det lokalt oppstår 

skade og inflammasjon. Der omdannes de til biologisk aktive stoffer (resolviner (RvD1), protektiner) 

som passer på at immunresponsen ikke blir for kraftig. I oliven finner vi effektive flavonoider som 

beskytter kroppen mot harskning. Internasjonal forskning har vist at harskning i kroppen reduseres 

proporsjonalt med inntak av flavonoider fra oliven. Disse antioksidantene fra oliven fraktes med de 

samme ”båter” som fettsyrene i blodstrømmen på vei til cellene, og beskytter derfor fettsyrene både 

under transport og etter ankomst til cellene. Innholdet av flavonoider i disse ”båtene” (LDL-

kolesterol) øker også proporsjonalt med inntak av flavonoider fra oliven. I tillegg viser internasjonal 

forskning at de som spiser oliven med flavonoider også får økt innhold av det gode kolesterol (HDL-

kolesterol) i blodet, noe som gir ytterligere beskyttelse. De fleste omega-3 produkter på markedet 

tilsettes Vitamin E og andre naturlige tocoferoler som antioksidant. Disse beskytter Omega-3 

produktene på butikkhyllen, men ikke i kroppen. De kan derfor ikke anbefales til regulering av 
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Fettsyrebalanse, da dette krever daglig inntak av over 2 gram Omega-3. Uten rikelig med biologisk 

aktive antioksidantene fra frukt, grønt eller oliven (flavonoidene), vil Omega-3 og Omega-6 kunne 

harskne (oksidere) under transport til cellene og starte kjedereaksjoner som over tid kan føre til 

åreforkalking.    
 

Forebyggende Helse – regulering av elitegruppen i LSK 
 

Fettsyrebalansen til hver enkelt spiller ble i november 2009 målt med 1Life Active Test (Figur 4) til et 

gjennomsnitt for spillergruppen på 12,5:1. Det ble da besluttet at alle spillerne skulle innta 15 ml 

1Life Active Balance daglig i 16 uker med mål om å regulere Fettsyrebalanse fra 12,5:1 ned mot 3:1, 

regulere Omega-3 nivå fra 5,1 opp mot 8 og regulere Omega-6 andel fra 64,2 ned mot 45. Måltallene 

uttrykker verdier som vil bidra til å styrke kroppens evne til å reparere skader, til å motstå sykdom og 

til å skape overskudd.  
 

Etter 16 ukers regulering med 1Life Active Balance ble effekten på blodverdiene målt pånytt med 

1Life Active Test. I samme periode ble også fravær pga skader og sykdom registrert for 

spillergruppen, som også ble testet fysisk.  Resultatene (Figur 6) viser at midlere Fettsyrebalanse for 

spillergruppen falt fra 12,5:1 til 3,4:1. Ved å kalibrere Fettsyrebalansen mot tilsvarende resultater fra 

store internasjonale forskningsstudier (Eide, 2010), kommer det fram at en Fettsyrebalanse under 

3:1 tilsvarer en situasjon der Omega-3 laget får alle sine spillere tilbake på laget. En Fettsyrebalanse 

på 3,4:1 tilsvarer derfor en situasjon hvor man har en spiller utvist, og må spiller med 10 mann (Figur 

7). Det er en situasjon som de fleste lag mestrer, selv om det er enda gunstigere å få alle 11 spillerne 

på banen ved å senke Fettsyrebalansen til under 3:1.  
 

 
Figur 6. 1Life Active Test verdier for LSK i november 2009 og april 2010     
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Figur 7. Korrigering av midlere Fettsyrebalanse i elitegruppen til Lillestrøm Sportsklubb, fra 

   12,5:1 i november 2009 til 3,4:1 i april 2010. 
Etter 16 uker økte midlere Omega-3 nivå fra 5,1 til 7,2, mens Omega-6 andel falt fra 64,2 til 50,8 

(Figur 6). Samlet viser disse resultatene at blodverdiene for spillergruppen ble endret fra klar Omega-

6 dominans til en balansert fordelig mellom de livsviktige Omega-3 og Omega-6 fettsyrene. Dette 

styrker kroppens evne til å reparere skader og til å motstå sykdom. Spillergruppens beskyttelse mot 

utvikling av livsstilsykdommer økte i reguleringsperioden fra 26 % til 74 %. Enkeltspillere som i 

utgangspunktet hadde ekstremt ugunstige blodverdier ble i perioden regulert til bedre enn 

gjennomsnittet for hele spillergruppen (Figur 8).  

 
 

Figur 8. 1Life Active Test verdier for enkeltspillere i november 2009 og april 2010 

 



10 

 

 
 
Figur 9. Endring i fravær på grunn av sykdom og skade i Lillestrøm Sportsklubb under  
             forberedelsene til 2008/2009 og 2009/2010 sesongen  
Effekten av 15 ml daglig med 1Life Active Balance som kosttilskudd, kombinert med målrettet 

omlegging av kostholdet, er oppsiktsvekkende. Ved å sammenligne oppkjøringsperioden for 

2009/2010 sesongen med samme periode i 2008/2009 (november-april) viser tallene at sykefraværet 

ble redusert med 85 %, mens fravær pga skader ble redusert med 57 %. Dette har samlet gitt 

spillergruppen 42 flere treningsdager pr måned til samhandling (Figur 9). I angitte periode hadde 

også spillergruppen en klar resultatforbedring i en løps test, uten at dette direkte skal tilskrives 

effekten av Forebyggende Helse (Figur 10).  

 
 

Figur 10. Fysisk testing av LSK spillere i november 2009 og februar 2010 
 
Forebyggende Helse – veien videre 
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LSK og BioActive Foods AS har nå besluttet å utvide det faglige samarbeidet over en 5 års periode ved 

å innføre obligatorisk bruk av 1Life Active for både juniorlag og elitelag for herrer og damer. I 

perioden vil det faglige hovedfokuset rettes inn mot spillernes allmenntilstand (overskudd), 

utholdenhet, sykdom, skader og rekreasjonstid etter skade.              
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Fettsyrebalanse > 9:1 – røde søyler  
Fettsyrebalanse < 3:1 – grønne søyler 
ID nummer er ikke lik spillernes draktnummer 
Noen av spillerne som ble målt i november 2009 var i april 2010 erstattet med nye spillere. Av 
disse deltok spillerne nr 23 og 24 i det Forebyggende Helse programmet, mens spillerne nr 25, 26 
og 27 kom for sent til å delta.  
 

 
 
 
 

Vedlegg  2: 1Life Active Test – Omega-3 nivå  i november 2009 og april 2010  
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Omega-3 nivå < 4 - røde søyler  
Omega-3 nivå > 8 - grønne søyler 
ID nummer er ikke lik spillernes draktnummer 
Noen av spillerne som ble målt i november 2009 var i april 2010 erstattet med nye spillere. Av 
disse deltok spillerne nr 23 og 24 i det Forebyggende Helse programmet, mens spillerne nr 25, 26 
og 27 kom for sent til å delta.  
 
 
 
 
 
 

 
Vedlegg  3: 1Life Active Test – Omega-6 andel i november 2009 og april 2010  
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Omega-6 andel > 65 – røde søyler  
Omega-6 andel < 45 – grønne søyler 
ID nummer er ikke lik spillernes draktnummer 
Noen av spillerne som ble målt i november 2009 var i april 2010 erstattet med nye spillere. Av 
disse deltok spillerne nr 23 og 24 i det Forebyggende Helse programmet, mens spillerne nr 25, 26 
og 27 kom for sent til å delta.  
 
 
 
 
 

 
Vedlegg  4: 1Life Active Test – Din beskyttelse mot livsstilsykdommer i november 2009 og april 
2010  
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Din beskyttelse mot livsstilsykdommer < 50 – røde søyler  
Din beskyttelse mot livsstilsykdommer > 90 – grønne søyler 
ID nummer er ikke lik spillernes draktnummer 
Noen av spillerne som ble målt i november 2009 var i april 2010 erstattet med nye spillere. Av 
disse deltok spillerne nr 23 og 24 i det Forebyggende Helse programmet, mens spillerne nr 25, 26 
og 27 kom for sent til å delta.  
 
 

Anbefaling 
 

Spiller nr. 3, 4 og 5, samt de nye spillerne nr. 25, 26 og 27, bør stimuleres og følges opp under 
gjennomføringen av Programmet for Forebyggende Helse. 


