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LEA assosiasjoner

• Reduksjon i hvilemetabolismen

• Reduksjon i kjønnshormoner

• Endring i kroppssammensetning

• Redusert immunforsvar

• Redusert skjelettstyrke

• Spesifikke endringer er ennå ikke 
forstått fullstendig blant mannlige 
utøvere

Keay & Rankin (2018); Mountjoy et al., (2014); Tenforde et al., (2016)

Hva vet vi om LEA blant 
mannlige utøvere

LEA blant mannlige utøvere?

Elliott-Sale et al., (2018); Tenforde et al., (2016)

• Høyere forekomst blant kvinner

• Usikre estimater!

• Menn er utsatt

• Ulike idretter

• Understudert
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Indikasjoner på LEA blant mannlige utøvere

• Unge syklister og løpere (Barrack et al., 2012; Julian-Almarcegui et 

al., 2013)

• Profesjonelle skihoppere (Muller et al., 2006) 

• Profesjonelle jockeys (Dolan et al., 2012) 

• Profesjonelle roere (Woods et al., 2017)

• Wrestling og judo (Fogelholm et al., 1993; Horswill et al., 1990) 

• Konkurranseaktive syklister (Riebl et al., 2007; Stenqvist et al., in 

preperasion)

Barrack et al., 2012; Dolan et al., 2011; Fogelholm et al., 1993; Horswill et al., 1990; Julian-Almarcegui et al., 2013; Muller et al., 2006; Riebl et al., 2007

LEA målt blant mannlige utøvere

• Profesjonelle syklister; svært lav 
energitilgjengelighet på 8 kcal/kg/FFM/dag
(Vogt et al. 2005)

• Konkurranseaktive syklister; 70% hadde 
lav energitilgjengelighet gjennom 
sesongen (Viner et al., 2015)

• Godt trente syklister og løpere; 65% hadde 
redusert energitilgjengelighet (Torstveit et al., 2018b)

Faktorer som bidrar til LEA

• Høyt energiforbruk

• Lavt energiinntak

Vogt et al., (2005) 

Forstyrret spiseadferd og spiseforstyrrelser som 
årsak til LEA
• Australske mannlige elite utøvere; (Byrne & McLean, 2002)

4% (versus 0% blant mannlige kontroller)

• Franske mannlige elite utøvere; (Schaal et al., 2011)

4%
• Norske mannlige elite utøvere; (Sundgot-Borgen & Torstveit, 2004)

8% (versus 0.5 % blant mannlige kontroller)

Faktorer som bidrar til LEA

Andersen et al., (2018)

Oh crap, I should 
have increased my 
power to weight 

ratio!!!!!

• Power to weight ratio

• Lav beinmineraltetthet

LEA og påvirkning blant menn

• Ulik biologisk respons 

• Redusert testosteronnivå

• Hvordan tolke egen status på 
testosteron?

Friedl et al., (2000); Hackney et al., (2005); Heikura et al., (2017); Hooper et al., (2017); Loucks (2007); Tenforde et al., (2016) 
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• Terskelverdien for- og varigheten er ukjent

• Studie av høy kvalitet (randomisert kontrollert studie)

• Hvor lave verdier?

• Ikke konsise funn blant ulike parametere

LEA terskelverdier og varighet

Koehler et al., (2016)

Robuste menn?

Koehler et al., (2016); De Soyza et al., (2019)

• Er menn mer robuste 
sammenlignet med 
kvinner?

• Noe forskning peker i 
den retning 

• For tidlig å konkludere 
med sikkerhet

En oppsummering om LEA og RED-S

• Ulikt fra idrett til idrett

• Endring i kroppsmasse og sammensetning

• Utilstrekkelig energiinntak over tid
– Høyt energiforbruk i trening eller konkurranse

• Utilstrekkelig tilgang til mat, usikkerhet, uvitenhet 
eller økonomisk ustabilitet

• Forstyrret spiseadferd og spiseforstyrrelser

• Faktorer eksisterer også blant eliteutøvere

Burke et al., (2018)

RED-S forskning i Norge

Forskning på UIA

• RED-S blant unge utøvere, et 
longitudinelt design

• RED-S risiko blant eliteutøvere i 
Norge?

– Over 100 utøvere

– Samarneide med Ina Garthe, Gøran 
Paulsen, Gary Slater med mer. 

• Validering av LEAM-Q for 
enklere screening av mannlige 
utøvere

– Samarbeide med AUS, IRE, SE og 
NO

• Hjelpeverktøy

Forskning på UIA

The LEAM questionnaire; a screening tool for the 
identification of male athletes at risk for low 
energy availability and associated health factors 
(B. Lundy et al. in preparation)
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”
If you are a male athlete, or work with 
male athletes, and think that Relative 
Energy Deficiency in sport (RED-S) is 

just a problem for females, think 
again.

Sitat; Dr. N. Keay
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