
KOST & KOLESTEROL
- EN ERNÆRINGSINDSATS

HJERTEFORENINGENS DIÆTIST LOTTE JUUL



ERNÆRING SOM 
INDSATSOMRÅDE

HJERTEKOSTSKEMA

GUIDELINES, KOST 
OG KOLESTEROL

• An



IB, MAND 69 ÅR

3 DOBBELT 
BYPASS

ISKÆMI

HØJT 
KOLESTEROL

• An



NATIONAL KLINISK 
RETNINGSLINJE FOR 
HJERTEREHABILITERING

10.5 Anbefalinger for kostintervention, SST 
Det anbefales, at patienter med iskæmisk hjertesygdom 
initialt vurderes med henblik på at afklare behovet for 
kostintervention og ved identificeret behov at tilbyde 
diætbehandling som led i hjerterehabilitering

Arbejdsgruppen foreslår, 
at alle patienter med 
iskæmisk hjertesygdom 
får foretaget en 
indledende vurdering for 
at afdække det 
individuelle behov for 
kostintervention.

Vurderingen foreslås 
foretaget med skemaet 
”HjerteKost”



FORLØBS
PROGRAMMER

Forløbsprogrammer, hjerterehabilitering
Formål; 
• at skabe tværsektorielle sammenhænge i patientforløbet
• at opnå ensartethed i rehabiliteringen på landsplan.

Hjertekostskemaet anbefales til vurdering



HVORFOR
ANVENDE
HJERTEKOST
SKEMAET?

• An

• Valideret skema til screening af patienten 

• Tidsbesparende i forhold til optagelse af kostanamnese. 

• Evaluering: Sammenligne score før/efter diætbehandling eller 

intervention - hos den enkelte patient / på gruppeniveau. 

• Anvendes til overlevering; hospital – kommune mhp. 

sammenhæng ved sektorovergang.

• Skabe incitament til optimering af kosten pga scoren.

• Nationale database DHRD

• Forskning



HJERTEKOST
SKEMAET
I PRAKSIS • An

Hvordan gør vi?
Udfyldes af Ib når han møder ind i ambulatorie / Sundhedshus første gang.

Kvalificeret overblik for aktuel kost sat i relation til hjertesund kost

Udfyldes igen ved forløbets afslutning. Hvad har Ib opnået i forhold til 

optimering af kosten gennem forløbet?



HVAD ER
HJERTEKOST
SKEMAET?

• An

Hjertekostskema
Fødevarer frekvensskema, 19 spørgsmål
Max score er 100 points 
– målet er minimum 75 points

Fedtscoren (9 spg)
FiskFrugtGrønt scoren (10 spg)



PATIENTENS 
BEHOV FOR 
KOST
INTERVENTION

• An

Hjertekost
Skema 

Hold 
undervisning 

Diætist 
individuel
samtale

Tilbud om
madlavningshold

Hjertekost
Skema mhp. 
evaluering

Opf. diætist 
samtaler efter 
behov

Tilbud om 
madlavningshold



KOST
INTERVENTION

• An

Holdundervisning

1½ times teoretisk gennemgang af hjertekostens diætprincipper

Individuel diætbehandling

1 times initial vejledning + 1-3 opfølgende vejledninger á 30 min.

Praksisorienteret diætbehandling (hold)

3-4 x madlavning – omsætte diætprincipper

til mad

Guidet indkøbstur mhp. anvendelse af indkøbsguide & 

produktgennemgang



SPØRGSMÅL ?

• An



BAGGRUND FOR 
DIÆTPRINCIPPERNE 

KOST 
OG 

KOLESTEROL



VÆGTTAB • Ved overvægt, kan et vægttab på blot 5-10 % forbedre 

dyslipidæmi

• MEN fordelene ved vægttabet forbedre hverken dødelighed eller 

risikoen for kardiovaskulære hændelser.  

Konklusion: 

Flyt fokus fra vægttab

til fokus på hjertesund kost

Guidelines for management of dyslipidaemias, ESC, 2019



SAMMENHÆNGEN 
MELLEM KOST OG 
KOLESTEROL

• An

LDL-kolesterol i blodet afhænger af mængden af mættet fedt fra 
kosten og ikke af kolesterolrige fødevarer.

Fedt fra maden danner partikler af fedt, kolesterol og protein, som 
går i blodbanen.

Ses i blodprøven som: 

Totalkolesterol, LDL, HDL og Triglycerid



TYPEN AF FEDT ER 
VIGTIGERE 

END 
MÆNGDEN 
AF FEDT

• Der er ikke belæg for reduktion af kostens samlede fedtindhold

• Gevinsten opnås når mættet fedt erstattes med umættet fedt og 

fuldkorn

• Anbefalet indtag af mættet fedt på max 10 E%, aktuelt indtag på 15 E%

The 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee Scientific Report, may 2016
Dietary Fats and Cardiovascular Disease, AHA, 2017
Guidelines for mangement of dyslipidaemias, ESC, 2019
Danskernes kostvaner (indtag 2003-2008)



SANDT OG FALSK OM 
MÆTTET FEDT

Selvom der i de seneste år er publiceret 

studier, der viser at mættet fedt fra nogle 

fødevarer ikke er så skadeligt som 

hidtil antaget, så mangler vi stadig mere 

forskning.

Der eksisterer ikke tungtvejende og 

konsistent evidens til at underkende 

at mættet fedt har en betydning for 

udviklingen af hjerte-kar-sygdomme.

Konklusion:

Den samlede litteratur støtter stadig op om de officielle 

kostråd samt andre nationale og internationale instansers 

anbefalinger om at skære ned på mættet fedt til fordel for 

umættet fedt

https://hjerteforeningen.dk/fagnet/2021/01/18/maettet-fedt-hjoernesten-forebyggelse-hjerte-kar-sygdom/



FØDEVARER
MATRICEN

En række systematiske reviews og metaanalyser har 

stillet sig kritiske over for anbefalingen om begrænsning af 

mættet fedt i forhold til død af hjerte-kar-sygdom og 

udvikling af iskæmisk hjertesygdom.

Whole dairy matrix or single nutrients in assessment of health effects, 2017

calcium

fermentering

strukturen

protein

Samspil af 
kostkomponenter



MÆTTET FEDT

Saturated Fats and Health: A Reassessment and Proposal for Food-based Recommendations, 2020
Evidence from prospective cohort studies does not support current dietary fat guidelines. 2017
Dietary Fats and Cardiovascular Disease, AHA, 2017
Guidelines for mangement of dyslipidaemias, ESC, 2019

Konklusion:

Det ser ud til, at det handler om det vi spiser i stedet for mættet fedt. 

Altså det vi erstatter mættet fedt med, der har betydning for hvorvidt 

studierne finder mættet fedt skadeligt eller ej.

• PUFA
• MUFA
• TRANSFEDT
• SIMPLE KULHYDRATER
• KOMPLEKSE KULHYDRATER



UMÆTTET FEDT 
VERSUS

MÆTTET FEDT

Flere meta–analyser, der evaluerer effekten af udskiftning af 

mættet fedt med polyumættede fedtsyrer (PUFA), finder signifikante 

fordele.

Et prospektive cohort studie hvor kulhydrat isokalorisk udskiftes med fedt, 

ses en 25 % reduktion for PUFA og 10 % for MUFA i total dødelighed. 

Association of specific dietary fats with total and cause-specific mortality. JAMA Intern Med. 2016

Wang et al. 2016



PUFA

PUFA

Flerumættet langkædede fedtsyrer (linolsyre, linolensyre, arachidonsyre) 

fra nødder, avocado og planteolier og meget langkædede fedtsyrer. 

(eicosapentaensyre EPA og docosahexaensyre DHA) omega-3 fra fisk

Hjerteforeningen anbefaler 5-10 E% fra PUFA.

Konklusion: Reduktion i mættet fedt til fordel for PUFA har 

en positiv effekt på hjerte-kar-sygdomme og død. 

Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane, Systematic Reviews 2020,
Dietary Guidelines Advisory Committee, 2020. https: dietaryguidelines.gov/2020-advisory-committee-report



MUFA

Konklusion:

MUFA har en positiv effekt på kolesterolniveaet, 

hvor HDL-niveauet stiger og LDL-niveauet falder, 

når MUFA erstatter mættet fedt

MUFA

Enkeltumættede fedtsyrer findes i Middelhavskosten –

især i olivenolie.

Hjerteforeningen anbefaler 10-20 E% fra MUFA.

Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane, Systematic Reviews 2020,
Dietary Guidelines Advisory Committee, 2020. https: dietaryguidelines.gov/2020-advisory-committee-report



FISK
ELLER 

FISKEOLIE

Fiskens omega-3 (eicosapentaensyre og docosahexaensyre), 

kan nedsætte risikoen for pludselig død som følge af blodprop 

i hjertet og blodprop i hjernen (slagtilfælde).

Anbefaling > 1 E% fra EPA & DHA

Tilskud med fiskeolien synes ikke at reducerer risikoen for 

hjerte-kar-sygdom. 

Tilskud med fiskeolie kan få LDL-kolesterol til at stige

Fiskeolie kan overvejes ved:

•Hypertriglyceridæmi

•Småtspisende m hjertesvigt

Associations of Omega-3 Fatty Acid Supplement Use With Cardiovascular Disease Risks. JAMA Cardiol. 2018 
Marine n−3 fatty acids and prevention of cardiovascular disease and cancer. November 10, 2018. NEJM.
Effects of n−3 Fatty Acid Supplements in Diabetes Mellitus. N Engl J Med 2018 
Marine Omega-3 Supplementation and Cardiovascular Disease. J Am Heart Assoc. 2019

350g fisk om ugen, heraf 300g 

fede fisk til hjertepatienter



KULHYDRATER 
OG HJERTE-
KAR-SYGDOM

Resultat: overdødeligheden blandt mennesker, der får næsten 80 

procent af deres energi fra kulhydrater.

Men 

1) studiet skelner ikke mellem fuldkorn og andre typer kulhydrater som 

for eksempel lyst brød, ris, kager og sodavand. 

2) de lande, der i studiet rapporter et indtag af kulhydrater over 60 E% 

er blandt andet Kina, Sydasien og Afrika

3) Kosten i Kina, Sydasien og Afrika består i høj grad af simple 

kulhydrater fra hvide ris og hvidt brød.

Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries 
from five continents (PURE), 2017

Om PURE-studiet

PURE-studiet er et kohortestudie

Fokus på kost, hjerte-kar-sygdom og 

dødelighed 

135.000 mennesker i 18 lande på fem 

kontinenter. 



ESC anbefaler 45-55 E% fra kulhydrat. U-formet kurve, hvor både

et mindre (< 40 E%) og et større indtag (> 70 E%) øger dødeligheden.

Større indtag af kulhydrat (simple) kan øge triglycerid og sænke HDL

KOMPLEKSE 

VERSUS 

SIMPLE

KULHYDRATER

ESC guidelines dyslipidaemia 2019
AHA Dietary Fats and CVD, Presidential advisory, 2017



UDSKRIFT 
MÆTTET FEDT 

MED FULDKORN

Mættet fedt bør erstattes af kombination af polyumættede 

n-6 og n-3 fedtsyrer samt fuldkornsprodukter.

Fuldkorn bevirker til sænkning af LDL-kolesterol

Daglig anbefaling er 75 g fuldkorn dagligt.

ESC guidelines dyslipidaemia 2019
National råd for ernæring: Kostråd om fett– en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget, Norge 2017
Dietary Fats and Cardiovascular Disease: A Presidential Advisory From AHA. Circulation, 2017,



SPIS PLANTERIGT

600 g frugt og grønt dagligt – mest fra grøntsager

Frugt og grønt nedsætter risikoen for iskæmisk hjertesygdom

Effekten er ikke en enkelt kostkomponent, men den unikke 

sammensætning af grøntsager 

Fordel frugt og grønt over hele dagen

TV-snack

Aften

Eftermiddag

Frokost

Formiddag

Morgen

100 g dagligt 



NØDDER
KOKOSNØDDER 

OG
MANDLER

Nødder og mandler synes at sænke LDL-kolesterol

30 g nødder/mandler dagligt nedsætter risikoen for hjerte-kar-sygdom

Anbefales; nødder uden salt og sukker

Tropiske planteolier (kokosolie, palmekerneolie mv.)

anbefales ikke pga.;

- højt indhold af mættet fedt (90 %)

- ingen n-3 fedtsyrer

- meget lavt indhold af n-6 fedtsyrer.

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice, 2016
Dietary Fats and Cardiovascular Disease, AHA, 2017



ALKOHOL

Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

Drik ikke alkohol for din sundheds skyld

Dyslipidæmi anbefales reduktion til max 1 genstand dagligt til både 
mænd og kvinder. 

Alkohol øger triglycerid i blodet

ESC guidelines dyslipidaemia 2019



TRIGLYCERID

• Stort indtag af alkohol

• Overforbrug af sukker / sodavand

• Større fede måltider

• Lavt indtag af fisk

Behandling af 
hypertriglyceridæmi:
Tilskud af omega-3 i 
doser 2-4 g pr. dag



KAFFE

3-4 kopper filterkaffe dagligt er hjertesundt.

Bryggemetoden er afgørende:

Ufiltreret kaffe øger LDL-kolesterol – dvs stempelkaffe, 

espressokaffe og kogekaffe.

Filterkaffe og pulverkaffe påvirker ikke kolesteroltallet, idet 

filteret opfanger stofferne cafestol og kahweol.



Hjerteforeningens
anbefaling

• Ombyt mættet fedt med 
umættet fedt

• 600 g frugt og grønt dagligt

• 75 g fuldkorn hver dag

• 350 g fisk om ugen

• 30 g nødder og mandler
dagligt

• Begræns alkohol, salt og 
sukker

• Bevar livsglæden, smagen, 
madlyst



FIND OS PÅ 
FAGNET


