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Livskvalitet!



Hjertevenlig kost

Kan forebygge udvikling og forværring af 

hjertekarsygdom

Nedsætter risikoen gennem flere virkningsmekanismer, 

herunder:

- Sænkning af kolesteroltallet

- Sænkning af blodtryk

- Vægttab



Mad er omsorg

• Fokus på madens forskellige funktioner

–samvær

–rituel markering

–pause

–belønning

–trøst

–forkælelse

–selvforkælelse

–adspredelse

–...

–og sult



Hjerteforeningens anbefalinger for kolesterol 

ved iskæmisk hjertesygdom

Totalkolesterol < ….. mmol / l

LDL < 1,8 mmol / l

HDL > 1 mmol / l♂>1,2♀

Triglycerider <1.7mmol / l

For raske bør total kolesterolet være under 5 mmol/l



Hvad er kolesterol?

Et fedtstof, der transporteres rundt i blodet.

En vis mængde er nødvendig for en lang 
række funktioner i kroppen.

Kan aflejres langsomt i kroppens blodkar.

Kan indsnævre karrene og medføre 
blodpropper.



Livsstilsændringer

Rygning
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Blodtryk

Alkohol

Motion





Husk de 5 F ´er: 

• Spis mindst 600 g Frugt og grønt om dagen

• Spis 350 g Fisk om ugen

• Vælg Fuldkorn

• Spar på Fedtet – og spis sundt fedt med måde

• Vær Fysisk aktiv

Hjertesund mad:



Spis frugt og grønt – 6 om dagen

• Højt indhold af vitaminer, 

mineraler, kostfibre, 

antioxidanter og andre gode 

stoffer

• Lavt indhold af fedt og 

kalorier



En dag med 6 om dagen

TV-snack

Aften

Eftermiddag

Frokost

Formiddag

Morgen

FIBERRIG  FIBERFATTIG



Ingen regel uden undtagelse….



Tørret frugt / frisk frugt

kcal pr. 100 g

Rosin           345 kcal 

Vindrue 64 kcal

Abrikos 269 kcal

Frisk abrikos  54 kcal

Sveske 238 kcal

Blomme         43 kcal



Hvorfor spise fisk?

• Fed fisk indeholder meget 

omega-3

• Indeholder meget D-

vitamin og mineralerne 

jod og selen. 

• Virker blodfortyndende 

• Stabiliserer hjerterytmen.

• Sænker blodtrykket.



350 g fisk om ugen - mindst 200 g fede fisk

• Hvis man er kendt hjertesyg, anbefales det

at de 300 g er fed fisk, så man får 

1 g omega-3 fra fisk dagligt.

• Det er kun hvis man ikke spiser fisk, at 

Fiskeoliekaplser/levertran anbefales!



Fiskepålæg
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Nødder og mandler

Et sundt alternativ til snack, slik og kager!

Alle typer nødder er sunde, og de skal spises som de er, 
altså uden salt og sukker. 

25-30 gram



Nødder og mandler

140 gram nødder om ugen, nedsætter risikoen  for at få 
hjertekarsygdom eller udvikle hjertekarsygdom i forhold 
til dem, der ikke spiser nødder.

Personer der spiser nødder min 5 gange om ugen ( 28 g 
pr portion) har en reduceret risiko på 29 % for at dø af 
hjertesygdom sammenlignet med dem som ikke spiser 
nødder. 

Samtidig er de blodtryksnedsættende og stabiliserer 
hjerterytmen.

Kilde: Bao Y, Han J, Hu FB et al. N Eng J Med 2013;369:2001-2011).
Bao Y, Han J, Hu FB et al. N Eng J Med 2013;369:2001-201



Vælg fuldkorn



Store sundhedsgevinster ved fuldkorn

Risikoen for 

hjertesygdomme 

reduceres

Risikoen for 

diabetes 

reduceres

Risikoen for 

kræft 

reduceres

Risikoen for 

blodprop i 

hjernen 

reduceres

Forebygger overvægt

Forbedre”mavesundheden”





Mættet fedt – skal vi spare på!



Vælg magre mejeriprodukter

Vælg skummet-, mini- eller kærnemælk

Vælg surmælksprodukter med maks. 1,5 % fedt og oste med 

maks. 17% fedt (30+)

Hold igen med mejeriprodukter med højt fedtindhold som 

smør og fløde

¼ til ½ liter magert mælkeprodukt og 1-2 skiver mager ost om 

dagen



Ost - plus eller procent?

Fedt pr. 100 gram af varen: 

 10 + /   6 % ost indeholder ca.   6 g fedt    

 20 + / 13 % ost indeholder ca. 13 g fedt  

 30 + / 18 % ost indeholder ca. 18 g fedt 

 45 + / 24 % ost indeholder ca. 24 g fedt 

http://intranettet.hjerte.intern.dk/Billedarkiv2001/spis_dig_sund/pages/Sds_7c_HF.htm
http://intranettet.hjerte.intern.dk/Billedarkiv2001/spis_dig_sund/pages/Sds_7c_HF.htm


Max. 500 g tilberedt kød om ugen fra okse, 

kalv, lam eller svin. 

Ca 2-3 middage om ugen og lidt kødpålæg



Umættet fedt – er hjertesundt!



Fedt 

Mættede = De hårde fedtstoffer øger 

totalkolesterol og LDL (og fedt på maven)

Umættede = De bløde fedtstoffer sænker 

LDL og øger HDL smule



Kolesterol i maden

• 100 mg kolesterol ~ 0.05 mmol/l stigning

• Ved indtagelse over 500 mg ses kun svag 

stigning i blodets kolesterol.

• MEN nogle hyperresponderer! 



DK:  Ingen anbefaling vedr. kolesterol i kosten.

Kostundersøgelser viser, at danskerne har et              
gennemsnitsindtag på 250-350 mg / dgl.



Kolesterolholdige fødevarer

Indhold af kolesterol pr. 100 g:

Æg 423 mg (1 æg 254 mg)

Lever 300 mg

Smør 220 mg

Rogn 235 mg

Rejer, krebs 160 mg

Hummer 129 mg

Hjerte 150 mg



Tallerkenmodellen

Fisk   Kød 
Ost  Æg

Grøntsager

Frugt

Kartofler 
Ris  Pasta  
Brød Fisk   Kød 

Ost  Æg

Grøntsager

Frugt

Kartofler 
Ris  Pasta  
Brød

ALMINDELIG SLANK/MEGET LIDT 

BEVÆGELSE



Drik vand til maden og i løbet af dagen

Vand er fri for kalorier   

- Vælge fedtfattige mælkevarianter

- Drik kaffe/the uden sukker

- Drik kun 1 glas juice

- Spar på saft og sodavand eller vælg light

-



Så meget sukker er der i ½ liter







Ugentligt råderum til tomme kalorier for 

kvinder



Ugentligt råderum til tomme kalorier for 

mænd



Hold normalvægten eller tab dig

Mål taljemålet i cm                          og BMI

Taljemål i cm kvinder mænd           BMI

Normalvægt ◄ 80 ◄ 94 18,5-25

Moderat overvægt 80-88 94-102 25-30

Svær overvægt ►88 ►102 ►30





Vægttab – vægtøgning?

1 kg fedt – til eller fra på en måned???

Der skal godt 7000 kcal ekstra til eller fra!



Eksempel:

• 1 kartoffel pr. dag (65 g) 1680 kcal

• 1 glas minimælk (2 dl) 2285 kcal

• 1 rundstykke ( 60 g) med smør (8 g) om ugen    829 kcal

• ½ flaske vin om ugen (3,75 dl) 893 kcal

• 1 kage om ugen (50 g) 950 kcal

• 1 Rittersport om måneden (100 g) 580 kcal

• I alt 7207 kcal



Fysisk aktivitet?

Hvis motion er så sundt så giv det til de syge! 

(Jacob Haugaard) 

Har du ikke tid til motion nu – skal du afsætte tid til 
sygdom senere.

(Edward Stanley ,1826-1893)

Motion som medicin

(Hjerteforeningen 2013)



Anbefalinger for motion

Vær fysisk aktiv mindst 30 min. om dagen med 

moderat intensitet.

Mindst 2 gange om ugen aktiviteter af mindst 20 minutters 

varighed, som vedligeholder eller øger kondition, muskel- og 

knoglestyrke.

+ 65 år

Mindst 2 gange om ugen laves smidigheds- og balanceøvelser af 

mindst 10 minutters varighed 

Sundhedsstyrelsen 2011



Hvor meget motion?

30 minutters gåtur om dagen reducerer 
risikoen for hjertekarsygdomme med ca. 30%

60 minutters gåtur om dagen reducerer 
risikoen for hjertekarsygdomme med ca. 60%

med ca. 60 %
Fysisk inaktivitet er ligeså stor 

risikofaktor som rygning i forhold 

til for tidlig sygdom og død
Lee et al. Am J Clin Nutr 69: 373-380, 1999



Virkning af motion

Hjertet bliver stærkere – større ydeevne

Nye blodkar dannes

Kolesteroltallet forbedres

Blodtrykket sænkes

Stabiliserer blodsukkeret

Energi niveauet øges

Normalvægten holdes





Gå en tur!
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At gå en tur giver masser af sundhed

N. Engl. J. Med., 314:605, 1986



Kom i gang…!



Facts eller myter?

Naturlægemidler

Kosttilskud

Hvidløg

Chokolade

Kaffe / alkohol



Naturlægemidler 

Guarmin (guar gum) 10-25 g dgl. kan sænke 

kolesterol op til 5-10 %

HUSK (psyllium) 10 g dgl. kan sænke kolesterol og 

LDL ca. 10 % 

Betaglucare 3 g dgl. Kan sænke LDL-kolestrol ca. 5%

Betaglucare er et kosttilskud!



Hvidløg

Hvidløg (tørret hvidløgspulver) har

tidligere vist meget lille effekt med

sænkning af kolesterol med 1-2 %,

men senere undersøgelser

har ikke fundet effekt. 



Vitamintilskud

Frugt og grønt er godt! 

På grund af C- og E-vitaminerne og beta-

caroten?

Ingen effekt af disse på kolesterol, når de gives 

som rene tilskud.

D-vitamin bør tjekkes – og en evt. mangel 

erstattes.



Chokolade

Flavonoler i kakao og chokolade har positiv 

effekt på risikofaktorerne blodtryk og karvæg, 

men ikke på kolesterol.

Kun i mørk chokolade med højt kakaoindhold på 

minimum 70%



Kaffe

Bryggemetoden er afgørende:

Ufiltreret kogekaffe øger LDL-kolesterol 

med ca. 10 %

Filterkaffe og pulverkaffe påvirker ikke 

kolesterol.



Alkohol……



Alkohol - Nyd det med måde

Intet alkoholforbrug er risikofrit

7-14 genstande = lav risiko 

>14-21 genstande = høj risiko

Max. 5 genstande på ”samme gang”



Alkohol

ALKOHOL I TAL

En genstand er 12 gram ren alkohol.

Det svarer stort set til indholdet i:

1 pilsner (33 cl) 

1 glas vin (12 cl) 

1 glas hedvin ( 8 cl) 

1 glas spiritus (4 cl) 



Alkohol 

• 1 genstand, ca. 12,5 g alkohol kan øge HDL med 

0,072 mmol/l. 

• Det er uvist om rødvin har en særlig

effekt, men rødvin indeholder mange antioxidanter.

Kilde: Brien SE et al. BMJ 2011;342:d636.



”Drik én genstand om dagen og nedsæt risikoen for 

at dø af hjertesygdomme”

Gælder kun for folk over 50 år.

Gælder ikke, hvis alle genstandene samles og bælles på 

én gang.



Hvad er vigtigt at fokusere på?

Grønt og frugt

Fisk

Nødder/mandler

Fedt

Fibre og fuldkorn

Fysisk aktivitet



Supplér evt. med:

Guar Gum / HUSK / Betaglukaner

Rødvin til 50+

Chokolade og kakao



Hjerterigtig kost

Har en beskyttende effekt selvom kolesteroltallet ikke 

sænkes

Patienter med iskæmisk hjertesygdom opnår en 

nedsat risiko for re-infarkt, hjertedød og total 

mortalitet ved kostintervention. Den gavnlige effekt 

kan ikke alene forklares ud fra effekten af kolesterol, 

blodtryk og kropsvægt

Kilde: Ramón Estruch, M.D., Ph.D.et al., N Engl J Med 2013; 368:1279-1290.



Tak for opmærksomheden

ilarsen@hjerteforeningen.dk


