
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 23, 2023

Effekten af LDL-kolesterol ift. hjertekarsygdom

Mejborn, Heddie

Publication date:
2018

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Mejborn, H., (2018). Effekten af LDL-kolesterol ift. hjertekarsygdom, No. 18/02072, 2 p., Feb 06, 2018.

https://orbit.dtu.dk/en/publications/508310a1-b0c5-4249-904c-be50c49d1a2b


Kemitorvet, Bygning 201 Tlf:   +45 35 88 70 00 www.food.dtu.dk 
2800 Kgs. Lyngby

6. februar 2018
J.nr. 18/02072

hmej 

DTU, Fødevareinstituttet 
Afdeling for Risikovurdering og Ernæring 

Fødevarestyrelsen 
Ernæring 

Effekten af LDL-kolesterol ift. hjertekarsygdom

Bestilling fra Fødevarestyrelsen 
Fødevarestyrelsen - Ernæring – har anmodet DTU Fødevareinstituttet om hjælp til at besvare en 
forespørgsel fra en borger om effekten af LDL-kolesterol i forhold til hjertekarsygdom, herunder en 
vurdering af en reference som borgeren har sendt, og om der er ny viden af god kvalitet om emnet. 

Konklusion 
Det er DTU Fødevareinstituttets vurdering, at ikke er fremkommet ny evidens der giver grundlag for at 
ændre det officielle kostråd om at begrænse kostens indhold af mættet fedt, og at reduktionen i mættet 
fedt især bør ske ved at udskifte det mættede fedt med umættet fedt og ikke med kulhydrat. 

Introduktion 
En ernæringsassistent fra Fødevarestyrelsen spørger, hvordan Fødevarestyrelsen forholder sig til den 
forskning som indikerer, at LDL-kolesterol ikke som udgangspunkt er synderen i forhold til 
hjertekarsygdomme og plakdannelse i blodårene, men at LDL skal opdeles i den type, hvis dannelse 
påvirkes af mættet fedt fra kosten, og den der kommer af at kulhydrat bliver omdannet til LDL i leveren. 

Vurdering 
Ernæringsassisten har sendt et link til en kommentar fremsat af Madhvi Chanrai i British Medical Journal. 
Der er tale om en kommentar til en anden kommentar fra en forsker ved navn Aseem Malhotra, Croydon 
University Hospital, London. Der er således ikke tale om nye videnskabelige studier, men om 
diskussionsoplæg. 

Effekten af indtag af mættet fedt på blodets kolesterol og på årsagssammenhængen mellem kolesterol 
udvikling af hjertekarsygdom bliver fortsat diskuteret blandt ernæringsforskere og andre forskere, hvilket 
kommentaren, som ernæringsassistenten henviser til, er et eksempel på. 

De officielle danske kostråd opdateres jævnligt. Det sker primært på grundlag af systematiske 
oversigtsartikler og meta-analyser. Det er med til at sikre, at kostrådene er baseret på den samlede evidens 
inden for de forskellige områder, fx kost og hjertekarsygdomme. Den metode bruges i mange lande, 
herunder Norge og USA. 

I den seneste opdatering af de amerikanske kostråd fra 2015 gøres specielt opmærksom på, at det er 
vigtigt at reducere kostens indhold af mættet fedt til max 10 energi-procent ved at udskifte det mættede 
fedt med umættet fedt og ikke med kulhydrat. 

Foranlediget af en række nye studier om sammenhængen mellem indtag af fedt og hjertekarsygdom 
opdaterede Nasjonalt råd for ernæring i Norge evidensgrundlaget for deres kostråd om indtag af fedt. I 
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2017 udgav de rapporten ”Kostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget”. 
Rapporten behandler bl.a. sammenhængen mellem kostvaner og LDL-kolesterol. Rapport konkluderer, at 
kostens kvalitet ikke udelukkende kan bedømmes ud fra dens indhold af mættet fedt, men at mættet fedt i 
kosten er en vigtig og kausal årsag knyttet til niveauet af LDL-kolesterol i blodet, og at evidensen bag rådet 
fra 2011 om at begrænse indtaget af mættet fedt ikke er svækket. 

Ingen af de to rapporter diskuterer direkte effekten af forskellige typer af LDL-cholesterol i blodet på 
udviklingen af hjertekarsygdom. Effekten behandles imidlertid indirekte ved at effekter af kostens indhold 
af forskellige makronæringsstoffer på forskellige fedtfraktioner i blodet (LDL, HDL og triglycerider) tages i 
betragtning. Begge rapporter understøtter således grundlaget for det danske kostråd om at begrænse 
indtaget af mættet fedt, og at en reduktion i kostens indhold af mættet fedt især skal ske ved en 
udskiftning med umættet fedt. 
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