
Myndighetenes påstand om en 
direkte sammenheng mellom 
inntak av mettet fett, høyt 
kolesterol og påfølgende risiko 
for hjerte– og karsykdom slår 
sprekker. Medfører mettet 
fett egentlig en økt risiko 
for hjertelidelser? Og bør 
høyt kolesterol behandles 
med statiner i den grad 
det gjøres i dag? Leger, 
fagfolk og myndigheter er 
ikke enige med seg selv. 

La oss bare starte med å slå fast at 
alle er enige om at transfett er svært 
usunt og øker risikoen for hjerte– og 
karsykdommer. Bruken av transfett 
er heldigvis betydelig redusert, men 
kan fortsatt finnes i hurtigmat, bak-
ervarer og margarin blant annet. 
Mantraet om at det mettede fettet 
også må fjernes fra kosten for å re-
dusere kolesterolet, har dominert 
myndighetens kostholdsråd i fire 
tiår. To store studier “The Framing-
ham heart study” (1) og ”Seven Co-
untries study” (2), begge over 50 år 
gamle, la grunnlaget for ”kanonise-
ringen” av totalkolesterolet som en 

alvorlig risikofaktor for hjerte– og 
karsykdommer. Siden den gang har 
legemiddelindustrien tjent milliar-
der av dollar på kolesterolsenkende 
medisiner (statiner).

overmedisinering?
Lege og kostholdsekspert Fedon 
Lindberg, som lenge var kritisk til 
mettet fett, er en av flere som ikke 
lenger er enig med Helsedirekto-
ratet om hvordan mettet fett på-
virker hjertehelsen. Han viser til at 
en systematisk gjennomgang av all 
tilgjengelig litteratur på mettet fett 
og hjertehelse viser at mettet fett 
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Foreskriv aldri statiner  
 til en du er glad i
– om mettet fett, kolesterol, statiner og plantesteroler



verken har en positiv eller negativ ef-
fekt i forhold til risiko for hjerte– og 
karsykdom. I en ny artikkel nettopp 
publisert i The American Journal of 
Medicine kommer forskerne James 
E. Dalen og Stephen Devries også til 
at mettet fett ikke øker risikoen for 
hjerte- og karsykdommer slik som 
man tidligere har antatt (3). Og flere 
studier peker i samme retning. Myn-
dighetene holder likevel på sitt og 
anbefaler fortsatt fettfattige kjøtt- og 
meieriprodukter, samt at totalkoles-
terolet ikke bør overstige 5 mmol/l. 

Det anerkjente tidsskriftet British 
Medical Journal (BMJ) publiserte 
nylig en artikkel av Aseem Malho-
tra, kardiolog  ved Croydon Univer-
sity Hospital i London, der han set-
ter spørsmålstegn ved det han kaller 
”demoniseringen” av mettet fett (4). 
Myndighetenes besettelse av mettet 
fett og totalkolesterol i blodet har 
ført til en overmedisinering av mil-
lioner av mennesker med statiner, i 
følge Malhorta. 

I England bruker hele 8 millioner 
mennesker statiner regelmessig, 
en økning fra 5 millioner for 10 år 
siden. Selv med 60 millioner fore-
skrevne statinresepter per år, ser 
man ikke noen klare utslag på tren-
dene for hjertelidelser og dødelighe-
ten av hjerte– og karsykdommer (5), 
ut over det som skyldes at forbruket 
av tobakk og transfett har gått ned. 
Myndighetene mener likevel at høyt 
kolesterol skal behandles, og bruken 
av statiner fortsetter å øke. I Norge 
bruker nå hele 500 000 mennesker 
statiner, noe som tilsvarer en økning 
på hele 47 % siden 2004.

Flere	bivirkninger
Det er gjort flere studier som tyder 
på at bivirkningene av statiner er 

mer omfattende enn tidligere an-
tatt. En fersk studie på hele 150 000 
pasienter som brukte statiner, viste 
hyppig forekomst av flere alvorlige 
bivirkninger, som muskelsmerter, 
kramper, mageproblemer, søvnfor-
styrrelser og hukommelsessvikt (6). 
Resultatene medførte faktisk i at hele 
20 % av deltagerne i studien sluttet å 
bruke medisinen. Dette står i sterk 
kontrast til tidligere studier, publi-
sert av legemiddelindustrien selv, der 
det kun rapporteres om muskelsmer-
ter hos en av 10 000 pasienter. 

Studier finansiert av aktører som 
har enorme egne økonomiske inter-
esser på spill, bør generelt sees på 
med et svært kritisk blikk.

Selv om det er i alles interesse 
(kanskje bortsett fra legemiddelin-
dustriens), så finnes det utrolig nok 
ingen god oversikt over hvor hyppig 
bivirkninger forekommer blant pa-
sienter i Norge. Man antar at minst 

50.000 pasienter som bruker statiner 
opplever plagsomme bivirkninger. 
Seniorrådgiver og farmasøyt Kirsten 
Myhr i Relis Sør-Øst legemiddelin-
formasjonssenter advarte allerede i 
en artikkel i Dagens Medisin fra 2011 
om at for mange leger overser bivir-
kningsrisikoen (7). Hun sier rett ut at 
de bør være mer oppmerksomme og 
forsiktige ved foreskrivning av stati-
ner. Det ser ikke ut til å ha hatt noen 
effekt. Avdelingsoverlege Tor Ole 
Klemsdal ved Avdeling for preventiv 
kardiologi på Oslo universitetssyke-
hus uttaler i samme artikkel at leger 
også må prøveseponere oftere, og at 
en ”ikke ubetydelig” andel pasienter 
er plaget av bivirkninger.

sterke	kritikere
Dag Viljen Poleszynski, cand. scient. 
ernæring og redaktør i Helsemagasi-
net VoF, har på sin side lenge forfek-
tet at mettet fett er sunt. Han er helt 
kategorisk og i det hele tatt svært 
kritisk til myndighetenes ernæ-
ringsråd. Poleszynski mener at det 
generelt ikke er fordelaktig å senke 
kolesterolnivået i det hele tatt. Han 
er følgelig heller ikke særlig begeis-
tret for mengden statiner som fore-
skrives med alle bivirkningene de 
medfører.

Lege og dosent Uffe Ravnskov i 
Lund i Sverige kaller bivirkningene 
fra statiner alarmerende. Han min-
ner om cerivastatin (Lipobay) som 
ble trukket fra markedet for noen 
år tilbake på grunn av økt risiko 
for nyresvikt. En studie publisert i 
BMJ, fant at statinbruk også er for-
bundet med bivirkninger som svek-
ket leverfunksjon, akutt nyresvikt, 
muskelskader og grå stær (8). Tal-
lene i studien viser også at statiner 
kan forebygge hjerte- og karsykdom 
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hos mindre enn tre prosent hos dem 
uten tidligere hjertesykdom, mens 
over fire prosent opplever alvor-
lige bivirkninger. ”Spørsmålet er om 
friske mennesker vil foretrekke å få 
en hjertesykdom som kan behand-
les, fremfor å risikere alvorlig skade 
på nyrer, muskler eller øyne” uttaler 
Ravnskov. 

Professor Timothy Noakes fra 
University of Cape Town i Sør 
Afrika går enda lenger: «Det store 
fokuset som har vært på forhøyede 
kolesterolnivåer i blodet som med-
virkende årsak til hjerte– og kar-
sykdommer er muligens den største 
medisinske feilen i vår tid. Etter å ha 
gjennomgått all vitenskapelig fors-
kning på området trekker jeg kun en 
konklusjon – foreskriv aldri statiner 
til en du er glad i.”

Behandling	av	høyt	kolesterol
Konklusjonene som trekkes av den 
forskning som foreligger er altså 
mildt sagt forskjellige. Det er ikke 
lett å vite hvordan en skal forholde 
seg når myndigheter, leger og andre 
fagfolk ikke gir entydige svar. Hvor 
høyt kan kolesterolet være uten at 
det er farlig, og hva bør en gjøre? Når 
bør en begynne å behandle og hvil-
ken type behandling skal en velge? 
Det er viktig å bringe på det rene 
om pasienten befinner seg i en risi-
kogruppe. De største risikofaktorene 
for å utvikle hjerte– og karsykdom 
er røyking, overvekt, høyt blodtrykk, 
inaktivitet, sukkersyke og arvelig 

disposisjon, samt personer som har 
hatt hjerteinfarkt. I så fall kan en 
vurdere å måle kolesterolet hos sin 
lege, eller på apoteket. 

Uavhengig av de forskjellige opp-
fatningene blant fagfolk vil mange 
som har fått konstatert et høyt ko-
lesterolnivå fortsatt ønske å senke 
kolesterolet sitt. Hjertelidelser er jo 
svært alvorlig og ”Better safe than 
sorry” er det nok mange som tenker. 
Høyt kolesterol er som kjent ofte et 
uttrykk for en usunn livsstil, og det 
finnes flere ting en kan gjøre for å 
opprettholde et normalt kolesterol-
nivå. 

Viktigst er et sunt og variert kost-
hold, tilstrekkelig med mosjon, og 

overvektige bør gå ned i vekt. Om 
ikke det er nok bør en forsøke plan-
testeroler før man eventuelt ber le-
gen om å skrive ut statiner. Mange 
som allerede bruker statiner vil kun-
ne ha godt av å redusere medisinbru-
ken og gå over til plantesteroler. En 
seponering av medisiner skal imid-
lertid alltid gjøres i samråd med lege. 
Om pasientene i tillegg skjærer ned 
på forbruk av tobakk og alkohol, vil 
dette være tilstrekkelig for mange.

erling@nn-s.no

Norges NaturmeidisinSentral står for 
import og distribusjon av plantestero-
ler i Norge.
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FAKtA
på bakgrunn av omkring 200 
vitenskapelige studier har EFSA 
(European Food Safety Authority) 
anerkjent at et inntak på 1,5 - 2,4 
gram plantesteroler om dagen kan 
bidra til å senke kolesterolnivået i 
blodet� plantesteroler virker ikke 
kjemisk direkte på leveren slik 
statiner gjør� De har rett og slett 
en lignende biologisk struktur som 
kolesterol og konkurrerer derfor om å 
bli tatt opp fra tarmen� med tilskudd 
av plantesteroler blir dermed mindre 
kolesterol tatt opp i blodet, og mer 
utskilt fra kroppen� plantesteroler 
finnes i tablettform på apotek og 
i helsekost faghandler over hele 
landet�
 

AnTIbIOTIKA SMADrEr KrOppEnS FOrSVArSbAKTErIEr
Fra man inntar antibiotika går det cirka 24 

timer hvor antallet av de gode bakteriene 

i tarmen faller i betydelig grad, viser en 

undersøkelse utgitt i tidsskriftet nature.

Dette fører til at sykdomsfremkallende 
bakterier får plass og næring til å formere 
seg, noe som kan bidra til å skape beten-
nelser i tarmene� på lengre sikt kan det føre 
til mer alvorlige sykdommer, konkluderer 
forskerne fra Stanford university School of 
medicine, som står bak undersøkelsen�

– i det øjeblik, du begynder at pille ved 
den tropiske regnskov af venligsindede 
tarmbakterier, som man gør med gentagen-
de antibiotikakurer mod halsbetændelse, 
mellemørebetændelse, lungebetændelse 
og meget mere, så ødelægger du forbigå-
ende dit beskyttende økosystem i tar-
mene� Du slår simpelthen store dele af det 
ihjel, siger Oluf Borbye pedersen, professor 
og overlege ved københavns universitet 
og direktør for Novo Nordisk Foundation 
Center for Basic metabolic research� Han 

forteller videre at når de gode bakteriene 
fjernes, brer de sykdomsfremkallende bak-
teriene seg på grunn av at de får tilgang på 
sukkerarten sialinsyre� inntrengerene kan 
så etablere en platform og blir ikke lenger 
utkonkurrert av vennligsinnede bakterier� 

En tidligere undersøkelse har vist at bruk 
av antibiotika kan påvirke tarmfloraen i opp 
til to år�

Kilde: http://videnskab.dk/ 
krop-sundhed/antibiotika-smadrer-

kroppens-forsvars-bakterier


