
April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Spar på saltet og 
undgå for højt 
blodtryk

18
sider

Guide

10 tips til at sænke dit blodtryk
Så meget salt er der i dine råvarer

Foto: Iris

Top 12 over madvarer med  
højest saltindhold



2

Side 4
- 1500 dør af salt og højt blodtryk

INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Side 6
- 10 tips til at sænke dit blodtryk

Side 12-14
- Sammenhæng mellem salt og livsstils- 
sygdomme
- Så meget salt er der i dine råvarer

Side 15-16
- Top 12 over råvarer med mest salt
- Livsstil gav Lene en blodprop i hjernen

Salt kan være farligt

PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 
København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus og 

www.b.dk/plus, Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning An-
dersen, Redaktør: Mette Bernt Knudsen, Bemærk: Der 

kan være omtalt forhold, der ikke længere er gældende. 
Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen.



3



4

Torben Bagge
bagge@bt.dk

Verdensorganisationen WHO slår nu 
alarm over bl.a. danskernes trang til 
at pøse mere og mere salt i maden. 

Ny forskning bekræfter den meget tætte 
sammenhæng mellem højt saltforbrug, 
forhøjet blodtryk og tidlig død. 

Der kunne hvert år spares mindst 
1.500 dødsfald i Danmark pga. blodprop-
per, hvis vi valgte at spise bare 3 g salt 
mindre om dagen, viser en ny beregning.

Ifølge WHOs chokrapport skyldes en 
tredjedel af de tidlige blodprop-dødsfald 
i verden kombinationen af for meget salt 
i maden med forhøjet blodtryk og blod-
propper i hjernen og hjertet til følge.

- Det er højst alarmerende tal. Vi dan-
skere spiser lige nu i snit 10 gram salt 
om dagen, især gemt i ting som brød, 
konserveret pålæg og ost. Men vi burde 
højst indtage omkring halvdelen – fem-
seks gram dagligt, siger Hans Ibsen, fø-
rende dansk blodtryksekspert, professor 
og overlæge, hjerteafdelingen på Holbæk 
Sygehus.

Tre gram gør en forskel
- Tænk, at vi ville kunne spare mindst 
1500 liv som følge af hjerne-blodpropper 
bare ved at sænke forbruget med blot tre 
gram om dagen. Det haster virkelig med 
en indsats på det område. Heldigvis er 
Fødevarestyrelsen nu i gang med at finde 
løsninger sammen med industrien, for-
tæller Hans Ibsen.

Natrium-delen i salt påvirker cel-
lemembranen i de små blodkar, så blod-
karrene bliver stivere og trækker sig 

sammen. Samtidig binder saltet vand i 
kroppen, så blodårerne fyldes mere, og 
blodtrykket dermed øges.

Et nyere studie fra bl.a. Norge har 
vist, at blodtrykket hos en gruppe 
forsøgspersoner med let for-
højet blodtryk faldt med 
10 millimeter kviksølv i 
gennemsnit, efter at de 
havde spist mindre 
end fem g salt dag-
ligt i 12 måneder. 

Den tavse 
dræber
WHO har 
gjort forhø-
jet blodtryk 
til temaet 
for Verdens 
Sundhedsdag 
på søndag, 
7. april. Det 
sker på dyster 
en baggrund. 
Forhøjet blod-
tryk er nu ver-
dens største dræ-
ber. Mere end ni 
millioner dør årligt af 
blodpropper fremkaldt 
af forhøjet blodtryk.

1,2 mio. danskere har 
forhøjet blodtryk, og det er en 
hovedårsag til de fleste hjerte-
kardødsfald.

- Det store problem i den sammen-
hæng er, at et sted mellem 300.000 og 
400.000 danskere har forhøjet tryk helt 
uden at vide det. De har ingen sympto-

1500 DØR AF SALT OG HØJT 
BLODTRYK

CHOKRAPPORT FRA WHO: Langt færre danskere ville dø af blodpropper, 
hvis vi sparede lidt på saltet og derved undgik for højt blodtryk, viser ny 
forskning.
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mer, og derfor taler vi om med 
rette om ’den tavse dræber’, si-
ger professor Hans Ibsen, der 
råder til at få målt trykket med 
et-to års mellemrum – mindst.

Mangelfuld behand-
ling
Udover de mange uden en 
diagnose er professoren be-
kymret over, at alt for mange 
får mangelfuld 

medicinsk behandling.
- Omkring 50 pct. af dem, 

der er i medicinsk behandling, 
får ikke normaliseret trykket. 
Det skyldes, at de ikke får nok 
medicin – måske et-to færre 
medikamenter, end de egentlig 
har behov for. Det øger yder-
ligere risikoen for hjerte-kar-
problemer.

Problemet kommer af, at 
patienterne frygter bivirknin-
ger og derfor helst ikke tager 
for mange piller, mens en del 
læger også er usikre på, om de 
skal supplere med et eller flere 
ekstra medikamenter.

Foto: Iris
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10 tips til at sænke dit blodtryk
Spis middelhavskost
Dansk gennemsnitskost sender blodtrykket i vejret – med meget salt, 
rødt kød, sukker og mælkefedt. Spar på salt og sukker. Læg hovedvæg-
ten på alle slags grøntsager, der er rige på kalium og magnesium samt 
kostfibre og sunde fedtsyrer. Spis også gerne tørrede bønner og linser. 
Og ofte mandler, nødder og frø. Brug god jomfruolivenolie i dressing og 
til stegning.

Spis fed fisk dagligt
Minus 4-6 mmHg

Nye studier bekræfter, at fed fisk kan forlænge livet med et par år. En 
række studier viser også, at den fede fisk – laks, makrel osv. – markant 
modvirker de skader på blodkarrene, som forhøjet blodtryk forårsager.
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Overvind stress
Minus 5 mmHg

I forsøg faldt det systoliske blodtryk med 6-7 mmHg og det diastoliske 
blodtryk med 5-6 mmHg, da deltagerne deltog i et effektivt anti-stress 
program på to uger. Et halvt år efter var trykket dalet yderligere.

Træn trykket ned
Minus 11 mmHg

Virkningen af motion er den samme som blodtrykssænkende piller – altså 
en meget effektiv metode til at sænke trykket. Dyrk konditionstræning så 
ofte som muligt.
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Spar på lakridserne
Minus 10 mmHg

200 g lakrids dagligt øger blodtrykket markant med stoffet glycyrrhizin, 
der holder på kroppens salt og vand. Blot 50 g lakrids om dagen kan 
presse blodtrykket opad.

Få sovet nok
Minus 7 mmHg

For lidt søvn er en alvorlig trussel mod dit blodtryk. Ofte er problemet 
kombineret med stress, der også presser trykket op. Så problemerne 
skal bekæmpes samtidigt.
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Spar på alkohol
Minus 4 mmHg

Et moderat alkoholforbrug ser ud til at kunne beskytte hjertet. Men går 
du videre end genstandsgrænserne, risikerer trykket at stige, jo mere du 
drikker – dog med individuelle forskelle.

Spis hvidløg
Minus 7-8 mmHg

Spis gerne et par fed om dagen, gerne hele sammen med lidt æble eller 
persille, så det går lidt lettere. Eller overvej at tage hvidløgs-piller. En 
række universitetsstudier har vist en gavnlig virkning.
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Tab dig
Minus 1-2 mmHg pr. tabt kilo

Mange kan presse trykket ned til normalt niveau bare ved at tabe nogle 
kilo. Et nyere studie viser, at blodtrykket falder mest, når man skærer 
ned på kulhydraterne og skruer op for de gode proteiner.

Tag din medicin
Har du fået ordineret medicin mod forhøjet tryk, er det meget vigtigt, at 
du tager den, som du skal. Nogle slipper ikke for at tage medicin.

Kilder: Hjerteforeningen m. fl.
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Blodtryk

Blodtrykket er forhøjet, når det er over 
140/90 mmHg. Trykket måles i enheden 
mmHg. F.eks. læses 120/80 som ’120 over 
80 millimeter kviksølv’. Statistisk set er det 
sundeste blodtryk omkring 120/80 mmHg. 

Det øverste tal står for det systoliske tryk - 
når hjertet trækker sig sammen.

Det nederste er det diastoliske tryk – når 
hjertet slapper af.
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Sammenhæng mellem salt og 
livsstilsygdomme?
Flere internationale undersøgelser 
viser en klar sammen hæng mellem for 
meget salt og flere af de store livsstils-
sygdomme.

Af Helle Lho Hansen
hlho@bt.dk

BLODTRYK:  

Adskillige undersøgelser beviser en sammenhæng 
mellem salt og forhøjet blodtryk. Samtlige studier 
konkluderer en nedsættelse af saltforbruget vil sænke 
blodtrykket hos personer med både for højt og nor-
malt blodtryk. 

Især ældre og overvægtige vil kunne nedsætte deres 
blodtryk mærkbart ved at skære ned på det daglige 
saltforbrug.

HJERTEKARSYGDOMME: 

For højt blodtryk er en væsentlig risikofaktor for 
hjertekarsygdomme. En undersøgelse baseret på 
over 170.000 deltagere viser, at mennesker, der spiser 
meget salt har hele 23 pct. højere risiko end andre for 
at få en blodprop. 

Mindre salt nedsætter blodtrykket og forskere har 
regnet sig frem til, at 3 gram mindre salt om dagen i 
snit årligt vil kunne redde 1300 danskere fra at dø af 
blodpropper og hjerneblødninger. 
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KNOGLESKØRHED OG NYRELIDELSER: 

Knogleskørhed er et alvorligt sundhedsproblem i Danmark. 
Sygdommen forebygges ved at spise kalcium og D-vitamin. 
Men salt og kalk er forbundet på den måde at salt udskiller 
kalcium via urinen. 

Studier viser at for meget salt i kosten derfor øger risikoen 
for knogleskørhed. Jo mere kalcium kroppen udskiller, des 
større er risikoen for at få nyresten, hvorfor forskerne også 
ser en sammenhæng mellem for meget salt og sygdommen 
nyresten .

KRÆFT: 

Japanere, der traditionelt spiser meget saltholdig mad, har en 
meget høj forekomst af mavekræfttilfælde. 3 ud af 4 interna-
tionale undersøgelser viser er tendens til at øget saltforbrug 
øger risikoen for mavekræft. 

På verdensplan er antallet af mavekræfttilfælde de sidste 
50 år faldet. Det skyldes ifølge forskerne, at konservering i 
dag foregår ved hjælp af frys og nedkøling i stedet for ved 
saltning.

TYPE 2 DIABETES OG ASTMA: 

Finske forskere har fundet en sammenhæng mellem højt 
saltindtag og risikoen for at udvikle type 2 diabetes. 

Mens andre forskere har set en lille sammenhæng mellem for 
meget salt og risikoen for at få astma.

Kilde: Salt og sundhed, DTU
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Helle Lho Hansen 
hlho@bt.dk

2/3 af den salt vi spiser, får vi med hjem i de varer, vi køber i supermarkedet. Salt 
bruges både som smagsforstærker og konserveringsmiddel og langt den største 
kilde til danskernes daglige saltindtag er forarbejdede varer.

Lidt over 1/10 af det daglige saltindtag står vi selv for, når vi salter maden ved mid-
dagsbordet. Cirka halvdelen af en voksens dagsforbrug af salt er brugt, hvis man 
køber sin frokost i kantinen, viser undersøgelser fra Fødevarestyrelsen.
Se her, hvor meget meget salt, der er i råvarerne og sammenlign med mængden af 
salt efter råvarerne er blevet til de færdige fødevarer.

Saltindhold i gram per 100g af varen.

Råvarer: Sødmælk 0,11 og Smør, saltet 0,90 Forarbejdet: Ost, 20 2,1

Råvarer: Hvedemel 0,005 Forarbejdet: Franskbrød 1,2

Råvarer: Rugmel 0,013 Forarbejdet: Rugbrød 1,3

Råvarer: Sild 0,12 Forarbejdet: Marineret sild 3,0

Råvarer: Lever 0,20 Forarbejdet: Leverpostej 1,8

Råvarer: Magert svinekød 0,25 Forarbejdet: Kødboller, konserves 1,2 Forarbejdet: Hambur-
gerryg 3,8

Råvarer: Kartoffel 0,018 Forarbejdet: Kartoffelchips 1,5

Råvarer: Tomat 0,018 Forarbejdet: Tomatketchup 2,7

Råvarer: Majs, rå 0,008 Forarbejdet: Majs, konserves 0,78 Forarbejdet: Cornflakes 2,2

Kilde: Fødevaredatabanken 2006 og Salt og sundhed, DTU.

Så meget salt er der i dine råvarer



15

Helle Lho Hansen 
hlho@bt.dk

Vi ved godt, at der er masser af salt 
i saltlakrids, chips og oliven. Men 
tænker du over, at den største kilde 
til salt er dit daglige brød?

Her er top 12 over fødevarer, der bidra-
ger til danskernes daglige saltforbrug. 
(Fødevarernes indflydelse på vores 
saltindtag er målt i pct.).

1. Brød: 21 pct 

2. Pålæg: 13 pct. 

3. Sammensatte retter: 12 pct. 

4. Fastfood: 11 pct. 

5. Drikkevarer: 8 pct. 

6. Kødretter, hovedret: 7 pct. 

7. Grøntsager: 6 pct. 

8. Kartofler, ris, pasta: 6 pct. 

9. Ost: 5,5 pct. 

10. Sauce: 5,5 pct. 

11. Fedtstof på brød: 3 pct. 

12. Morgenmadsprodukter: 2 pct.

Kilde:Kostundersøgelsen 2005

Her er top 12 over fødevarer, der bidrager til  
danskernes daglige saltforbrug
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Torben Bagge
bagge@bt.dk

Lene Snedker kæmper for at 
komme ovenpå igen efter en 
livstruende blodprop i hjernen. 

Hun er indlagt på Holbæk 
Sygehus, hvor hun behandles 
med blodfortyndende medicin 
og genoptræning af den arm, 
som stadig er lammet.

I tiden før blodproppen var 
hun ikke opmærksom på, om 
blodtrykket kunne være forhø-
jet, og hun opsøgte heller ikke 
lægen, da hun et par gange op-
levede, at især den ene hånd 
tydeligt blev kraftesløs. Hel-
ler ikke en noget ubehagelig 
trykken i hovedet – omkring 
tindingen – reagerede hun på.

- Efter den her barske op-
levelse skal jeg nok huske at 
blive tjekket ud fra den mind-
ste mistanke og ikke mindst 
få målt mit blodtryk regel-
mæssigt. Når jeg forhåbentlig 
snart bliver helt rask igen, vil 
jeg tage trykket med en-to må-
neders mellemrum for at være 
sikker, siger Lene Snedker fra 
hospitalsstuen.

Hun er ikke i tvivl om, at 
livsstilen har stor indflydelse 
på blodtrykket:

- Jeg arbejder som bioana-
lytiker på et hospital og har 
været ret stresset i en periode 
– både på grund af meget ar-
bejde og alt det, jeg skulle nå 
i min fritid. Hvad kosten an-
går, synes jeg selv, jeg har le-
vet rimelig fornuftigt. Jeg har 
forsøgt at spare på saltet, men 
man får selvfølgelig en hel del 
skjult salt, bl.a. i brød, siger 
Lene Snedker.

Livsstil gav Lene en blodprop i hjernen
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