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Af Heidi Pedersen
hped@bt.dk

600.000 danskere tager 
hver dag kolesterolmedicin, 
men mange tager det måske 
uden grund. Eller modsat: Får 
alt for lidt. Med en scanning 
af halspulsåren kan lægerne 
langt mere præcist afgøre, om 
man skal tage sin kolesterol-
medicin eller ej. Det mener 
to eksperter, som BT har talt 
med. 

Ryger du? Drikker du? Har 
der været slagtilfælde i fami-

Kolesterolmedicin
eller ej ?

lien? Sammenholdt med en 
måling af blodtryk og kole-
steroltal er det bl.a. sådan, at 
praktiserende læger i dag af-
gør, hvem der har behov for ko-
lesterolmedicin og hvor meget. 
Men helbredsundersøgelsen 
er langtfra præcis nok til at 
kunne fastsætte den enkeltes 
nøjagtige behov. 

Sådan lyder den kontante 
melding fra speciallæge Stig 
Ekkert, der står bag det første 
private initiativ i Danmark, 
Cardiolab i Dragør og Helle-
rup, som tilbyder en såkaldt 

scanning af halspulsåren.
Med metoden kan han se et 
ultralydbillede af patienter-
nes blodårer og dermed se og 
måle, om de har åreforkalk-
ning eller ej. 

Gætværk
- Mange af dem, som i dag får 
medicin, behøver den slet ikke, 
og lige så mange får dobbelt så 
meget, som de skal have. Det 
er rent og skært gætteri, når 
lægerne måler overvægt og 
blodtryk og på den baggrund 
afgør, hvor meget kolesterol-

En scanning af halspulsåren ville kunne afgøre behovet 
for medicin, mener eksperter
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En scanning af halspuls-
åren ville kunne afgøre 
behovet for medicin, me-
ner eksperter. Det mener 
flere eksperter. Efter en 
scanning af halspulsåren, 
der viste begyndende 
åreforkalkning, blev Lars 
Olsen, 57 år, motiveret til at 
lægge sin livsstil om med 
motion og sundere kost. 
Foto: Nils Meilvang

- Stop med at ryge.

- Tab dig, hvis du er over-
vægtig.

- Dyrk motion (få pulsen 
op).

- Spis sundt: Mindre mæt-
tet fedt, mere fisk, fiber og 
grønt. 

Sådan forebygger du
- Sørg for at have kontrol 
over eventuelt forhøjet 
blodtryk eller sukkersyge.

- Begræns indtag af 
alkohol

- Overvej at tage et før-
stehjælpskursus 
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medicin de giver patienterne, 
siger speciallæge Stig Ekkert.

Når man får foretaget scan-
ningen, kan man se, om man 
har plak (åreforkalkning, red.) 
i årerne. Har man for meget 
plak, er der stor risiko for, at 
man får en blodprop. 

Vi er forskellige
Henrik Sillesen, professor og 
klinikchef på karkirurgisk kli-
nik på Rigshospitalet, er Dan-
marks førende kapacitet inden 
for scanning af halspulsåren. 
Han mener ikke, at kolesterol-
tallet i sig selv er interessant. 
Det skyldes, at vi er meget 
forskelligt genetisk dispone-
ret for, hvilket kolesteroltal vi 
’kan tåle’. 

Nogle mennesker har årer 
uden tegn på forkalkning, selv-
om de lever usundt og har for 
højt kolesteroltal. Mens andre, 
der måske er slanke og har 
fine kolesterolværdier, sagtens 
kan have slem åreforkalkning 
og være tæt på blodproppen. 
Derfor mener han, at en scan-
ning er vejen frem: 
Brug scanning

- Det ville give god mening 
at erstatte eller supplere den 
kolesterolmåling, som de prak-
tiserende læger foretager i dag, 
med en scanning. Så kunne vi 
bedre målrette behandlingen 
og undgå at behandle personer, 
der ikke har behov. Samtidig 

ville vi kunne sikre behand-
ling af dem, der ellers ikke var 
blevet behandlet, siger Henrik 
Sillesen. 

Ifølge ham er ultralyd hele 
tre gange bedre end alminde-
lige, forebyggende helbreds-
undersøgelser til at forudsige, 
hvem der i fremtiden vil få en 
blodprop.

Han vurde-
rer desuden, at 
30-40 procent af 
danskerne med 
å re fork a l k n i ng 
vil kunne undgå at 
dø for tidligt af en 
blodprop, hvis de fik 
scannet halspuls-
åren og efterfølgen-
de gik i gang med at 
ændre deres usunde 
livsstil og fik den rette 
medicinske forebyg-
gende behandling.  

Falsk tryghed
- Det er en falsk 

tryghed, når de prak-
tiserende læger for-
tæller patienterne, at 
deres kolesteroltal er 
normale. Det er vel-
dokumenteret, at 
kolesterolta l-
let stort set 
ikke siger 
n o g e t 
om, 

hvorvidt du får en blodprop, 
siger han.  

- Jeg synes, det er ærger-
ligt, at vi i et land som Dan-
mark, hvor vi har screenings-
programmer for en række 
kræftsygdomme, har ulighed i 
sundheden, når det drejer sig 
om at forebygge den sygdom, 
der rammer flest, forårsager 
flest dødsfald og invaliditet. Vi 
ved nu, at vi langt bedre kan 

finde sygdommen 
og forebygge 
den meget 
billigt uden 

s k a d e l i g e 
bivirkninger.
- Jeg vil 

påstå, det er 
omkostningsbe-
sparende at ind-
føre screening for 
åreforkalkning, 
siger Henrik 
Sillesen.
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Hos Dansk Selskab for 
Almen Medicin, de prakti-
serende lægers lægefaglige 
organisation, afviser man, at 
scanningen er egnet til at bru-
ge som forebyggende metode 
til at opspore blodpropper. 

- Det er en velegnet metode 
til at stille en præcis diag-
nose på patienter, der er syge 
i forvejen. Men før vi har 
lavet nogle befolknings-
undersøgelser, er det 
umuligt at sige, om 
det er en god eller 

dårlig ide. Jeg vil godt advare 
imod, at man tager scanningen 
ukritisk i brug, da folk kan ri-

sikere at blive nervøse 
uden grund, siger 

formanden for or-
ganisationen, Lars 

Gehlert Johansen.  
I Sundhedsstyrelsen følger 

man stadig udviklingen tæt, 
men som det ser ud i dag, me-
ner styrelsen ikke, at der er 
tilstrækkeligt med viden til 
at kunne anbefale en generel 
screening ved hjælp af ultra-
lydsscanning.
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Prøv Cholemin i 2 måneder til halvpris - kun  
kr. 99,-. Herefter sørger vores leveringsservice 
for, at du får tilsendt Cholemin hver 2. måned 
for kun kr. 199,-. Med vores fordelagtige leve-
ringsservice, sikre vi dig den optimale effekt 

og bedste pris. Husk du kan holde pause eller 
stoppe leveringerne, når du ønsker det. 

Bestil på telefon 82 30 30 40 alle hverdage fra 
kl. 8.00 - 16.00 eller på www.wellvita.dk. 

Prøv Cholemin - 2 måneders forbrug kun kr. 99,- Direkte til din postkasse

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk

Cholemin leveres direkte i din postkasse, så 
du undgår turen til posthuset. I pakken er der 
vedlagt et girokort, som du betaler senest  
14 dage efter modtagelsen.
Der tillægges kr. 39,- i porto pr. forsendelse.

STARTTILBUD

9900 
Halv pris

Perfekt 9.0 af 10TRUSTPILOT

Over 50% 
af alle danskere mellem 

25 og 64 år har i dag 

forhøjet kolesterol

Få styr på dit kolesteroltal 
- helt naturligt
Mere end halvdelen af alle danskere 
mellem 25 og 65 år har i dag forhøjet 
kolesterol. Det skyldes bl.a. over-
vægt og  indtagelse af for fed mad, 
men det kan også være arveligt. 

Forhøjet kolesterol kan give anledning til fed-
taflejring i blodkarrene, og netop derfor er det 
vigtigt at vedligeholde et normalt kolesteroltal.

EU godkendt effekt
Vil du gerne vedligeholde et normalt koleste-
roltal, findes der nu en helt ny og 100% na-
turlig løsning med naturmidlet Cholemin. 
Det er tabletter, der indeholder 10 mg af stof-
fet monacolin K fra planten rød gær-ris, der 
bidrager til at vedligeholde et normalt kole-
sterolniveau i blodet, og netop har fået EU’s 
godkendelser som en løsning til dig, der ger-
ne vil gøre noget godt for kolesteroltallet - helt 
naturligt og ganske enkelt.

Få styr på dit kolesteroltal 
Har dit kolesteroltal fået et gult kort, kan du 
med fordel tage et dagligt tilskud af Cho-
lemin. På den måde kan du, helt enkelt, gøre 
noget aktivt for at bevare et normalt koleste-
roltal.

Er vægten lidt for høj, har din familie traditio-
nelt haft forhøjet kolesterol eller har du i dag 
let forhøjet kolesterol, er Cholemin den helt 
rigtige løsning.

Dokumenteret effekt
Effekten af planten rød gær-ris, som findes i 
Cholemin, er dokumenteret i mange viden-
skabelige studier. Produktet er 100% natur-
ligt og kan anvendes af alle, som gerne vil 
bevare et normalt kolesteroltal.
Cholemin er fremstillet af Wellvita. Vi har over 
30 års erfaring i at udvikle effektive naturmid-
ler. Få styr på dit kolesteroltal NU, start på 
Cholemin i dag og mål selv effekten.
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Sådan                           får du foretaget en 
scanning for åreforkalkning

Scanning
Scanningen har indtil 

for ganske nylig kun været 
mulig at få på sygehusenes 
kar- og hjerteafdelinger. 
Men et nyt initiativ i Dragør, 
Cardiolab.dk, tilbyder nu også 
scanningen i privat regi. En 
scanning koster 1.995 kroner 
og tager omkring en halv 
time. Du mærker ikke noget 
undervejs. 

Ultralydscanning virker 
på den måde, at lydbølger 
sendes af sted gennem 
huden og kastes tilbage til 
et måleapparat, en scan-
ner. Via signalerne dannes 
der billeder på skærmen, så 
lægen kan se, om der er plak 
i årerne. 

Patienter, der har haft en 
blodprop, skal ikke scan-
nes, men fortsat tage deres 
kolesterolmedicin. Hjertepa-
tienter vil altså ikke på bag-
grund af en scanning kunne 
undvære medicinen.

Udstyret, som anvendes 
på f.eks. Rigshospitalet, 
adskiller sig fra Stig Ekkerts 
ved at være tredimensionelt 
frem for todimensionelt. Det 
betyder, at man bedre kan se 
og måle, nøjagtig hvor meget 
åreforkalkning der er tale 
om. Begge typer af udstyr 
er dog yderst velegnet til at 
spore den begyndende plak 
i årerne.  

Når vi er omkring 20 
år, begynder vi så småt at 
få åreforkalkning - men 
normalt mærker vi ikke 
noget til det før mange år 
senere.

Når kranspulsårerne 
er forkalkede, kan de ikke 
levere ilt nok til hjertet. 

I de tidlige faser af 
åreforkalkning nedsæt-
tes pulsårernes evne til at 
udvide sig, og efterhånden 
kommer der kolesterol-
holdige og betændel-
sesagtige fortykkelser i 
pulsårevæggen. Det giver 
risiko for blodpropper og 
ender med forkalkede for-
snævringer, der forhindrer 
blodets strømning eller 
kan medføre, at karret 
brister.

På grund af blodprop-
pen eller forsnævringen 
kommer der ikke nok 
blod ud til det organ, som 
pulsåren forsyner med 
blod, hvilket kan medføre 
akut eller kronisk nedsat 
funktion af organet og 
derved åreforkalknings-
sygdom.

Åreforkalkning

Kun halvdelen af dem, 
der får en blodprop i hjer-
tet, har aldrig tidligere haft 
symptomer - hverken fra 
hjerte eller blodtryk. 

Symptomerne be-
gynder ofte pludseligt og 
voldsomt: Pressen, tryk-
ken og intense smerter i 

brystet. 

Smerterne slår ofte ud i 
armene, specielt venstre 
arm, i halsen, kæben eller 
måske i ryggen eller nede 

i maven.

Hvert år rammes omkring 
14.000 danskere af en 
blodprop. 

Blodprop
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Af Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Peter Lund, 57 år, havde 
taget kolesterolmedicin i over 
10 år. Han valgte dog at stoppe 
behandlingen i samråd med sin 
læge. Men en scanning af hals-
pulsåren viste, at han havde 
behov for fire gange så meget 
medicin, hvis han skulle undgå 
en blodprop.

Der går ikke en dag, hvor 
Peter Lund ikke tænker over, 

’Jeg blev chokeret’

En scanning af Peter Lunds halspulsåre viste, at hans årer var stærkt forkalkede. Efter scanningen 
opsøgte han straks en hjertespecialist. Foto: Nils Meilvang

En scanning af Peter Lunds halspulsåre viste, at han var 
tæt på at få en blodprop

at han risikerer at falde om, 
hvis han ikke husker at tage 
sin medicin, blive forpustet i 
løbet af dagen og holde sig fra 
mættet fedt. 

Men det er kun fire måne-
der siden, at han for alvor be-
gyndte at lægge livsstilen om 
og vigtigst af alt: fik den rigtige 
dosis medicin. 

Det var en scanning af hals-
pulsåren, der fik Peter til at 
ændre sine vaner. Den viste, 
at Peter havde stærkt forkal-

kede årer. Faktisk svarede det 
til årer på en 84-årig mand - og 
kunne hurtigt udvikle sig til en 
blodprop, hvis ikke der blev sat 
ind med kolesterolmedicin. 

Stoppede med medi-
cin
Det var ellers ikke mere end to 
år siden, at Peter helt stoppede 
med at tage sine statiner (ko-
lesterolmedicin red.) efter 10 
års forbrug, fordi han i samråd 
med sin læge besluttede, at det 
ikke længere var nødvendigt. 
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- Mit kolesteroltal lå på om-
kring 4,5, så det var ikke alar-
merende. Og jeg var egentlig 
helst fri for at tage medicinen, 
hvis jeg kunne slippe for det. 
Derfor blev vi enige om, at jeg 
godt kunne undvære den, siger 
Peter Lund. 

Følte sig rask
Selvom Peter følte sig rask, 
var han allligevel åben over for 
forslaget om at få foretaget en 
scanning af halspulsåren, da en 
ven anbefalede ham behandlin-
gen. En forholdvis ny metode 
herhjemme, der ifølge førende 
forskere er tre gange bedre 
end almindelige, forebyggende 
helbredsundersøgelser til at 
kunne forudsige, hvem der har 
begyndende åreforkalkning og 
dermed øget risiko for blod-
propper. 

Fordi flere i familien har haft 

åreforkalkning, og Peters far 
er død af en blodprop, tænkte 
han, at det kunne være en god 
ide at få tjekket, hvordan det 
stod til med helbredet. For 
Peter blev det lidt af en øjen-
åbner. 

Blev chokeret
- Jeg blev ret chokeret. Mine 
årer var meget forkalkede, så 
jeg gik direkte til en hjerte-
specialist efter scanningen, 
fortæller Peter, der fik besked 
om, at han straks skulle tilbage 
på medicin, men med en dosis, 
der var fire gange så stor. I 
stedet for sine tidligere 20 mg, 
skulle han nu tage 80 mg. Og 
så skulle han i øvrigt i gang 
med at motionere, skære ned 
på alkohol og mættet fedt. 

- Jeg har altid sagt til mig 
selv, at jeg fik masser af mo-
tion i kraft af mit arbejde som 

slagter, som er fysisk hårdt, og 
hvor jeg står op fra tidlig mor-
gen til sen aften. Men nu ved 
jeg, at det er vigtigt at få pul-
sen op, siger Peter, der derfor 
går til spinning to gange om 
ugen, og indtil videre har tabt 
sig fem kilo. 

Peter er ikke bitter eller 
vred på sin daværende læge, 
der i mange år har tjekket hans 
blodtryk og udskrevet for lidt 
kolesterol-medicin. 

- Han har jo ikke vidst bed-
re, mange andre læger ville 
give det samme råd. Og det 
var lige så meget mig selv, der 
pressede på for at slippe for 
medicinen, siger Peter Lund. 

- Havde det ikke været for 
scanningen, så havde jeg nok 
troet, at jeg var udødelig, siger 
han.  
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Har du ondt i dine muskler 
og led eller hovedpine, og 
tager du statiner? Så kan 
dine smerter og gener skyl-
des dine kolesterolpiller. 

Af Trine Steengaard
tsnr@bt.dk

En ny rapport fra Sundheds-
styrelsen kortlægger for første 
gang de meget omdiskuterede 

Statinernes 
bivirkninger

bivirkninger ved statiner og 
slår fast, at smerter i muskler 
og led er de største problemer 
ved kolesterolpillerne.

Men personer, der ikke er 
hjertesyge eller har diabetes, 
bør ikke bare finde sig i bivirk-
ninger, slår flere eksperter 
fast. 

Rigtig mange danskere har 
fået målt et for højt koleste-
roltal hos deres læge. Forhøjet 
kolesterolindhold i blodet er 
ikke i sig selv en sygdom, men 
kan medvirke til udvikling af 
åreforkalkning og blodpropper. 
Derfor tager omkring 600.000 
danskere i dag kolesterolmedi-

cin for at sænke deres koleste-
roltal.

Den nye rapport fra Sund-
hedsstyrelsen giver et godt 
billede af, hvilke bivirkninger 
flest folk oplever.

Tallene i figuren herunder 
angiver kun toppen af isbjerg, 
men giver et meget wgodt bil-
lede af de bivirkninger, som 
kolesterolmedicin hyppigst 
giver.
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Ikke medicin
Et totalkolesterol>5 mmol/l 
eller LDL>3 mmol/l) er ikke 
i sig selv indikation for at tage 
kolesterolsænkende medicin. 
Ca. 80 pct. af befolkningen har 
et totalkolesterol>5 mmol/l. 
Her tages andre faktorer med i 
regnskabet som f.eks. rygning, 
blodtryk og den samlede risiko 
for at dø af en hjertesygdom in-
den for 10 år. Eks. en 50-årig 
mand, der ikke ryger, har et 
systolisk blodtryk 160 og to-
talkolesterol på 7 mmol/l, bør 
ikke tage medicin. 

Først livsstil - så me-
dicin
Personer, der har en høj risiko 
for at dø af en hjertesygdom 
inden for 10 år (5-10 pct.) bør 
først forsøge med livsstils-æn-
dringer. Hvis det ikke virker, 
bør sættes ind med medicin. 

Altid medicin
Der er indikation for statin-
behandling hos alle personer 
med kendte hjertesygdomme 
som bl.a. blodprop i hjertet, 
hjertekramper, åreforsnæv-
ring i hjertet og tidligere blod-
prop i hjernen eller diabetes. 

En markant forhøjelse af en 
enkelt risikofaktor f.eks. højt 
blodtryk (>180/110 mmHg), et 
totalkolesterol>8 mmol/l el-
ler LDL-kolesterol>6 mmol/l 
kan give anledning til statinbe-
handling. 

Hvilken medicin?
Den danske behandlings-
strategi har længe været at 
begynde med det billige præ-
parat simvastatin 40 mg, der 
også er bedst dokumenteret. 
Virker medicinen ikke opti-

Guide: Skal du have medicin?



17

malt, anbefaler både Dansk 
Cardiologisk Selskab og Insti-
tut for Rationel Farmako-
terapi, at man skifter til 
atorvastatin, som er mere 
potent (LDL-reduktion på 
simvastatin 40 mg svarer 
til atorvastatin 10 mg).

Hvad med bivirk-
ninger?
Bivirkninger ved kole-
sterolmedicin har væ-
ret meget diskuteret, 
særligt det seneste år. 
Studier med høj dosis 
har vist, at op mod 18 
pct. fik muskelsmer-
ter. En nyere under-
søgelse har også vist, 
at simvastatin 20 
mg medførte øget 
træthed og nedsat 
energi hos især 
kvinder. Andre 
studier har på-
vist en place-
bo-effekt – at 
såkaldte ’sny-
depiller’ gav de 
samme bivirk-
ninger. 

Hvis man ople-
ver bivirkninger, 
anbefales i første 
omgang en lavere 
dosis eller en pause i 
behandlingen i ca. seks 
uger efter aftale med sin 
læge. 

Kilder: Dansk Cardiologisk 
Selskab, Institut for Rationel 
Farmakoterapi
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1,8 mio. danskere i den 
erhvervsaktive alder har for 
højt kolesteroltal. Omkring 
500.000 tager medicin mod 
det. I Danmark er det gen-
nemsnitlige kolesteroltal 6. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler 
et niveau på under 5.

Motion kræver ikke nødven-
digvis omklædning og sved på 
panden. Det vigtigste er at få 
pulsen op, så du forbrænder 
energi, og kroppen danner 
mere af det nyttige kolesterol i 
blodet. Jo højere pulsen er, des 
højere vil forbrændingen blive. 

Hjerteforeningen anbefaler 
mindst 30 minutters moderat 
motion hver dag. Men det be-
høver ikke være 30 minutter i 
træk. Du skal helst have gang 
i de større muskler, som bru-
ges, når man går, løber, svøm-
mer eller gør rent og graver 
have.

Har du brug for konkrete 
råd, kan du kontakte  Hjertefor-
eningens motionsekspert, fysio-
terapeut Martin Walsøe
Tlf.: 21667404 
Mail: mwalsoee@hjerteforenin-
gen.dk

GODE MOTIONSRÅD

1. Tag cyklen på arbejde

2. Stå af bussen et stop-
pested før og gå det sidste 
stykke

3. Drop elevatoren og tag 
trappen

4. Gør rent til musik – det 
sætter tempoet op

5. Gå eller løb en tur, når du 
har fri

Her er 5 gode råd


