
VIDEN & INSPIRATION

HJERTE-KARSYGDOMME



FAKTA OM SYGDOMMENE
Hjerte-karsygdomme er lidelser i hjerte og/eller kar, der typisk skyldes åreforkalkning, 
som giver forsnævringer af pulsårerne og risiko for blodprop i fx hjerte eller hjerne. (1)

Hjerte-karsygdomme er mange ting: Forhøjet blodtryk, blodprop i hjertet, hjertekrampe, 
hjertesvigt, hjerteklapsygdom, hjerterytmeforstyrrelse som ekstra hjerteslag eller 
hjertemuskelsygdom kaldet kardiomyopati.

Der findes også medfødte hjertesygdomme, men de fleste hjertesygdomme kommer 
med alderen og rammer som regel først midaldrende elle ældre personer. (2)

Hjerte-karsygdomme er en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. (3) 

TYPER/VERSIONER AF HJERTE-KARSYGDOMME
•	En blodprop i hjertet giver næsten altid svære brystsmerter og ofte hjerterytmeforstyrrelser 

og senere hjertesvigt. De fleste hjertestop skyldes en blodprop i hjertet.

•	Angina pectoris/ hjertekrampe er smerter i brystet og skyldes forkalkninger og forsnævringer 
 i kranspulsårerne.

•	Hjerteklapsygdom kan både være forsnævringer og utætheder i hjerteklapperne. 
 Det skyldes som regel alder, men kan også komme som følge af betændelse i hjertet, 
 og nogle utætheder kan være fordi, patienten har hjertesvigt. Det kan medføre åndenød, 

hjerte-krampe og hjerterytmeforstyrrelser.

•	Kardiomyopati er en sygdom i hjertemusklen, hvor du ikke kender årsagen. I reglen er 
hjertet kraftigt udvidet og pumper ikke godt nok. Det fører til hjertesvigt, angina pectoris og 
hjerterytmeforstyrrelser. Sjældnere er hjertemusklen svært fortykket. Symptomerne viser sig 
som oftest ved angina pectoris og hjerterytmeforstyrrelse.

•	Betændelse i hjertet er sjældent, men det er farligt. Især hvis det ikke bliver behandlet i tide. 
 Samtidig kan det være meget svært at stille diagnosen. Betændelse opstår i de fleste tilfælde 

hos patienter, som i forvejen har en form for hjerteklapsygdom, men det kan også i sjældne 
tilfælde ramme raske personer. Typisk er lange perioder med feber, træthed og vægttab. Først 
når det er meget slemt, kommer der også symptomer fra hjertet.

•	Hjertesvigt er et symptom på, at hjertet ikke pumper godt nok. Hjertesvigt kan opstå af flere 
forskellige årsager; blodprop i hjertet, hjerteklapsygdom, dårligt behandlet forhøjet blod-
tryk eller hjerterytmeforstyrrelser som for eksempel atrieflimren. Symptomerne er som regel 
åndenød, træthed eller ophobning af væske i kroppen for eksempel i form af hævede ben.

•	Atrieflimren er en tilstand hvor hjerterytmen bliver uregelmæssig, fordi den normale 
 impulsledning i hjertet ikke fungerer. Ofte viser det sig som hjertebanken, hurtig hjerterytme 

eller som hjertesvigt med åndenød.

•	Hjerterytmeforstyrrelser er når hjertet ikke slår i den vanlige takt. Det kan skyldes hurtig 
hjerterytme, som for eksempel atrieflimren, ekstra hjerteslag når hjerterytmen er urolig, som 
langsom puls med sortne for øjnene eller i værste fald besvimelse. (2, 4)

HJERTE-KARSYGDOMME ER LIDELSER I 
HJERTE OG/ELLER KAR, DER TYPISK 

SKYLDES ÅREFORKALKNING, SOM GIVER 
FORSNÆVRINGER AF PULSÅRERNE OG RISIKO 

FOR BLODPROP I FX HJERTE ELLER HJERNE 



SYGDOMSBILLEDE

SYMPTOMER
Symptomerne ved hjerte-karsygdomme afhænger af hvilket organ, der er berørt

•	Hjerte: Hjertekrampe, blodprop i hjertet, hjertesvigt med åndenød og hævede ben, 
 rytmeforstyrrelser med hjertebanken, svimmelhed, besvimelser eller pludselig død

•	Hjerne: Blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi/slagtilfælde), fx med talebesvær, 
 synsproblemer, lammelser, kramper eller evt. demens

•	Ben: Vindueskiggersyge, blodprop i benpulsårer med bensår og koldbrand

•	Nyrer: Nyresvigt

•	Kønsorganer: Impotens

Selv betydelige grader af åreforkalkning eller blodtryksforhøjelse giver til tider ingen 
symptomer. Til gengæld er akut blodprop i hjertet og blodprop eller blødning i hjernen 
hovedårsager til pludselig død. (1)
 



DIAGNOSTICERING
•	Selvom du ikke har nogen symptomer, er samtidig tilstedeværelse af mange risikofaktorer 

for åreforkalkning i sig selv et faresignal.

•	Hvis du har symptomer, må du mistænke åreforkalkning eller anden hjerte-karsygdom, 
specielt hvis du har mange risikofaktorer. Symptomerne kræver lægeundersøgelse for at 
afklare diagnose og behandlingsbehov.

•	Lægen vil i reglen starte med en klinisk undersøgelse i konsultationen med blod-
tryksmåling. Der vil næsten altid blive taget et elektrokardiogram, kaldet (EKG), 

 samt blodprøver.

 De næste undersøgelser afhænger af symptomerne og om mistanken om sygdom.
 
 I næsten alle tilfælde bliver der udført en ekkokardiografi, det vil sige en ultralydsscanning. 

Hvis der er mistanke om åreforkalkning og eksempelvis blodprop i hjertet eller angina 
 pectoris, foretager man en kranspulsåre undersøgelse, en CT scanning eller et arbejds-EKG.

 Ved hjerterytmeforstyrrelser bliver der ofte udført registrering af hjerterytmen over læn-
gere tid, op til flere døgn, med Holtermonitorering, eller event recorder eller e-test. Det 
gøres ved hjælp af et lille apparat, man kan gå rundt med, og som optager forstyrrelser i 
hjerterytmen. (2)

RISIKOFAKTORER
Hovedårsagen til hjerte-karsygdomme er åreforkalkning, som medfører formindsket 
blodtilførsel til vævene og risiko for blodprop eller karbristning. (2) 

Risikofaktorer for åreforkalkning

•	Rygning

•	Arvelig tilbøjelighed til åreforkalkningssygdom 
 (blodprop, slagtilfælde mv. i tidlig alder hos forældre eller søskende)

•	Forhøjede kolesteroltal i blodet

•	Overvægt, specielt med fedtet på maven (æbleform)

•	Det mandlige køn

•	Kvinder efter menstruationsophør

•	Diabetes 2 (diabetes mellitus)

•	Forhøjet blodtryk

•	Manglende motion 

Risikofaktorerne følges ofte ad, og risikoen for åreforkalkningssygdom stiger næsten 
eksponentielt med antallet af risikofaktorer. Hvis du fx har 2 risikofaktorer, forøges den 
samlede risiko for åreforkalkningssygdom med op imod 4 gange. (1)



KOST
•	Der er en overbevisende årsagssammenhæng mellem indtag af frugt, bær og grønt og 
 en reduceret risiko for åreforsnævringssygdom i hjertet, slagtilfælde og forhøjet blodtryk. 

De positive effekter af frugt og grønt skyldes formodentligt et samspil mellem de forskel-
lige indholdsstoffer. (5)

•	Der er en sandsynlig årsagssammenhæng mellem en kost rig på fibre (mere end 25 g 
 om dagen) og en reduceret risiko for hjerte-karsygdom.

•	Der er en overbevisende årsagssammenhæng mellem indtag af langkædede omega-3 
 fedtsyrer og en reduceret risiko for død af åreforsnævringssygdom i hjertet. Fisk er 
 hovedkilde til de langkædede omega-3 fedtsyrer. (5) 

•	Der er en overbevisende årsagssammenhæng mellem udskiftning af mættede fedtsyrer 
med polyumættede fedtsyrer i kosten og en reduceret risiko for at blive ramt af og for 
at dø af åreforsnævringssygdom i hjertet. Mættede fedtsyrer findes fx i smør og de gode 
polyumættede fedtsyrer findes bl.a. i fede fisk, rapsolie og nødder.

•	Der er en sammenhæng mellem saltreduktion og fald i blodtryk. Jo større saltreduktion, 
 jo større fald i blodtrykket. Da saltreduktion nedsætter blodtrykket, forventes det, at 
 saltreduktion nedsætter risikoen for hjerte-karsygdom. (5)
 

OVERVÆGT
•	Fedme (BMI >= 30) øger risikoen for hjerte-karsygdom.

•	Personer med svær fedme (BMI mellem 35 og 40) har ca. dobbelt så stor dødelighed 
 som normalvægtige (BMI mellem 18,5 og 25). Overdødeligheden skyldes helt overvejende 

hjerte-karsygdom. (5)

FAKTORER SOM 
PÅVIRKER SYGDOMMEN



ALKOHOL
•	De senere år er der kommet signaler fra forskere om, at alkohol kan have en forebyggen-

de effekt mod hjerte-karsygdom. Det gælder især sygdomme i koronararterierne (krans-
pulsårerne). 

•	De studier, som antyder, at alkohol kan have en forebyggende effekt, er alle såkaldte 
 observationsstudier, hvor man har fulgt en befolkning over mange år og set deres 
 udvikling. Man deler befolkningen ind i grupper, f.eks. i forhold til deres alkoholvaner og 

ser, om der er nogen forskelle mellem grupperne, når det gælder tilfælde af hjerte-karsyg-
dom. Her finder man et mønster, som tyder på, at de, som har et moderat jævnt forbrug 
af alkohol (dvs. 1-2 alkoholenheder pr. dag), har lavere forekomst af hjerte-karsygdom.

•	Da alkohol dog også har andre skadelige virkninger i de omtalte mængder, kan det være 
en god ide at se på den samlede sundhedsgevinst/skadelige virkning ved alkohol. Un-
dersøgelser tyder på, at man hos kvinder med et alkoholforbrug på 0-1 genstand/dag 
fordelt jævnt i løbet af ugen har en lavere dødelighed. Mens antallet for mænd er 1-2 gen-
stande/dag. (6)

RYGNING
•	Omkring 23 procent af alle hjerte-karsygdomme er relateret til rygning. (5) Mange 
 forbinder ikke umiddelbart hjerte-karsygdomme med rygning. Men hele 6.000 af 
 de 14.000 mennesker, der årligt dør af rygning i Danmark, dør af hjerte-karsygdomme, 

som for eksempel blodpropper. 

•	Rygning giver større risiko for: 
 - Blodpropper i hjertet og hjernen samt hjerneblødning 
 - Åreforkalkning 
 - Dårligere blodkredsløb, som i værste fald kan give koldbrand i benene og ende 
   med amputation samt dårligere heling af sår. (7)

MOTION
 
Når du dyrker motion kommer både hjertet og samtlige blodkar på arbejde for at levere 
tilstrækkelig med ilt til den arbejdende muskulatur. Ved regelmæssig konditionstræning vil 
kroppen forsøge at tilpasse sig de krav, der stilles. Derfor har motion flere gavnlige effekter i 
forhold til hjerte-karsygdomme.

1 Blodvolumen bliver øget, fordi mængden af væske i forhold til antallet af røde blodlege mer 
øges. Det ”fortynder” blodet og betyder, at blodet lettere flyder gennem blodårerne. Den 
optimerede blodgennemstrømning mindsker risikoen for blodpropper.

2 Blodtrykket reduceres. Forhøjet blodtryk er en meget udbredt hjerte-karsygdom, som 
hver femte dansker lider af. Forhøjet blodtryk er særlig farligt i kombination med åre-
forsnævringer, da det høje tryk kan betyde, at fedtaflejringer løsriver sig og danner en 
blodprop andre steder i karsystemet.

3 Interaktionen mellem de typer af kolesterol, vi har i blodet, bliver påvirket. Forholdet mel-
lem det skadelige LDL og det gavnlige HDL har betydning for, om vi danner fedtaflejringer 
og dermed forsnævringer i blodkarrene. Ved regelmæssig motion kan man øge mængden 
af HDL, og det kan være med til at reducere fedtaflejringen i blodkarrene.

 
Hvis du er inaktiv kan en relativ beskeden mængde motion give en betydelig effekt og en 
markant reduktion i risikoen for at udvikle hjerte-karsygdomme. Som grundregel skal man, 
som minimum, forsøge at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger om 30 minutters fysisk ak-
tivitet om dagen, hvoraf 2 gange 20 minutter om ugen er ved høj intensitet. Hvis du ikke er 
i god form, skal du lægge forsigtig ud med motionen, men husk at selv gåture i raskt tempo 
kan gøre en forskel.

Hvis du har hjerteproblemer eller har haft hjerte-karsygdomme tidligere, skal du lade din 
læge vurdere, i hvilket omfang du kan motionere. Det samme gør sig gældende, hvis du har 
fået konstateret et blodtryk højere end 180/105. (8)



KUN EN ÆNDRING AF GANGEN
Tag ikke munden for fuld. Når du ønsker at lave ændringer i flere indgroede vaner, er det en 
god idé at tage en ting af gangen. Eksempelvis kan du først fokusere på at stoppe med at 
ryge, og først når du føler dig tryg i den nye vane, kan du starte med en ny ændring, som 
kunne være i forhold til kost eller motion.

SMÅ ÆNDRINGER I KOSTEN
På samme måde som beskrevet ovenfor, er det også en hjælp at starte med små ændringer i 
kosten. Som sagt er salt ikke godt for dig, hvis du har forhøjet blodtryk. Første delmål i forhold 
til ændringer i din kost, kunne derfor oplagt være at reducere mængden eller helt udelade salt 
fra din kost. Når det er blevet en ny vane, kan du efterfølgende eksempelvis tage et ud af de ti 
kostråd af gangen og indføre i dine kostvaner. Når du har nået det første mål, bliver det næste 
automatisk nemmere.

 
VÆR PRÆCIS OMKRING DINE MÅLSÆTNINGER
Uklare hensigter er normalt dømt til at mislykkes lige fra starten.
Hvis du på forhånd gennemtænker, hvad og hvordan du vil tackle dine målsætninger, er dine 
udsigter meget bedre.
Du kan stille dig selv følgende spørgsmål: Hvad vil jeg, hvor ofte, hvornår, hvor, hvor længe og 
eventuelt med hvem.

FOKUSÉR PÅ DIN MOTIVATION
Hold dit fokus på hvorfor du laver ændringerne: Fx, jeg er stoppet med at ryge for at have 
mange flere år med høj livskvalitet med mine børn.
Hold styr på effekten af dine ændringer. Du kan fx teste dig selv løbende og følge med i hvor-
vidt du få lettere ved at tage trapperne på arbejde efter du er stoppet med at ryge og begyndt 
at træne.

ÆNDRING AF LIVSSTIL
GODE RÅD I FORBINDELSE MED EN LIVSSTILSÆNDRING 



LÆS MERE OMKRING 
HJERTE-KARSYGDOMME PÅ
https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/hjerte-karsygdomme.htm

https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/hjerte-kar-sygdomme/

https://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hjerte-kar-sygdomme/
 
Her kan du læse mere omkring kost og hjerte-karsygdomme og bl.a. 
få inspiration til opskrifter
https://hjerteforeningen.dk/forebyggelse/kost/

Her kan du læse mere omkring motion og hjerte-karsygdomme
https://hjerteforeningen.dk/2013/01/motion-hvor-lidt-er-nok-og-hvor-meget-er-for-meget/
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DISCLAIMER
Dette materiale er udarbejdet af Vital Consulting for Mølholm Forsikring.

Materialet er til personlig orientering for de personer, som Mølholm Forsikring i samarbejde med 
Vital Consulting har udleveret materialet til.

Materialet er udarbejdet som et generelt informationsmateriale og indeholder alene vejledende 
informationer.

Mølholm Forsikring og Vital Consulting påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden 
eller fuldstændigheden af informationerne i materialet, samt de dispositioner der er foretaget på 

baggrund af oplysningerne i materialet.


