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Veien til et bedre liv?

Hvordan du selv kan redusere/forhindre 
faren for videreutvikling av hjerte-karsykdom 

etter gjennomgått PCI,

Hvordan leve tryggere med hjertesykdom.
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Lærings- og mestringssenteret

Stavanger Universitetssykehus
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Hvorfor får noen hjertesykdom, og 
andre ikke..

• Avhenger bl.a. av hvilke risikofaktorer man har
• Noen av disse er biologiske, du kan derfor ikke selv 

påvirke dem:
 Alder: Risiko øker med alder
 Kjønn: Menn får i gjennomsnitt hjerteinfarkt ca.10 år 

før kvinnene, men dette utligner seg etter at kvinnen 
har passert 60 år

 Arv: Fikk far sitt første infarkt før han ble 55år, eller 
mor før hun ble 65 år, kan du være arvelig disponert

• Mulig X-faktor??



Tidsskriftet Den Norske Legeforening. 2018



Risikofaktorer ved hjertekarsykdom
som du selv kan påvirke

• Høy kolesterolverdi 
• Røyking
• Høyt BT
• Overvekt/fedme
• Diabetes type2 
• Fysisk inaktivitet
• Stress
• OSA, obstruktiv søvnapne, snorking med pustestopp

Også det å gjøre noe med en av disse vil bedre 
hjertehelsen din! Små steg kan ha stor betydning 



Viktigste risikofaktorer for
hjerte-karsykdom 

• Høy Kolesterolverdi, av typen LDL

• Høyt Blodtrykk

• Røyking

Det å gjøre noe med en eller flere av disse 
risikofaktorene reduserer i betydelig grad faren for 
ny hjertesykdom…



Kolesterolverdier

To typer kolesterol:

- LDL, det «farlige» kolesterolet

- HDL, som er et gunstig kolesterol

Total kolesterol < 4.0 mmol/L
LDL < 1.4 mmol/L (Fra 2019)
HDL > 1.0 mmol/L for menn
HDL > 1.2 mmol/L for kvinner
Fastende triglycerider < 1.7 mmol/L

2019 ESC/EAS Guidelines for the
management of dyslipidaemias



Du kan selv forbedre 
kolesterolverdiene dine:

• Sunt og balansert kosthold

• Tilstrebe balanse i energi-inntak og forbruk
-unngå overvekt

- obs! Magefett  

• Økt fysisk aktivitet

• Kolesterolsenkende Medikamenter reduserer i 
betydelig grad faren for ny hjertesykdom! 



Positive gevinster av et sunt kosthold

Reduserer faren for hjerte og karsykdom via en 
gunstig påvirkning av  flere risikofaktorer:
• Reduksjon av LDL kolesterol og økt HDL
• Påvirker BT positivt
• Lettere å unngå overvekt
• Redusert risiko for å utvikle Diabetes type2
• Andre…

Perk J.,De Backer G., Gohlke H.et al.2012

NB! Også små endringer kan bety mye i retning en 
bedre hjertehelse 



Hva bør jeg spise?
• Spis allsidig!
• Bruk grønnsaker, belgfrukter, bær eller frukt til 

alle måltider. 
• «Fem om dagen»:3 grønnsaker, 2 frukt
• Erstatt noe mettet fett med sunnere umettet fett:

- Velg magre meieriprodukter 
- Bruk sunne oljer, myk margarin, lettmajones,
usalta nøtter, avokado og oliven i moderate
mengder daglig.

- Velg mer ren fisk, hvitt kjøtt og rent magert kjøtt,
begrens mengden bearbeidet kjøtt

• Øk mengden fiber: Velg grove kornprodukter, obs. 
grovhetsskala på brød

• Varier mellom poteter, ris og pasta (fullkorn).
• Begrens inntaket av sukker og søtsaker
• Vann som tørstedrikk! 

Hva kan jeg gjøre 
ved overvekt?
Hva med lavkarbo?



Er egg, salt, kaffe og alkohol ugunstig?

Hva er  
mye og 
lite salt? 
Mye:
>  1,25g 

pr.100g 
vare.
Lite:
< 0,3g 

pr.100g 
vare. 

- Eggeplommen som  har mye kolesterol
- Ikke lenger en streng begrensning, men…

- Mengden salt i kosten påvirker blodtrykket vårt
- Anbefalt daglig inntak ca.5g, dvs. en liten teskje
- Utfordring: Mesteparten av saltet vi spiser er

allerede tilsatt maten når vi spiser den! 
- Hovedkilder: Bla. ferdigmat og ferdigretter,

bearbeida kjøttprodukter og brød
- Obs. Innholdsdeklarasjonen >

- Kokekaffe og presskannekaffe inneholder
cafestol som kan øke kolesterolverdien 

- Traktekaffe og pulverkaffe er filtret og derfor
ufarlig  

- Et høyt daglig forbruk øker faren for høyt BT, hjerteinfarkt,
hjerneslag og hjerterytmeforstyrrelser

- Anbefalt daglig inntak: Max 1 enhet for kvinner og 2 for menn.
- En alkoholenhet tilsvarer enten et glass vin (1,5 dl på 12%)

eller 0,33 øl, eller 4 cl. Brennevin 



Generelle anbefalinger om kosthold
• Spis hyppige, små måltider 
• Planlegg måltidene og innkjøp av matvarer
• Gjør det lettere å spise sunt;

- fyll opp kjøleskapet med sunn mat
- ha lett tilgjengelig oppskåret frukt og grønnsaker

• Vær bevisst når du handler, sjekk 
innholdsdeklarasjonen!

• Velg gjerne nøkkelhullsprodukter
• Begrens mengden ferdigmat
• Alternative måter å tilberede maten på?
• Ha forskjell på hverdag og helg 

• «Det viktigste først!»
• Brosjyre: «En sunnere livsstil med enkle grep»



Innholdsdeklarasjon

Lett å bruke,
De enkelte næringsstoffene har sin faste plass på deklarasjonen!



Diabetes og hjertesykdom 

• Ved diabetes har kroppen nedsatt evne til å 
forbrenne sukker slik at sukkermengden øker og 
omdannes til fett

• Diabetes øker risikoen for hjerteinfarkt ved å 
påskynde åreforkalkningen og gjennom en 
negativ påvirkning av kolesterolet

• Sjekk langtidsblodsukker hos fastlegen jevnlig,
Normalt HbA1c: < 42mmol/mol (6.0%)

• Den beste måten å forebygge Diabetes 2: Sunt 
kosthold, holde seg normalvektig og være i jevnlig 
aktivitet



Blodtrykk

Blodtrykket bestemmes av den blodmengden 
som hjertet pumper ut hvert minutt og 
motstanden i blodårene. 

• BT deles i overtrykk (systolisk trykk) og
undertrykk (diastolisk trykk)

• Normalt Blodtrykk < 140/90 mmHg
Hvis hjertehendelse < 130/80 mmHg
Diabetikere <140/85,< 130/80 mmHg

2016 European CVD prevention in clinical practice.
https://www.lhl.no/hjertesykdom/hoyt-blodtrykk

https://www.lhl.no/hjertesykdom/hoyt-blodtrykk


Høyt Blodtrykk/Hypertensjon
• Årsaker
• Symptomer
• Behandling: Medikamentell

og via livsstilsendring:
- Spise mindre salt
- Vektreduksjon
- Sunt kosthold, mye frukt/grønnsaker, grovt
brød, mindre metta fett, mer fisk

- Økt mosjon
- Redusere usunt Stress
- Forsiktig med alkohol
- Slutte å røyke

• Hvorfor er det viktig å regulere BT:
Høyt BT er forbundet med økt
fare for hjerte-og karsykdom: Hjerteinfarkt,
hjertesvikt, hjerneslag, nyresvikt og
er en av hovedårsakene til 
forkammerflimmer (Atrieflimmer)

Sjekk BT ditt jevnlig!



Røyking
• Røyking er en av de viktigste årsakene til hjerte- og 

karsykdom. 
• Å stumpe røyken er derfor det beste du kan gjøre for 

helsen din

Hva skjer når du røyker ?

Det motsatte av det vi ønsker med behandling som PCI og
medisiner…

• Vurderer du å slutte? 
• Hvem, eller hva, kan hjelpe deg?
• Nikotinerstatningspreparater: Røykeplaster, tyggegummi etc.
• Hva med snus og el.sigaretter?
• Medikamenter 
• Frisklivssentralen
• Røyke-avvenningskurs
• www.slutta.no



Motivert for å slutte å røyke?

• Legg opp en plan
- Bestem deg for en dato
- Hvordan vil du gjøre det?
- Alene eller i gruppe?

• Hvorfor vil du slutte å røyke?
- Hvilke positive konsekvenser kan komme ut av en evt.
røykeslutt? 

- Hvilke negative konsekvenser kan det
medføre å fortsette å røyke?...

• «Hva med den mørke dagen i November hvor du kanskje 
sprekker…»,
Frisklivssentralen kan støtte deg, også over tid..

De positive effektene av å slutte å røyke kommer raskt;
Allerede etter 24 timer reduseres risikoen for hjerteinfarkt.
Etter et år er risikoen for hjerteinfarkt halvert!



Gratis nød app!
når sekundene teller…

Lett å bruke hvis du blir syk på ny!
Via GPS signal vil hjelpen komme frem tidligere den 
gangen det haster og du selv ikke vet hvor du er…

Si hva du heter, at du er hjertesyk fra før, og 
hvorfor du ringer nå!

Forutsetninger for at appen skal virke!
Når  du laster ned appen må du:
1) Legge inn mobilnummeret ditt
2) Skrive inn koden du får på SMS
3) Svare «Tillat alltid» når appen spør om tilgang

til posisjonen din



Hva hvis jeg får nye brystsmerter?
• Nye brystsmerter/tungpust

• Sett eller legg deg ned

• Ta evt. Nitro

• Ved akutte vedvarende brystsmerter som ikke går 

over i hvile eller ved nitro, og som varer mer enn 

10-15 minutter:  

• Ved sterke brystsmerter ledsaget av tung pust, 

kvalme, kaldsvette og uvelhet, ta straks kontakt:

    RING:  113 til AMK 

Foto: colourbox

    RING:  113 til AMK 



Åpningstider: mandag - fredag mellom 10.00 og 14.00.

Nasjonalforeningens Hjertelinje betjenes av kvalifisert personale med taushetsplikt

Her kan du og dine pårørende få svar på spørsmål om trening, kosthold,
røykeslutt, psykiske reaksjoner, samliv etc.



Ønsker du å vite mer?
www.lhl.no/å leve med hjertesykdom

www.lhl.no/hjertesykdom/angina-pectoris
www.lhl.no/hjertesykdom/ballongutvidelse
www.lhl.no/hjertesykdom/hoyt-blodtrykk
www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/2014/2014/nye-kostrad-om-fett
www.slutta.no Bla.;«Boka»- en røykfri dagbok fra Helsedirektoratet

lhl.no Korona:
Råd til personer med hjerte-karsykdom

-LHL er Helsedirektoratets ressurs for spesialisert
informasjon til deg med hjertesykdom.
-For oppdaterte råd og tips; meld deg gjerne på LHL sitt
nyhetsbrev.

http://www.lhl.no/hjertesykdom/hoyt-blodtrykk
https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/2014/2014/nye-kostrad-om-fett
http://www.slutta.no/


Veien videre…

• Nødvendig med livsstilsendringer?
- Ønsker du hjelp til dette? Involver gjerne ektefelle, familie,
venner, og legen din.

- Ta gjerne kontakt med Frisklivssentralen som kan støtte deg!
• - Selv om du gjør livsstilsendringer; ta medisinene som legen

har foreskrevet, i riktige doser og til riktig tidspunkt.
• Ta kontakt med fastlege for jevnlig oppfølging;

- BT kontroll, blodprøver bl.a. kolesterolverdier og blodsukker.
- Influensavaksine?

• Etterstreb mindre stress i hverdagen ; hva er det som er aller 
viktigst for deg?.. Plukk ut «godbitene», det som føles bra for 
deg..

• Tenk godt om deg selv! 



Lykke til!


