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I denne artikkelen beskrives hvordan 
kostvaner i stor grad kan påvirke nivået av 
LDL-kolesterol. Problemet konkretiseres i en 
innledende kasuistikk om statinresistens.

Om statinresistens
En 62 år gammel kvinne ble henvist til 
Lipidklinikken for mistanke om resistens 
mot statinbehandling drøyt 10 år etter PCI-
behandling. LDL-kolesterol hadde økt fra 
2,6 til 3,8 mmol/l (45 %) på en stabil dose 
simvastatin 40 mg/dag i 10 år. Etter bytte til 
atorvastatin 40 mg/dag økte LDL-kolesterol 
ytterligere til 4,6 mmol/l. Henviser fant 
dette utilfredsstillende da totalkolesterol 
var 7,2 mmol/l, HDL-kolesterol 1,8 mmol/l 
og triglyserid 1,7 mmol/l. Det viste seg at 
kvinnen hadde spist fettrik mat fordi hun 
ville slanke seg, mer meierismør, fetere 
kjøttprodukter og kokosfett med mye mettet 
fett. Ved å endre kostholdet tilbake til det 
opprinnelige normaliserte lipidprofilen seg 
uten behov for å endre statindosen. 

Statinresistens er ikke noe som 
oppstår etter lang behandlingstid. Såkalt 
pseudoresistens er imidlertid vanlig. Det 
kan skyldes at man ikke tar medikamentene 
som forskrevet eller at livsstilen er endret. 
I dette tilfellet var kostholdet vesentlig 
endret. Økt dose statin har kun beskjeden 
tilleggseffekt. Dersom dosen atorvastatin i 
dette tilfellet ble økt fra 40 til 80 mg/dag, 
oppnås kun ca. 6 % ytterligere reduksjon av 
LDL-kolesterolet, noe som er helt inadekvat 
når kostendringen ga 45 % økning og deret-
ter ytterligere 30 % økning. 

Fett og fettsyrers ulikhet
Litt oppfriskning av basale kunnskaper 
anbefales for å kunne diskutere med 
pasienter som har forlest seg på de utal-
lige internettsidene som forfekter akkurat 
sin spesielle vidunderkur. All verdens ulike 
kurer kan man ikke sette seg inn i, men med 

basalkunnskaper og sunn fornuft kommer 
man langt.

Triglyserid
Fett gir mer enn dobbelt så mye energi 
per gram som karbohydrat og protein, og 
både hjerte- og muskelceller bruker både 
glukose og fettsyrer direkte til energipro-
duksjon. Mer enn 96 % av alt fettet i maten 
foreligger i den kjemiske formelen triglyse-
rid. I et triglyseridmolekyl er tre fettsyrer 
(derav «tri») bundet til et glyserolmolekyl 
(derav «glyserid»). I figur 1 ses et forenklet 
triglyseridmolekyl.

Fettsyrer
Hva slags egenskaper fettet (triglyserid) 
har bestemmes av fettsyrene som varierer 
både i størrelse og form. Fettsyrer er en 
kjede av karbon og hydrogenatomer med en 
metylgruppe (CH3) i den ene enden og en 
karboksylsyregruppe (COOH) i den andre 
enden. Fettsyrens lengde bestemmes av 
antall karbonatomer, mens formen påvirkes 
av om fettsyren har dobbeltbindinger. En 
fettsyre uten dobbeltbindinger er som en 
rett strek, men en dobbeltbinding gir en bøy 
på fettsyren, og hver dobbeltbinding gjør 
fettsyren mer krokete. Dette skyldes at en 
dobbeltbinding er litt kortere enn en enkelt-
binding (0,133 versus 0,154 nanometer) slik 
at vinkelen mellom fettsyrene endres. Uten 
dobbeltbinding benevnes en fettsyre som 
mettet, en dobbeltbinding gjør den enumet-
tet og flere dobbeltbindinger gjør den fleru-

Figur 1
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mettet. I figur 2a er det tegnet en fettsyre 
med 18 karbonatomer og 0 dobbeltbindin-
ger, forkortet navn blir «18:0». Figur 2b viser 
en fettsyre med 18 karbonatomer og en 
dobbeltbinding. Kortnavnet blir da «18:1». 
Fordi dobbeltbindingen sitter i fettsyrens 
omega-9 posisjon, vil kortnavnet presiseres 
til «18:1n-9». Denne nomenklaturen er mye 
brukt og benevnes som «omega»- eller 
«n-x»-nomenklaturen. I figur 2b starter tel-
lingen av karbonatomer i «CH3-enden» av 
fettsyren. Ved å telle mot høyre ser man at 
dobbeltbindingen sitter ved karbon nr 9, og 
fettsyren tilhører da omega-9 familien (også 
benevnt n-9).

Det er et skarpt skille mellom mettet 
og umettede fettsyrer rent biokjemisk, som 
vist i figur 2, men i naturen er skillet mellom 
mettet og umettet fett mindre tydelig. Enten 
fett kommer fra ku, palmeolje, kokosolje, 
rapsolje eller soyaolje består det av en 
blanding av triglyseridmolekyler og fettsy-
rer. Selv fiskefett og tran inneholder både 
mettede og umettede fettsyrer, og i tabell 1 
ses de viktigste fettsyrene i kumelk, biff og 
kyllingkjøtt.

De som har erfaring 
fra å stable ved på hytta 
vet at rette vedkubber kan 
pakkes tettere og mer stabilt 
enn krokete kubber. Slik 
er det også med fettsyrer. 
Rette mettede fettsyrer kan 
pakkes tettere sammen enn 
krokete umettede fettsyrer, 
noe som resulterer i en 
lavere smeltetemperatur enn 
mettede fettsyrer. En enkel 
huskeregel er at fett som er 
flytende i kjøleskapet har 
mye umettede fettsyrer.

Øker karbonkjedens lengde blir 
fettet hardere og får høyere smeltetem-
peratur. Øker antall dobbeltbindinger blir 
fettet mykere og smeltetemperaturen faller, 
sammenhengen vises i tabell 2. Kokosfett 
og palmeolje er i fast form i romtemperatur 
fordi de inneholder mye mettet fett, hen-
holdsvis 14:0 og 16:0. Fiskefett er flytende 
i kjøleskapet selv med de lange fettsyrene 
20:5n-3 og 22:6n-3 fordi de er flerumettet.

Figur 2a

Figur 2b

Tabell 1

Fettsyrer (gram av 
totale fettsyrer) Kumelk

Biff-
kjøtt

Kylling-
kjøtt

14:0 og kortere 28,0 2,7 1,0

16:0 29,4 26,2 21,8

18:0 11,4 16,0 6,9

18:1 21,9 39,7 39,6

18:2n-6 1,9 3,0 15,8

SUM* 92,7 87,6 85,1
*Resterende fettsyrer opp til 100 gram var 14:1, 15:0, 
16:1, 17:0, 17:1, 18:1trans (1).

Tabell 2

Trivialnavn Kortnavn 
Smeltetem-
peratur C°

Laurinsyre 12:0 43

Myristinsyre 14:0 54

Palmitinsyre 16:0 63

Palmitolsyre 16:1n-9 0

Transpalmitolsyre 16:1trans 31

Stearinsyre 18:0 70

Oljesyre  18:1n-9 14

Vaccensyre 18:1 trans 57

Linolsyre 18:2n-6 -5
Konjugert linolsyre 
(CLA) 18:2c9t11*

Kalkulert 
til 15

All-trans linolsyre  18:2 29

Linolensyre 18:3n-3 -11

Arakidonsyre  20:4n-6 -50
Eikosapentaensyre 
(EPA) 20:5n-3 -54
Docosahexaensyre 
(DHA) 22:6n-3 -44

* CLA har cis-dobbeltbinding ved karbonatom nr. 9 
og trans-dobbeltbinding ved karbonatom nr. 11.
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Dobbeltbindingene er utsatt for oksi-
dasjon (harskning), og når oksygen angriper 
dobbeltbindingen oppstår fettsyreperok-
syd. Lys og varme bidrar til å fremskynde 
oksideringsprosessen i umettet fett og gir 
dårligere holdbarhet. Alle vegetabilske oljer 
inneholder naturlige antioksidanter som 
E-vitamin, men likevel forlenges holdbarhe-
ten med mørkt og kald oppbevaring. Enkelte 
har kanskje erfart at fet fisk som laks kan 
harskne, selv i en fryseboks etter noen få 
måneder? Olivenolje derimot, som innehol-
der mye enumettet oljesyre, kan ha mer enn 
1 ½ års holdbarhet i romtemperatur.

Dobbeltbindinger hindrer fri rotasjon 
mellom karbonatomene. Begrepene cis og 
trans omhandler denne romlig strukturen. 
De fleste fettsyrer har dobbeltbindinger 
i cis-konfigurasjon, men ved å varme opp 
en naturlig olje til 260 °C i nærvær av en 
katalysator, vil cis-konfigurasjonen bli endret 
til trans-konfigurasjon som har en annen 
tredimensjonal struktur enn cis. En trans-
dobbeltbinding gir ingen knekk i fettsyras 
form og transfettsyren blir derfor mer lik en 
mettet og rett fettsyre. Transfett blir fastere 
og smelter i munnen slik som smør i tillegg 
en nøytral smak og lang holdbarhet. For 
matindustrien var transfett både billig og 
forbrukervennlig, men bruken i Norge er nå 
kraftig begrenset og nede på et akseptabelt 
nivå under én energiprosent (2). I naturen 
dannes transfett i vommen til drøvtyg-
gere slik at 50 % av transfettforbruket i 
Norge nå kommer fra meieriprodukter og 
19 % kommer fra kjøtt, mens industrielt 
fremstilt transfett er redusert til 30 % av 
totalforbruket. 

Essensielle fettsyrer og de tre 
«fettsyrefamiliene» omega-3, 
omega-6 og omega-9
I kroppen inngår fettsyrer i en dynamisk 
balanse der de nedbrytes til energiproduk-
sjon, nydannes, forlenges og forkortes. 
Forkortingen er en katabol reaksjon som 
frigir energi (ATP), og forlengelsen er en 
anabol reaksjon som krever energi. Det 
eksisterer således en dynamikk mellom 
lange og korte fettsyrer. Fettsyrer kan også 
få nye dobbeltbindinger (desatureres), men 
bare i omega-9 posisjon. Dyr og mennes-
ker har ikke de nødvendige enzymene til å 
sette dobbeltbindinger inn i omega-6 og 

omega-3-posisjon, selv om slike fettsyrer 
er livsnødvendige (essensielle). Omega-
6- og omega-3-fettsyrer må derfor tilføres 
fra maten. De er blant annet biokjemiske 
forstadier til eicosanoider – velkjente signal-
molekyler for mange kardiologer (prostag-
landiner, tromboksaner og leukotriener). En 
omega-6-fettsyre kan ikke omdannes til en 
omega-3-fettsyre og vice versa, men innad 
i hver «familie» kan fettsyrene forandre 
seg, slik at for eksempel EPA (20:5n-3) kan 
omdannes til DHA (22:6n-3) og vice versa. 
Forklaring av denne nomenklaturen finner 
du i figur 2.

Kardiovaskulære 
helseeffekter av fettet i 
maten
Det forutsettes kjent hvorfor høyt LDL-
kolesterol er en drivende faktor i den ateros-
klerotiske prosess. Spørsmålet «er det riktig 
at mettet fett øker LDL-kolesterol?» utfor-
dres imidlertid stadig og er aktuelt å drøfte. 
Man har forsøkt å finne svaret på dette 
ved hjelp av metaanalyser og systematiske 
oversikter, men de konkluderer ikke sjeldent 
ulikt selv om de er publisert i tidsskrifter 
med høy impact-faktor. I august 2015 fant 
en metaanalyse i BMJ ingen assosiasjon 
mellom mettet fett og hjerte-karsykdom 
(3), og i fjor resulterte en metaanalyse (4) 
i at hele førstesiden til Time Magazine var 
prydet med bilde av en smørklump samt 
overskriften «Spis mer smør». En lignende 
studie, også den i et høy impact-tidsskrift, 
konkluderte imidlertid like etter motsatt, 
nemlig at «det var overbevisende evidens 
for at det å redusere mettet fett og øke fler-
umettet fett gir lavere risiko for hjerte- og 
karsykdom» (5). Sistnevnte studie støttet 
tidligere funn fra en Cochrane-oversikt i 
2011 (6) samt en studie fra 2010 (7) der 
utskifting av mettet med flerumettet fett 
ga 19 % reduksjon i koronar hjertesykdom. 
Imidlertid konkluderte en lignende studie fra 
2010 (8) motsatt, at det ikke var noen signi-
fikant sammenheng mellom kosten innhold 
av mettet fett og risiko for kardiovaskulær 
sykdom. Grunnlaget for vitenskapelig forvir-
ring er klart til stede!



hjerteforum   N° 4/ 2015 / vol 28 26

Kunnskapsoppsummeringer 
er mer enn metaanalyser
Offisielle kostråd til en befolkning 
baseres på en syntese av ulike 
datakilder som meta-analyser, 
befolkningsstudier, velkjente 
biologiske mekanismer og isolerte 
randomiserte kontrollerte forsøk. 
«All tilgjengelig kunnskap» på feltet 
gjennomgås av ulike ekspertkomi-
teer, en vanskelig oppgave tatt i 
betraktning at man i august 2015 
fikk 1,8 millioner treff på PubMed 
med søkestrengen «diet or fat or 
carbohydrate». Kostråd baseres 
altså på kunnskapsoppsummerin-
ger, ikke på en enkelt metaanalyse. 
Kunnskapsoppsummeringer fra 
Verdens helseorganisasjon (WHO) 
(9, 10), American Heart Associa-
tion (AHA) (11), britiske National 
Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) (12), australske 
Heart Foundation (13), offisielle 
amerikanske myndigheter (14) og 
offisielle europeiske myndigheter 
(EFSA) (15) konkluderer alle med 
at mettet fett øker LDL-kolesterol 
og risiko for hjerte- og karsykdom 
sammenlignet med flerumettet 
fett. Anbefalingene er å redu-
sere inntaket av mettet fett, slik 
Statens råd for ernæring i Norge 
også skrev i 2011: «Utskiftning av 
mettede fettsyrer med flerumet-
tede fettsyrer reduserer risiko for 
koronar hjertesykdom». I 2012 kom 
«Nordic Nutrition Recommenda-
tions» (Nordisk ministerråd) med 
anbefaling om å redusere mettet 
fett til mindre enn 10 % av energien 
(16). I arbeidet med de nye offisielle 
amerikanske kostanbefalingene ble 
den vitenskapelige rapporten ferdig 
i mai 2015. Anbefalingen også her 
er at mettet fett bør reduseres til 
under 10 energiprosent, selv med 
metaanalysen som ga førsteside-
oppslaget i Time Magazine inkludert 
i datagrunnlaget (17). Fra 1970-tal-
let har det vært en reduksjon i for-
bruket av mettede fettsyrer i Norge, 
men den gunstige utviklingen er nå 

Figur 3. Lettost gir betydelig mindre mettet fett en vanlig ost- her 
er forskjellen illustrert ved porsjonspakker med smør.

Figur 4. Karbonadedeig gir betydelig mindre mettet fett en 
kjøttdeig.

Figur 5. Mengden av mettet fett er svært forskjellig i ulike 
melkeprodukter.

	

Figur 3 - 5. Fettutstilling
På Lipidklinikken bruker vi en fettutstilling for å illustrere 
hvor vi finner mettet fett, illustrert ved velkjente porsjons-
pakker smør. Slike bilder er nyttig, fordi tall som «energi-
prosenter» egner seg dårlig. Prøv å bestille en middag med 
mindre enn 10 energiprosent mettet fett neste gang du er 
på restaurant?

Bildene fra fettutstillingen er tatt på Lipidklinikken 
og er brukt med tillatelse fra klinisk ernæringsfysiolog Ellen 
C. Strøm
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avløst av en økning på omlag 14 % (18). Det 
viser at vi ligger langt over anbefalingene. 
Det er behov for et nytt og sterkt fokus på 
helsegevinster ved å redusere mettet fett i 
kosten 

«Lavkarbo»  
og LDL-kolesterol
Tall fra studier kan ikke gi det fulle bilde av 
en klinisk hverdag. Mange av de små for-
skjellene man tolker for å utøve godt klinisk 
skjønn, kamufleres i studiers gjennomsnitts-
verdier. Noen personer kan faktisk spise 
mye mettet fett uten at LDL-kolesterol sti-
ger og slike historier er ikke sjeldent beskre-
vet i ukeblader som bevis på at mettet er 
sunt «Lavkarbo-dietter» med mye mettet 
fett har vært en populær slankemetode i 
perioder, blant annet etter at dr. Atkin’s diet 
revolution kom i 1972 (19), men faktisk også 
100 år tidligere da on corpulence in relation 
to disease kom i 1872 (20). I Norge nådde 
populariteten en topp i 2011 målt ved søk 
på Google trends og retriever, men etter dette 
har populariteten vært fallende. Resultatene 
i studier der det er sett på om «lavkarbo» 
øker LDL-kolesterol, spriker. Noen rapporte-
rer om redusert eller uendret LDL-kolesterol 
(21), mens andre rapporterer om økt LDL-
kolesterol (22). Tolkningen av disse studi-
ene kompliseres av at kalori underskudd 
som bringer organismen i katabol fase 
effektivt reduserer LDL-kolesterol. En ny 
meta-analyse av «lavkarbo» som inkluderte 
23 randomiserte studier, rapporterte at LDL-
kolesterol var høyere (0,1 mmol/l, 95 % 
KI: 0,026 - 0,165) i lavkarbo-gruppen enn i 
vanlig lav-fett (23). 

Om lag halvparten av kaloriene 
vi spiser kommer fra karbohydrater. Et 
kosthold med svært lite karbohydrater må 
nødvendigvis medføre betydelige kost-
endringer og derfor økt bevissthet på hva 
man kan spise. Det kan i seg selv virke via 
psykologiske effekter som positiv tro, mind-
fulness og placeboeffekt. Uansett reduseres 
LDL-kolesterol ved vekttap, særlig i den 
første perioden med kaloriunderskuddet 
(24). Dette demper den kolesteroløkende 
effekten av mettet fett, noen ganger nok til å 
se en netto reduksjon i LDL-kolesterol og gi 
Time Magazine rett. 

Særlige utfordringer knyttet til 
studier på kosthold
Et vanlig krav til evidensbasert behandling 
er randomiserte kliniske studier med effekt 
på harde endepunkter (hjerte-karhendelser 
eller totalmortalitet). Når det gjelder 
«lavkarbo», finnes det ingen slike studier, 
men det må bemerkes at det er langt mer 
krevende å dokumentere helseeffekter av 
mat enn av piller. Ønsker man for eksempel 
å teste effekten av å spise mer fisk, oppstår 
en rekke metodeproblemer: 
1) Dersom du spiser mer fisk, må du nød-

vendigvis spise mindre av «noe annet». 
Skyldes en effekt at du spiser mindre av 
«noe annet» eller mer fisk? 

2) Placebofisken finnes ikke, placebokontroll 
er ikke mulig, og hva da med dobbeltblin-
det design? 

3) I medikamentstudier er dose medika-
sjon kontrollerbart, men fiskeslag er ulike 
både i form og innhold. Noen kan bli lei 
av hyppige laksemåltider og vil kanskje 
variere med makrell, tunfisk eller torsk? 
Hvordan skal man klare å kontrollere 
«dosen» i en slik situasjon. 

4) I noen land spises mye fisk, men andre 
nesten ikke, slik at bakgrunnseksposi-
sjonen er ulik. Tre fiskemåltider i uka kan 
bety uendret kosthold noen steder, men 
en 10-dobling av fiskeinntaket andre 
steder. En multinasjonal studie er derfor 
krevende å tolke og en metaanalyse enda 
verre. Slike problemer har man ikke i RCT 
med medikamenter.

5) Etterlevelse er krevende; å ta en pille i 5 
år er lettere enn å endre kostholdet i 5 år. 

6) Mat er naturprodukter og kan ikke stan-
dardiseres slik som medikamenter. 

Ujevn effekt av kostbehandling
Dine pasienters kosthold varierer. Det er en 
viktig årsak til ujevn effekt av lipidsenkende 
behandling. På Lipidklinikken er vi vant med 
å se fra 0 - 30 % reduksjon i LDL-kolesterol 
ved kostendring alene. En pasient som 
spiser mye mettet fett, kan få en kraftig 
reduksjon i LDL-kolesterol, men hos en som 
allerede spiser sunt er det ikke mye å hente. 
Et par korte spørsmål om mat og livsstil har 
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man oftest tid til, for eksempel, mens pasi-
enten undersøkes med EKG, ekkokardiografi 
eller annet.

Bare tre mettede fettsyrer øker  
LDL-kolesterol
Det finnes hundrevis av ulike oljer, og det er 
ikke mulig å gjennomføre en randomisert 
kontrollert studie på hver enkelt olje, heller 
ikke på hver enkelt frukt eller grønnsak for 
den saks skyld. Vi ender derfor opp med at 
svært mange matvarer forblir «udokumen-
terte» slik potetens skjebne ble i de norske 
kostrådene fra 2011. Ved bruk av stort «for-
størrelsesglass» forenkles biokjemien, og 
fettsyrene ender til sist opp i de tre atomene 
karbon, oksygen og hydrogen. Naturen har 
gjort det så enkelt at kun tre mettede fett-
syrer øker LDL-kolesterol, nemlig laurinsyre 
(12:0), myristinsyre (14:0) og palmitinsyre 
(16:0). I tillegg øker transfettsyrer LDL-
kolesterol (men transfettsyrer er umettet). 
Alle andre fettsyrer har kun svake effekter 
på LDL-kolesterol til sammenligning, selv 
om det bør nevnes at linolsyre (18:2n-6) og 
linolensyre (18:3n-3) reduserer LDL-koleste-
rol litt. På mange varedeklarasjoner står det 
hvor mye mettet fett matvaren inneholder. 
En angivelse av hvor mye LDL-kolesterol-
økende fettsyrer produktet inneholder ville 
vært mer informativt, fordi mettet fett i form 
av stearinsyre (18:0) ikke øker LDL-koles-
terol. I motsetning til lavkarbodietter har 
kostråd om mindre mettet fett dokumentert 
effekt på harde endepunkter, slike studier 
er blant annet utført i sekundærprofylakse 
i Oslo (25, 26). Også i primærprofylakse 
ga redusert inntak av mettet fett kombinert 
med moderat røykeslutt 47 % reduksjon i 
hjerte-karsykdom (27), og i en periode på 
hele 40 år etter intervensjonen var det en 
signifikant reduksjon i førstegangs hjertein-
farkt med hazardratio på 0,71 (0,51 - 1,00; 
p=0,049) sammenlignet med kontroller 
(Ingar Holme, personlig informasjon, 2015). 
En randomisert kontrollert studie med 
halvårlige livsstilsråd gitt i en 5 års periode 
ga livslang effekt i Oslo-undersøkelsen og 
økte levetiden med 0,9 år. Animalsk fett, 
palmeolje og kokosolje har mye kolesterolø-
kende fettsyrer. Fete kjøttvarer, fete meieri-
produkter, kjeks og iskrem er eksempler på 
slik mat. 

Høyt fettinntak (uansett type fett) 
øker HDL-kolesterol
Fett, inklusive mettet fett øker HDL-koleste-
rolet. For bare få år siden trodde man at økt 
HDL-kolesterol var viktig, men mye tyder 
nå på at det å øke HDL-kolesterol ikke har 
betydning for hjerte-kar-risikoen. Både for 
HDL-kolesterol-økende medikamenter (28, 
29) og HDL-kolesterol-økende naturlige 
mutasjoner (30-32) konkluderes det at å 
øke HDL-kolesterol ikke reduserer risiko for 
å få hjerte-karsykdom hos mennesker.

Omega-3 fettsyrer
De lange omega-3 fettsyrene EPA og DHA 
er klassifisert som medikament. Behand-
lingsindikasjonen er å senke serum-trigly-
seridnivået, og det ytes individuell refusjon 
(§3). DHA og EPA er altså noe så sjeldent 
som både mat og et registrert medikament 
(33). I Norge inntar vi i gjennomsnitt knapt 1 
gram EPA og DHA i et vanlig kosthold, men 
over 20 % av tørrvekten i hjernen består av 
essensielle fettsyrer. Ca. 1/3 av dem tilhører 
omega-3 familien, med høyere konsentra-
sjon i grå substans enn i hvit substans 
(34). I stedet for tre kapsler med omega-3 
medikament kan du spise 100 gram makrell 
i tomat som gir 2,7 gram EPA og DHA eller 
en laksemiddag med 150 gram laks. Uten 
tvil billigere og kanskje det til og med sma-
ker bedre?

Konklusjon
Reduksjon i aterosklerotisk sykdom i Norge 
de siste 40 årene kan i stor grad forklares 
av bedre behandling og sunnere livsstil. 
Den gunstige utviklingen må ikke tas for 
gitt, dødeligheten av iskemisk hjertesykdom 
har eksempelvis steget i Hellas i samme 
tidsperiode. Motedietter vil også i frem-
tiden komme og gå og oppsiktsvekkende 
enkeltstudier vil få mye oppmerksomhet, 
men metodologiske utfordringer knyttet til 
kostholdsforskning gjør at evidensbaserte 
brede kunnskapsoppsummeringer gir det 
beste kunnskapsgrunnlaget. Mangel på 
placebokontrollerte dobbeltblinde rando-
miserte studier gjør at de som ønsker å 
angripe evidensen bak kostråd har en enkel 
oppgave fordi det er lett å så tvil om enkelt-
studier. Man behøver ikke være synsk for å 
se at radikale motedietter utvilsomt vil fort-
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sette å komme i fremtiden, og at offisielle 
kostanbefalinger vil være under kontinuerlig 
press. Noen mindre endringer og juste-
ringer kommer nok ettersom kunnskapen 
øker med tiden. I forhold til motedietter om 
blodtypedietten, 5:2 dietten, paleodietten/
steinalderkost, spelt, gluten, lavkarbo osv. 
er det nærliggende å assosiere offisielle 
kostanbefalinger til Ivar Aasens «Dei gamle 
fjelli». Så Ivar Aasen må få siste ordet:

 Dei gamle fjell i syningom
 Er alltid eins å sjå,

 Med same gamle bryningom
 Og same toppom på.

 I bygdom byggja sveinane,
 Og huset stender laust;

 Men dei gamle merkesteinane
 Dei standa like traust

Takk til PhD-stipendiater Karianne Svendsen 
og Liv Mundal for nyttige råd i forbindelse med 
gjennomlesing av manuskriptet.
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