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På få generationer er vi gået fra en rolig livsstil med hjemmelavet 
mad og en hovedpinepille som det eneste, raske mennesker en 
sjælden gang tog – måske efter en glad aften – til en hverdag 

fyldt med stress, overvægt og vildledende kostråd, hvor mangfoldige 
pilleglas fylder i medicinskabet, og hvor stort set alt kan løses med 
en recept. Livsstilssygdomme – som diabetes – vokser så hurtigt i 
befolkningen, at det menneskeligt set er en katastrofe, og samfunds-
mæssigt tæt på at være en uoverkommelig byrde. 

Problemerne er opstået af en udvikling, som tog fart for kun 40 år 
siden. Forkerte anbefalinger af kost, baseret på urigtige antagelser, 
har fået sundhedsbegrebet til at vælte. Løsningen blev medicin, og 
folk med begyndende sukkersyge er blevet til patienter. 

Jeg har oplevet det på min egen krop. Fire år med medicin mod forhøjet 
kolesterol og en snigende diabetes 2 var en elendig lappeløsning, som 
kun havde retning mod mere medicin. Træthed, tydelige bivirkninger, 
en identitet som sygdomsramt samt mange andre negative følelser på 
krop og sjæl fulgte med. 

Det er alt sammen et overstået kapitel nu. Jeg har fået mit gamle 
liv tilbage. Energien, overskuddet.

Min diabetes er bremset uden medicin, og det budskab har jeg 
lyst til at formidle videre.

Indledning
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” En bevidst fejlkonklusion 
blev begyndelsen på de 
anbefalinger, som lød på, 
at vi skulle have flere kul-
hydrater og mindre fedt.
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De tunge myter 
 

Ser vi på den nyeste viden, kan et 
paradigmeskift være lige om hjørnet

FORORD AF ARNE ASTRUP 

I gamle dage var forskningsresultater alene om sandheden. De tog 
tid at producere og stod ofte som eviggyldige og uimodsigelige 

fakta i årevis.
Resultaterne blev til nationale anbefalinger, som stadig påvirker 

hele nationers helbred og sundhed.
Nogle af kostanbefalingerne i den vestlige verden igennem de 

seneste 30-40 år hviler imidlertid på nogle beviseligt fejlfortolkede 
resultater. 

De officielle kostanbefalinger bør derfor ændres. Ny viden, vi har 
kendskab til i dag, skal bredes ud til befolkningen, og det må gerne 
gå hurtigere, end det gør. 

Her er mit bud på en sund livsstil for alle, som bekymrer sig om 
vægten og interesserer sig for, hvad sunde fødevarer er. Der er et par 
myter, vi er nødt til at skyde ned.

Fedtet er helt grundlæggende blevet urimeligt dæmoniseret. I dag 
ved vi – modsat tidligere overbevisninger – at mættet fedt, som en del 
af den daglige kost, ikke fører til hjertekarsygdomme. Det er derimod 
en sund næringskilde, som mennesket har spist i tusinder af år. 

Fedtrige fødevarer er typisk rige på vitale næringsstoffer og giver 
en mæthed i meget lang tid. Fedt modvirker også behovet for mel-
lemmåltider. Derudover er det med til at stabilisere blodsukkeret, 
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KAPITEL 01 

Min historie

I    sensommeren 2019 er jeg til rutinetjek hos lægen.
 ”Det ser fint ud”, siger hun.
”Levertal, nyrefunktion, kolesterol. Men blodsukkermålingen. 

Den er ikke god. Du kan se her, det er steget fra 44 til 66. Det er den 
måling, vi kalder sladrehanken. Den viser et gennemsnit af de sidste 
tre måneder. Den skal ligge under 48. Når den er på 66, har du været 
oppe på over ti efter måltiderne, og så har man sukker i urinen!”.

Jeg blev så chokeret, at jeg blev mundlam. Lægen fortsatte: 
”Jeg anbefaler, at vi sætter dig op i diabetesmedicin. Tre piller 

dagligt – så vil jeg gerne se dig igen om tre måneder”. 
Vurderingen blev leveret tørt og uden tvivl. Jeg var syg.
På vejen hjem forsøgte jeg at regne ud, hvad der kunne ligge til 

grund for den hårde dom. Det var sensommer. Måske var stigningen 
i blodsukkertallet et resultat af for meget vin og is og for lidt motion 
i ferieperioden. Uanset hvad årsagen var, så havde jeg ikke set det 
komme. I næsten fire år havde diabetesmedicinen givet fine talvær-
dier. Hvorfor virkede min krop ikke normalt? Hvis jeg skulle op på 
tre piller dagligt, hvad ville det næste så blive? Langtidsudsigterne. 
De var skræmmende.

K A P I T E L  0 1
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KAPITEL 02 

Kost

Første og sikreste vej til en bedre kost og et varigt vægttab er at gøre 
op med fedtforskrækkelsen. Det lyder selvfølgelig modstridende, 

at indtag af fedt gør, at man taber sig. Vi vil typisk kigge på fedtet og 
tænke: Det ender på sidebenene. 

At det forholder sig stik modsat, er næsten umuligt at forstå. I 
dag er myndigheders anbefalinger stadig at spise begrænset fedt og 
mange kulhydrater. 

Men for langt de fleste, og i særdeleshed diabetes 2 patienter, er 
kostpyramiden ikke en anbefaling værd. Den hviler på en basiskost 
bestående af hurtige kulhydrater som ris, pasta, kartofler og korn-
produkter. De er ikke tilnærmelsesvis så gode næringskilder, som vi 
har ladet os fortælle gennem 40 år. 

Den enkleste måde at få en sund, nærende og ikke mindst mæt-
tende kost på er ved at fjerne de hurtige kulhydrater samt sukker og 
søde sager. 

Tilbage står så en række velsmagende fødevarer: Kødet, grøntsa-
gerne som vokser over jorden, ostene osv.  

Med færre kulhydrater bliver blodsukkeret meget mere stabilt, 

K A P I T E L  0 2
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KAPITEL 03 

Diabetes 

 

Diabetes 2 er en motorfejl, som enten er opstået på fabrikken, 
eller fordi der er skidt i benzinen. 

Sagt mere sagligt: Hvis man er genetisk disponeret eller har over-
belastet sin krop med kulhydrater i mange år, opstår diabetes 2. 
Energien, glukosen, som fødevarerne er blevet nedbrudt til under 
forbrændingen, bliver ikke transporteret fra blodet ud i musklerne, 
som den skal. 

De mange store udsving i blodsukkeret fra kost med kulhydrater 
og sukker har overbelastet kroppen igennem årene. Med tiden udgør 
det en sundhedsrisiko.

Forud for sukkersygen er kroppen blevet det, man kalder insu-
linresistent. Cellerne, som skal transportere energien fra blodet ud 
i musklerne, har en ringere evne til at udføre deres arbejde, da de 
mange udsving i blodsukkeret belaster systemet og nedsætter evnen 
til at udnytte hormonet insulin. 

Derved forbliver sukkeret i blodet, og man får forhøjet blodsukker. 
Bugspytkirtlen producerer stadig insulin, men det er altså cellernes 
ringere evne til at få energien ind i musklerne – hvilket efter min 
mening er den værste konsekvens af de mange kulhydrater. Dermed 

K A P I T E L  0 3
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Middelhavskost
THURE KRARUP

 

Den folkeoplysende forening LOF-Skolen tog i februar 2020 initi-
ativ til et debatmøde om diabetes 2, som blev afholdt en aften på 

Christiansborg. Jeg drog  til hovedstaden for at lytte med. Overlæge dr. 
med. Thure Krarup var første oplægsholder og fortalte om et forsøg, 
de har lavet på Bispebjerg Hospital. 

”Jeg har beskæftiget mig med diabetes i mange år. Det startede til-
bage i 1977, hvor jeg kom på Hvidovre Hospital og delte kontor med 
professor Sten Madsbad, som er med her i aften. Vi har arbejdet 
meget sammen siden og har lavet en del forskning. I dag skal vi tale 
lidt om fakta vedrørende diabetes og livsstilens betydning. Fedme 
og diabetes i USA følges ad. Udviklingen er tydelig: Stiger fedmen, 
så stiger diabetes også. Det er selvfølgelig, fordi vi gennem årene har 
spist mere og mere og motioneret mindre og mindre. 

Så vægttab er nøglen, hvis man vil undgå diabetes.  
Det er af stor betydning, at man virkelig går til den i starten. Taber 

man sig meget der, så ser det ud til, at man vil kunne holde vægttabet 
på længere sigt.

Hvis man går tilbage og ser på de første kostanbefalinger, som 
kom fra USA i 70’erne og 80’erne, så har man kunnet kigge på, hvad 
amerikanerne spiste? Det var faktisk sådan, at proteinindtaget lå 
nogenlunde konstant. Fedtindtaget lå nogenlunde konstant. Men det 
der begyndte at stige, det var kulhydraterne. Og det er jo sådan ved 
diabetes 2, at når man spiser et måltid, så er stigningen i sukkeret 
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KAPITEL 05 

Kolesterol
 

Kolesterol er et livsvigtigt molekyle, som i løbet af kun 30 år er 
blevet gjort til det onde selv. Inden da levede det et fredeligt liv i 

blodbanen. Kolesterol produceres i leveren og er livsvigtigt for hjernens 
funktioner. Det indgår i samspil med vitaminer, hormonproduktion 
og opbygger cellevæggen i blodårerne.

Kolesterol består ikke af rent fedt, som det ofte beskrives, men er 
en lille cocktail af protein og fedt, og derfor kaldes det et lipoprotein.

Medicinen mod ”for højt” kolesterol kaldes statiner. Den blokerer 
de enzymer i leveren, som producerer kolesterolet, hvorved niveauet 
af kolesterol i blodet bliver lavere. 80 procent af kroppens kolesterol 
dannes i leveren, og resten kommer fra kosten. Ligesom vi for eksempel 
har forskellige blodtyper, har vi heller ikke de samme kolesteroltal. 
Normalområdet – da man begyndte at se på det – var i Danmark 
4-8, men dette reguleres løbende ned af myndighederne, så man i 
dag gerne vil have det under 5.

 I dag er statiner den mest solgte medicin på verdensplan. Kina 
er et voksende marked, og forskerne har lanceret nye og kraftigere 
produkter til bekæmpelse af det ”farlige” kolesteroltal. 

Med 600.000 danskere på recept løber omsætningen op over 50 
millioner kroner om året. 

K A P I T E L  0 5
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Kritikeren
INTERVIEW MED UFFE RAVNSKOV,  SVERIGE

 
 
 

Få kilometer fra København bor den mest ihærdige kritiker af den 
medicin, som omkring 600.000 danskere indtager på daglig ba-

sis. I Lund, den gamle skånske universitetsby, ligger Uffe Ravnskovs 
hus. Fruen lukker mig ind, og mindre end et minut senere – og uden 
unødvendig smalltalk – er vi i gang med emnet. 

”Det er meget svært at komme og påstå noget, som går imod 
det, alle har ʼvidstʼ i flere årtier”, siger Uffe Ravnskov. 

”Da jeg blev færdig som læge, kom der en kollega og sagde: ”Ved 
du, at amerikanerne i Framingham har fundet ud af, at hjerteinfarkt 
skyldes højt kolesterol”.”Det kan ikke være rigtigt”, sagde jeg. Det 
er jo et af vores vigtigste molekyler. Men det var desværre ingen, 
som gik imod teorien”, siger han.

Uffe Ravnskov reagerede, da kolesterolkampagnen kom til 
Sverige i slutningen af 80’erne. 

”Der var ikke en eneste artikel, som bekræftede det”, siger han.
”Så jeg begyndte at læse litteraturen systematisk og fandt ud af, 

at der var ikke noget, der holdt, tværtimod, og så skrev jeg en artikel 
og fik den publiceret i British Medical Journal, der jo er et af de store 
videnskabelige tidsskrifter for læger. Jeg havde lavet en analyse af 
alle de kolesterolsænkende eksperimenter og vist, at der ingen forskel 
var mellem behandlingsgrupperne og kontrolgrupperne. Der var til 
og med flere, der var døde i behandlingsgrupperne, når man lagde 
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” Der findes ikke ”godt”  
og ”dårligt”  kolesterol  
– kun godt.
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 Folk kan spise  
æg igen

 

TOR OLE KJELLEVAND,  NORGE

Tor Ole Kjellevand har skrevet adskillige artikler om kolesterol i 
norske medier. De har indimellem skabt stor debat. Jeg stillede 

ham nogle spørgsmål i en mail og fik hurtigt svar:
 

”Du har så meget kolesterol i kroppen, som du har brug for. Hverken 
mere eller mindre. Det sørger kroppen for.

Kroppen er så fantastisk indrettet, at hvis den har brug for mere 
af dette livsvigtige stof, producerer leveren det.

UNDREN
For ti år siden, da jeg arbejdede som overlæge ved hjertemedicinsk afde-
ling på Rikshospitalet i Oslo, begyndte jeg at tvivle på kolesterolteorien.

Det var så meget, som ikke stemte:
•  Hvorfor fik vi patienter ind med hjerteinfarkt med lavt eller normalt 

kolesterolniveau?
•  Hvorfor blev så mange med meget højt kolesterolniveau 100 år 

gamle, hvis kolesterol forårsager hjertesygdom?

K A P I T E L  0 5
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KAPITEL 07 

Armslængde- 
princippet skal 
sikre uafhængig 

forskning
INTERVIEW MED KRISTINE RASMUSSEN,  DANMARK.

 

Kristine Rasmussen, læge MSc, ph.d., er ved at videreuddanne sig 
som speciallæge i almen medicin i Region Hovedstaden. Hun er 

også tilknyttet Det Nordiske Cochrane Center i København og Imperial 
College i London som forsker. 

Hun har arbejdet i London som både forsker og læge.
Læger uden sponsor er et netværk for læger og medicinstuderende, 

som kæmper for industriuafhængig forskning og patientbehandling. 
På vej hjem fra arbejde fangede jeg Kristine på mobiltelefonen:

”I Læger uden sponsor arbejder vi på at få etableret et armslæng-
deprincip mellem industrien og forskerne, og ikke mindst mellem 
industrien og Lægemiddelstyrelsen, som jo er den myndighed, som 

K A P I T E L  0 7
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Medierne er til  
tider uansvarlige

INTERVIEW MED KASPER BERING L I ISBERG

Medieforsker Kasper Bering Liisberg har i 2018 skrevet ph.d.-af-
handlingen ”Løgn og statin: Sundhed og kolesterolsænkende 

mediciner set i et mediebruger- og patientperspektiv”. Den handler 
om, hvordan vi søger viden, og hvad vi gør ved den.

Vi fik en snak over telefonen, hvor jeg bad ham trække essensen 
ud af den 80 sider lange afhandling:

”Medierne lever af den uenighed, som findes blandt forskere.
Det er altid godt, når der er konflikt, og når det er de ”onde” i 

medicinalindustrien, der slås.
Så kan det ikke blive bedre – så er der oplagstal i det. Problemet 

er bare, at hver gang vi gengiver de kampe i medierne, så bliver folk 
bekymrede. Det er ikke med til at hjælpe læserne.

Positiv eller negativ omtale af statiner, som jeg har undersøgt, 
påvirker os direkte. Der bliver solgt flere eller færre, afhængig af 
medieomtalen. Vi lavede en undersøgelse, hvor vi så på antallet af ind-
løste recepter før og efter B.T. hav-
de skrevet, at statinmedicin kunne 
gøre dig impotent. Der blev indløst 
cirka 15 procent færre i perioden 
efter, men det rettede sig op kort 
tid efter – sådan går det som regel. 

OM KASPER BERING L I ISBERG

Medieforsker, Ph.D.

Ekstern Lektor, institut for kommunika-
tion, Københavns Universitet.
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