Kostråd om fett
- en oppdatering og vurdering
av kunnskapsgrunnlaget
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Nasjonalt råd for ernæring (2011)
Konklusjoner om fett
Dokumentasjon

Mindre mettet fett til fordel for flerumettet fett à lavere risiko for koronar hjertesykdom
og død av koronar hjertesykdom
Et kosthold med 25-35 E% totalt fett, <7 E% mettet fett + transfett og <200 mg kolesterol
à lavere risiko for koronar hjertesykdom
Et kosthold med mye frukt, grønnsaker og magre meieriprodukter, med lite natrium og
mettet fett à lavere risiko for høyt blodtrykk
Et kosthold med <30 E% fett, <10 E% mettet fett og >15 g/1000 kcal kostfiber à lavere
risiko for type 2-diabetes
Et kosthold med lite totalt fett og mettet fett à lavere risiko for hjerte- og karsykdom
Erik Arnesen, 2017

Overbevisende
Overbevisende
Overbevisende
Overbevisende
Overbevisende

Nasjonalt råd for ernæring (2011)
Kostråd knyttet til fett
1) Det anbefales et hovedsakelig plantebasert kosthold (...) Velg mat med begrensede mengder fett,
sukker og salt.
6) Magre meieriprodukter anbefales ... Meieriprodukter med mye mettet fett, slik som helmelk, fløte, fet
ost og smør, bør begrenses
7) Magert kjøtt og magre kjøttprodukter anbefales, rødt og bearbeidet kjøtt bør begrenses
8) Velg planteoljer, flytende eller myk margarin ... Til fordel for liknende produkter med mye mettet fett
(f.eks. produkter med høyt innhold av palmeolje) og lite umettet fett.
Begrens bruken av smør og smørblandinger, fordi de er rike på mettet fett og lave på flerumettet fett.

Erik Arnesen, 2017
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Prosent av energiinntaket, Norkost-undersøkelsene:
2010-11

1997

Anbefaling

Totalt fett

34 %

31 %

25-40 %

Mettet fett

13 %

12 %

<10 %

Enumettet fett

12 %

11 %

10-20 %

Flerumettet fett

6,2 %

5,4 %

5-10 %

E%

gram per dag

Mettet fett i norsk kosthold
gram
E%

Andel av energiinntaket
Enumettet fett

10 - 20 % *

Flerumettet fett

5 - 10 % *

Omega-3-fettsyrer

minst 1 %

Mettet fett

mindre enn 10 %

Transfett

så lite som mulig

Totalt fett

25 - 40 %

*Enumettet og flerumettet fett bør utgjøre minst 2/3

av det totale fettinntaket

Erik Arnesen, 2017
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Arbeidsgruppens mandat
Undersøke om kunnskapsgrunnlaget for kostrådene er endret i
en slik grad at også rådene bør endres
Populasjon

Eksponering

Sammenliknet
med...

Friske personer

Mettet fett

Umettet fett

(inkl. personer med høy
risiko for hjerte- og
karsykdom, men ikke
diabetes)

(evt. karbohydrater,
protein)

Mettet fett fra
Matvarer med mindre
meieriprodukter og
mettet fett eller mer
spisefett Erik Arnesen, 2017 umettet fett

Endepunkt/utfall
Hjerte- og karsykdom
Sekundært: Død,
blodtrykk, kolesterol,
diabetes type 2

1. Gjennomgang av nasjonale kostråd i perioden
01.01.2010 til 01.09.2016

Metode

2. Gjennomgang av kostråd fra anerkjente,
medisinske fagorganisasjoner
3. Gjennomgang av kunnskapsoppsummeringer
(systematiske oversiktsartikler og
metaanalyser),
publisert i perioden 01.01.2010 til 01.09.2016

Erik Arnesen, 2017

Land/organisasjon
FAO/WHO, 2010*

Totalt fett

Mettet fett

20-35 %

<10 %

USA, 2015*
Frankrike, 2010 *

<10 %
35-40 %

Nederland, 2015*
Sveits, 2013

C12:0, C14:0 og C16:0: ≤8 E%
Øvrig mettet fett: ≤ 12 E%

≤10 E% («Så lavt som mulig»)
20-35 %

<10%

30 -35 E%

7-10 %

Australia, 2013*

20-35 %

<10 %

New Zealand, 2015

20-35 %

Mettet + trans <10 E%

Sør-Afrika, 2013

<30 E%

<10 E%

AACE/ACE/TOS, 2013*

30 E%

<7 E%

AHA/ACC, 2013*

25-35 E%

<7 E%

Academy of Nutrition & Dietetics, 2014*

20-35 E%

<10 E%

ESC/EAS, 2011-16*

25-35 E%

<10 E%

NICE, 2010-2014*

<30 E%

<7 E%

Erik Arnesen, 2017

<10 E%

Tyskland (DGE), 2015*

Joint British Societies, 2014

Matvarebaserte anbefalinger

Erik Arnesen, 2017

Det anbefales et hovedsakelig
plantebasert kosthold …
begrensede mengder fett,
sukker og salt.

Danmark
Finland
Frankrike
Irland
Island
Nederland
Storbritannia
Sveits
Sverige
Tyskland
Australia
Brasil
New Zealand
Sør-Afrika
USA

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Det anbefales at magre
meieriprodukter inngår ...
meieriprodukter med mye mettet
fett, som helmelk, fløte, fet ost og
meierismør, bør begrenses.
Ja
Ja
Hverken eller (Smør og fløte: ja)
Ja
Ja
Hverken eller (Smør: Ja)
Ja
Hverken eller
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Erik Arnesen, 2017

Det anbefales at man velger
matoljer, flytende margarin eller
myk margarin …
Begrens bruken av meierismør og
smørblandet margarin.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Hverken eller
Ja
Ja
Ja

Kunnskapsoppsummeringer (oversiktsartikler
og metaanalyser)

Erik Arnesen, 2017

Inklusjonskriterier
• Publikasjonsdato fra 1. januar 2010 t.o.m. 1. september 2016
• Engelskspråklige
• Systematisk oversiktsartikkel eller metaanalyse av kohortstudier og/eller
randomiserte kontrollerte studier
• Primært friske populasjoner
• «Harde» endepunkt – kardiovaskulær sykdom og død samt type 2diabetes, hypertensjon, LDL-kolesterol

Erik Arnesen, 2017

Systematiske oversiktsartikler om mettet fett
og risiko for hjerte- og karsykdom
1.

Hunter et al. 2010 (kohortstudier)

2.

Mozaffarian et al. 2010 (RCT)*

3.

Siri-Tarino et al. 2010 (kohortstudier)*

4.

Ramsden et al. 2010 (RCT)*

5.

Hooper et al. 2012 (RCT)*

6.

Chowdhury et al. 2014 (kohortstudier)*

7.

Farvid et al. 2014 (kohortstudier)*

8.

Schwab et al. 2014 (kohortstudier og RCT)

9.

DeSouza et al. 2015 (kohortstudier)*

10.

Hooper et al. 2015 (RCT)*

11.

Wolfram et al. 2015 (kohortstudier og RCT)

12.

Cheng et al. 2016 (kohortstudier)*

13.

Harcombe et al. 2016 (RCT)*

* Metaanalyser
Erik Arnesen, 2017

RCT = Randomiserte kontrollerte studier

Mozaffarian et al. 2010:
Effekt av utskifting av mettet fett med flerumettet fett

Risiko for hjerteinfarkt
eller død av hjerteinfarkt
Erik Arnesen, 2017

Mozaffarian et al. 2010
«Thus, this is only the second dietary intervention, together
with consumption of long-chain omega-3 fatty acids (fish oil),
that has now been clearly demonstrated to reduce
cardiovascular events in RCTs.»

Erik Arnesen, 2017

Hooper et al. 2012
Effekt av redusert/modifisert fettinntak
Endepunkt

Relativ risiko
(95 % konfidensintervall)

Antall personer

Evidenskvalitet (GRADE)

Kardiovaskulær dødelighet

-6 %
(-15% ─ +4%)

65 978 (16 studier)

Høy

Kardiovaskulære hendelser

-14 %
(-4% ─ -23%)*

65 609 (24 studier)

Moderat

* Studier med ≥2 års varighet: 27 % redusert risiko (p = 0,02)
Erik Arnesen, 2017

Forfatternes konklusjon
«… Dietary advice to those at high risk of cardiovascular disease
(particularly where lipid lowering medication may not be available),
and probably also to lower risk population groups, should continue
to include dietary fat modification, possibly as part of a
Mediterranean dietary pattern, and it should be stressed that this
is a permanent pattern of eating.»
Erik Arnesen, 2017

Hooper et al. 2015
Effekt av å
redusere inntak av
mettet fett
• 15 randomiserte
kontrollerte studier
• Totalt 59 000
personer
• Gjennomsnittlig
varighet: 4,7 år

Erik Arnesen, 2017

Redusert inntak av mettet fett
• Ingen signifikant effekt på total
dødelighet eller
kardiovaskulær dødelighet.
• 17 % lavere risiko for
kardiovaskulære hendelser
• I studier hvor mettet fett ikke ble
signifikant redusert, var det
ingen signifikant effekt (!)
• 27 % lavere risiko når mettet fett ble
byttet ut med flerumettet fett
• 31 % lavere risiko når
intervensjonsgruppene
spiste <9 E% mettet fett
Erik Arnesen, 2017

Utskifting av mettet fett med flerumettet fett
(Jakobsen et al. 2009)

• 13 % lavere risiko for koronarsykdom når 5 E% mettet fett byttes ut med flerumettet fett
•26 % lavere risiko for å dø av koronarsykdom når 5 E% mettet fett byttes ut med flerumettet
fett (for kvinner under 60 år: 51 % lavere risiko)
Erik Arnesen, 2017

Mettede fettsyrers effekt på blodlipider
Fettsyre
Laurinsyre (C12)
Myristinsyre (C14)
Palmitinsyre (C16)
Stearinsyre (C18)

LDL
↑
↑↑
↑↑
-

HDL
↑
↑
-

Utskifting av mettet fett med umettet fett (per 1 E%)
Enumettet fett
Flerumettet fett

LDL

HDL

-0,04
-0,06

< -0,01
< -0,01
Erik Arnesen, 2017

Total-/HDLkolesterol-ratio
-0,03
-0,03

Senkning av LDL-kolesterol av ulike typer behandlinger reduserer risiko
for hjerte- og karsykdom
23 % risikoreduksjon per mmol/l reduksjon i
LDL-kolesterol

Erik Arnesen, 2017

Silverman et al.
JAMA, 2016

Betydning for folkehelsa?
• Utskifting av 4 E% mettet fett med flerumettet fett kan anslås å
redusere nye tilfeller av koronar hjertesykdom med 8-10 % årlig
Metaanalyse

Inkluderte studier

Sammenlikning

Risiko for koronarsykdom
per 5 % utbytting

Død av
koronarsykdom
per 5 % utbytting

Jakobsen et al. (2009)

11 kohortstudier

Mettet fett à PUFA

-13 %

-26 %

Skeaff & Miller (2009)

9 RCT’er

Mettet fett à PUFA

-10 %
(-20 % ved oppnådd
kolesterolsenkning)

Mozaffarian et al. (2010)

8 RCT’er

Mettet fett à PUFA

- 10 %
(-14 % ved varighet >4 år)

13 kohortstudier

Mettet fett à linolsyre

-9%

Farvid et al. (2014)

Erik Arnesen, 2017

- 10 %
- 13 %
MUFA = enumettet fett
PUFA = flerumettet fett

Dødelighet av hjertesykdom som kan tilskrives for høyt inntak av
mettet fett og for lavt inntak av flerumettet fett (i 2010)

Erik Arnesen, 2017
Wang et al. J Am Heart Assoc 2016;5

© 2016 Qianyi Wang et al.

Kritisk vurdering av
kostholdsstudier
• Måling av inntak – underrapportering?
• Endret kosthold over tid?
• Tilstrekkelig variasjon i inntak og risikofaktorer
i populasjonen?
• Reelle ”tester” av kostrådene?

Bingham et al. The Lancet, 2003

Eksempel på metaanalyse av observasjonsstudier

”Lavt inntak” = 12 E% mettet fett
Inntak av mettet fett ikke målt
“Høyt inntak” = 24 E% mettet fett
99 % spiste mer enn 10,8 E% mettet fett
”Høyt inntak” = <8 E% mettet fett
“Lavt inntak” = 13 E% mettet fett

Chowdhury et al., 2014

Lite variasjon fra person til
person
• I en populasjon hvor variasjonen i inntaket er
lav, blir det vanskelig å finne en sann
sammenheng mellom en kostholdsfaktor og
sykdom/død.
• Når alle i en befolkning spiser mye mettet
fett, avgjør andre faktorer hvorfor noen
utvikler hjertesykdom og andre ikke.
«The hardest cause to identify is the one that is universally present, for then it has no
influence on the distribution of disease.» - Geoffrey Rose (1985)

«The null results of the observational studies of dietary lipids and CHD do not negate
the importance of the underlying associations, but reflect the combined effects of
limitations of dietary assessment methods, inadequate numbers of participants
studied and the prolonged follow-up of individuals.
…The evidence from cohort studies of dietary intake of fats and CHD is mostly
unreliable (with a few exceptions) because most studies have ignored the effects of
measurement error and regression dilution bias.»

Erik Arnesen, 2017

Kostrådene anbefaler fortrinnsvis magre
meieriprodukter
Danmark

✔

Finland

✔

Sverige

✔

Island

✔

Frankrike
Irland

✔

Nederland
Storbritannia

✔

Sveits
Tyskland

✔

Australia

✔

Brasil
New Zealand

✔

Sør-Afrika
USA

Erik Arnesen, 2017

✔

Er smør sunt?

TIME, juni 2016

Erik Arnesen, 2017

Pimpin et al.
PLoS One 2016

Risiko for hjerte- og karsykdom (A) og koronar hjertesykdom
(B) knyttet til utskifting av 5 E% melkefett med ...

Vegetabilsk fett: -10 %
Flerumettet fett: -24 %
Karbohydrat fra fullkorn: -28 %

©2016 by American Society for Nutrition

Erik Arnesen, 2017

Mu Chen et al. Am J Clin Nutr 2016;104:1209-1217

Ikke glem helheten i kostholdet
Healthy Eating Index (HEI)

Alternative HEI

Mediterranean Diet

DASH

1

0,9

0,8

0,7
1. quntile

2. quintile

3. quintile

4. quintile

5. quintile

Kostholdsmønstre og risiko for hjerte- og karsykdom (3 kohortstudier)
Erik Arnesen, 2017
(Liese et al. Journal
of Nutrition, 2015)

“Undersøkelser har for eksempel vist at
folk som begynte å spise middelhavsdiett
hadde lavere risiko for å dø av
hjertesykdom, selv om kolesterolnivåene
deres ikke gikk ned. ”
http://forskning.no/mat-og-helse-hjertet-sykdommer/2017/04/mettet-fett-tetter-ikke-blodarene
Erik Arnesen, 2017

PREDIMED (PREvención con Dieta MEDiterránea)
2003-2012
• 7447 menn og kvinner med høy risiko for hjerte- og karsykdom
• Intervensjon: Middelhavskost (M) m/olivenolje eller nøtter
Inntak av fett
Fett, E%
Mettet fett, E%
Enumettet, E%
Flerumettet, E%
Linolsyre (omega-6) (gram)
Omega-3 fra planter (gram)
Omega-3 fra fisk (gram)

M + olivenolje
41,2
9,4
22,1
6,1
12,2
1,3

M + nøtter
41,5
9,3
20,9
7,7
16,0
1,9

0,9

0,8

Erik Arnesen, 2017

PREDIMED: Utskifting av mettet fett med ...
-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-17%

Hjerte- og karsykdom

-37%
-33%

4%

Dødelighet

-9%
-39%

Karbohydrater

Enumettet fett

Risiko per 5 E%
utskifting
Erik Arnesen, 2017

Flerumettet fett
Guasch-Ferré et al. (2015)

LYON Diet-Heart Study (1988-1997)
• Hjerteinfarkt-pasinter
• 605 menn og kvinner
• Intervensjon: Middelhavskosthold
• (Mer brød, frukt, margarin med rapsolje, oliven- og rapsolje, lite kjøtt (moderat med kylling og fisk), ikke
smør og fløte)

Inntak av fett (E%)

Middelhavskost

Kontrollgruppe

Fett

30

34

Mettet fett

8,0

12

Oljesyre (enumettet)

13

10

Flerumettet

5

6

0,8

0,3

4

5

Omega-3 (linolensyre)
Omega-6 (linolsyre)

Erik Arnesen, 2017

de Lorgeril et al.
Circulation, 1999;99

LYON DietHeart Study
• 72 % færre hjerte- og
kar-hendelser
(hjerteinfarkt og død)
i Middelhavskostgruppen
• 55 % lavere total
dødeliget i
Middelhavskostgruppen
Erik Arnesen, 2017

Konklusjoner
• Balansen mellom ulike typer fett og kilder til fett er viktigere enn
det totale fettinntaket med tanke på forebygging av hjerte- og
karsykdom. Nasjonalt råd for ernærings konklusjoner fra 2011 er
ikke svekket.
• Det er bred støtte for at utskifting av mettet fett
med flerumettet fett i kostholdet er gunstig
med tanke på forebygging av hjerte- og karsykdom.
Forebyggingspotensialet er betydelig.
• Helseeffektene av mettet fett – eller matvarer med mye mettet
fett – kommer an på hva man sammenlikner det med.
• Tilsynelatende motstridende forskningsresultater skyldes ulike
forskningsspørsmål.
Erik Arnesen, 2017

Spis mer

Erstatt ...

Spis mindre

Grønnsaker og
belgvekster

Fine kornvarer

Fullkornsvarer

Bearbeidet kjøtt
Rødt kjøtt

Frukt og bær

Smør/blandingsmargarin

Planteoljer
Plantemargarin

Mat og drikke med tilsatt sukker

Fisk og sjømat

Fete
meieriprodukter

Magre
meieriprodukter

Salt

Nøtter og frø

Alkohol
Basert på Nordic Nutrition Recommendations, 2014

