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Abstract
This study deals with the human heart and cardiovascular diseases. Firstly, it gives a description of the
structure and function of the human heart, and the cardiac conduction system. Secondly, the causes and
consequences of cardiovascular diseases are analysed, and the possibility of prevention and treatment are
discussed. Thirdly, knowledge about the human heart and cardiovascular diseases is communicated at Videnskab.dk, which is a website for popular science. Finally the literary devices of the website text are analysed and discussed by use of different communication models including the Hey-You-See-So Model. The
study is based on different written sources. These include the text book Slip din viden løs (“Take advantage
of your knowledge”), which has been published in cooperation with Videnskab.dk. The research paper
“How can stress affect atherosclerosis?” by MD, PhD Göran Bergström is another example. It is concluded
that the majority of cardiovascular diseases is caused by life-style factors, e.g. overweight, stress, smoking,
or alcohol. During the last decades the mortality rate of cardiovascular diseases has decreased, mainly due
to prevention and better treatment. When communicating this kind of knowledge it is very important to
consider how the audience affects the potential literary devices in the text. Headlines, illustrations, length
of the whole text and sentence structure are examples of items which are important to adjust.
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Indledning
Hjertekarsygdomme er den sygdomsgruppe, der hvert år dræber flest mennesker på verdensplan. Det anslås, at omkring 17 mio. mennesker årligt dør af hjertekarsygdomme1. Sygdommene skyldes oftest åreforsnævringer af hjertets og kroppens øvrige arterier2 ved aflejring af bl.a. kolesterol og hvide blodlegemer på
indersiden af arterien. Aflejringerne medfører, at arteriens indre tværsnit mindskes, hvilket betyder, at blodet får sværere ved at passere. Alt efter sværhedsgraden kan åreforkalkning bl.a. medføre manglende iltforsyning til kroppen under arbejde eller i hvile, eller det kan føre til akutte blodpropper. Mange faktorer
har indflydelse på forekomsten af hjertekarsygdomme, ligesom sygdommen kan vise sig på mange forskellige måder, og kan have alt fra asymptomatiske til dødelige konsekvenser3.
I min opgave vil jeg redegøre for menneskehjertet, analysere årsager og konsekvenser til hjertekarsygdomme samt diskutere muligheden for forebyggelse og behandling af sygdommen. Efterfølgende vil jeg
formidle min biologifaglige viden til den populærvidenskabelige hjemmeside Videnskab.dk, for afslutningsvis at bearbejde og begrunde de anvendte retoriske virkemidler.

Menneskehjertet
Hjertets opbygning
Hjertet er en muskel, som er opbygget af to forskellige typer muskelceller: myokardie-cellerne i hjertevæggen, der gør hjertet i stand til at kontrahere og pacemakercellerne, som danner elektriske impulser. Hjertet
består af fire kamre, der to og to er adskilt af en skillevæg kaldet septum cordis. Septum cordis sørger således for, at det afiltede blod i højre hjertehalvdel ikke blandes med det iltede i venstre hjertehalvdel. Højre
og venstre hjertehalvdel er begge opdelt i forkammeret ”atrium” og hjertekammeret ”ventriculus”. Atriet
modtager blodet, mens ventriklen afgiver det. Imellem de to kamre i hver hjertehalvdel findes hjerteklapper, der sørger for at blodet ikke løber fra ventriklen tilbage til atriet. De tynde men stærke hjerteklapper
består af bindevæv, der i deres nederste kant samles i senetråde. Senetrådene hæfter på små muskelforhøjninger på indersiden af ventrikelvæggen, kaldet papillærmusklerne. I hjertets fyldningsfase er hjerteklapperne mellem atrier og ventrikler åbne, mens de lukker i udtømningsfasen. Senetrådene sørger for at
hjerteklapperne ikke svinger baglæns op i atriet pga. trykket, men forbliver lukkede i ventriklen4 (bilag A).
I højre atrium tilføres det iltfattige blod gennem øvre og nedre hulvene. Øvre hulvene tilfører blod fra hoved, overkrop og arme, mens nedre hulvene tilfører blod fra bughulen og benene. Fra højre ventrikel presses blodet ud til lungerne gennem lungearterien truncus pulmonalis, der forgrener sig til to arterier; en til
hver lunge. Fra hver lunge føres det iltede blod gennem fire lungevener tilbage til venstre atrium, hvor det
1

http://www.hjerteforeningen.dk/nyheder__udgivelser/nyhedsvisning/?newsid=1190 (Besøgt d. 25.11.2013)
http://videnskab.dk/krop-sundhed/danske-forskere-punkterer-myte-om-fedme (Besøgt d. 25.11.2013)
3Arildsen, Hanne m.fl. (2012), s. 225-226
4 Nielsen, Olaf Falkenberg og Bojsen-Møller, Mette Juel (2012), s. 53-55
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pumpes videre til ventriklen og derfra ud i kroppen via aorta. Der er ligeledes hjerteklapper mellem venstre
ventrikel og aorta og mellem højre ventrikel og truncus pulmonalis. Disse sikrer, at blodet pumpes ud i
kroppen og ikke blot løber tilbage til hjertet.

Hjertets funktion
Ilten transporteres rundt i kroppen via blodbanerne. Ilten er bundet til hæmoglobinmolekyler i de røde
blodlegemer, erythrocytterne. Hjertemusklen er en pumpe og har som funktion, at skabe tryk nok på blodet til at det kan nå ud til selv de mindste arterier i alle dele af kroppen. Fra kroppens mindste arterier, kapillærerne, kan ilten diffundere over til de celler, der skal bruge den. Kapillærvæggene er meget tynde for
at lette diffusionen. Restproduktet fra cellernes stofskifte, CO2,diffunderer sideløbende den anden vej; fra
cellerne over i blodbanen.
Cellernes iltbehov afhænger bl.a. af fysisk aktivitet. Når muskelcellerne skal arbejde hårdere under fysisk
aktivitet, stiger iltbehovet. Hjertets arbejde afhænger således af, hvorvidt man er fysisk aktiv eller i hvile.
Hjertefrekvensen øges under fysisk aktivitet og sænkes i hvile. Hjertefrekvensen kan dog også påvirkes af fx
stresshormoner som adrenalin, euforiserende stoffer, medicin osv.
Ligesom kroppens øvrige celler, har også hjertecellerne brug for ilt. Hjertet optager ikke iltmolekyler fra
hjertekamrene, da hjertemusklen ”myokardiet” er alt for tyk til diffusion. Hjertet får i stedet tilført ilt via
arterier uden på hjertet kaldet koronararterierne. Koronararterierne har deres udløb fra aorta og deler sig i
to hovedårer; En venstre koronararterie, der via forgreninger forsyner venstre hjertehalvdel med ilt og en
højre, der forsyner højre hjertehalvdel.

Hjertets styring
Hjertet styres af en lang række mekanismer, lige fra kroppens overordnede nervesystem til på celleniveau
at være afhængig af Na+/K+-pumper. Hjertet er et af kroppens indre organer og styres derfor af det autonome nervesystem. Det autonome nervesystem kontrolleres i store træk af hypothalamus, der bestemmer
aktiveringen af sympatikus og parasympatikus. Skal hjertet slå hurtigere ved fx stress eller angst, aktiveres
sympatikus, hvorimod hjertets frekvens nedsættes af parasympatikus ved fx hvile eller fordøjelse5.
Hjertets impulser
I hjertet dannes konstant nervesignaler i sinusknudens pacemakerceller, der er placeret øverst i højre
atrium (figur 1). For hver impuls sinusknuden udsender, dannes et hjerteslag, og antallet af impulser styres
af det autonome nervesystem. Sinusknudens impuls opfanges lynhurtigt af atriernes andre celler, da de er i
direkte forbindelse vha. de såkaldte ”gap junctions”. Derved kontraherer atrierne så de tømmes for blod,
og man siger, at hjertet har atriesystole. Atrierne og ventriklerne er adskilt af en tynd bindevævshinde, der
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Bidstrup, Bodil Blem m.fl. (2008), s. 19
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ikke kan lede elektriske signaler. Impulsen må således gå igennem AV-knuden6, der kan lede den elektriske
impuls igennem en åbning i bindevævshinden, kaldet det hidske bundt. I septum cordis løber den elektriske
impuls hhv. mod højre og venstre vha. purkinjefibrene, der leder impulsen mod hjertets ”spids”, apex cordis, hvor hjertets stærkeste muskler sidder. Ventriklernes muskelkontraktion begynder således i apex cordis, hvorefter impulsen hurtigt føres til ventrikelvæggene og papillærmusklerne. Dette kaldes ventrikelsystole. Efter systolen har både atrier og ventrikler diastole. Diastolen er hjertets afslapningsfase, hvor det
igen fyldes med blod. Et hjerteslag består af systole og diastole7. Hjertet har systole 1/3 af tiden og diastole
2/3 af tiden i hvile8.

Figur 1 Hjertets opbygning og ledningssystem9

Nervesignalets dannelse i sinusknuden
Nervesignalerne i sinusknuden dannes ligesom i nerveceller ved udnyttelse af koncentrationsforskelle imellem Na+, K+ og Ca2+. Pacemakercellen polariseres ved, at der er høje spændingsforskelle imellem dens ydre
og indre. Inde i pacemakercellen dominerer høje koncentrationer af kalium i forhold til cellens ydre, hvor
natrium- og calcium-ioner er i overtal. Natrium-ionerne vil dog langsomt sive ind i cellen via proteinkanaler,
indtil spændingsforskellen når en bestemt værdi kaldet tærskelværdien. En overskridelse af tærskelværdien
medfører en pludselig åbning af en række Na+-kanaler hvorved cellen depolariseres. Den momentane depolarisering kaldes aktionspotentialet. Aktionspotentialet spreder sig til nabocellen, hvorved en impuls er videresendt. Hurtigt åbnes kalium-kanalerne, der lader kalium-ioner diffundere ud af cellen og den repolariseres. Repolariseringen sker i begyndelsen af den såkaldte refraktærperiode, hvori cellens natrium-kaliumpumper ved aktiv transport pumper natrium- og kalium-ioner gennem cellemembranen for at genskabe
koncentrationsforskellen10.
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Atrioventrikulærknuden
Nielsen, Olaf Falkenberg og Bojsen-Møller, Mette Juel (2012), s. 59-61
8 http://www.turboweb.dk/id/fysordbog.htm (besøgt d. 17.12.2013)
9
Nielsen, Olaf Falkenberg og Bojsen-Møller, Mette Juel (2012), s. 59
10 Bidstrup, Bodil Blem m.fl. (2008), s. 22-23 og Nielsen, Olaf Falkenberg og Bojsen-Møller (2012), s. 60
7

6

Hjertekarsygdomme
Hjertekarsygdomme er bredt begreb, der omfatter sygdomme i hjertet og blodkredsløbet11. Omkring
420.000 danskere lever med hjertekarsygdom. Den mest almindelige hjertekarsygdom er aterosklerose12 af
hjertets koronararterier, nærmere betegnet iskæmisk hjertesyndrom, som omkring 147.000 danskere lider
af13. Da aterosklerose af hjertets koronaraterier udgør en stor andel af hjertekarsygdomme, har jeg i det
følgende valgt at sætte særlig fokus på denne tilstand.

Årsager til aterosklerose
Årsagsmekanismer
Aterosklerose er en naturlig aldringsproces, der finder sted allerede fra teenageårene. Udviklingens hastighed afhænger dog i høj grad af en række faktorer, hvor livsstil spiller en stor rolle. Aterosklerose fører
ofte til trombedannelse14 (figur 3c) og resulterer i nedsat iltforsyning. Sygdommen skyldes ophobning af
monocytter15 og kolesterolpartikler i karvæggens inderste lag, intima (figur 2). Når kolesterolpartiklerne
trænger ind i karvæggen, ændres deres egenskaber bl.a. pga. oxidation. Monocytterne optager de omdannede kolesterolpartikler, og sammen danner de en fedtnekrose bestående af de såkaldte skumceller. Uden
på skumcellerne dannes arvæv med fibrin. En sådan lokal ophobning kaldes for et plaque. Plaquet består
dog ikke kun af skumceller, men også af frie kolesterolpartikler og makrofager16. Hvis plaquet udgør over
halvdelen af arteriens tværsnit, skaber det nedsat blodforsyning, iskæmi17. Karvæggen kan dog deformeres
på mange forskellige måder. Det mest almindelige er dannelsen af plaque (figur 3a), men karvæggen kan
også give efter, så der i stedet for forsnævring sker en udvidelse af blodåren kaldet aneurisme18 (figur 3d).

20

19

Figur 2 Ophobning af kolesterol og makrofager i arterie.
Tunica intima består af bindevæv.

Figur 3 a) aterosklerose b) plaqueruptur c) trombedannelse d) anaurisme.
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http://www.liv.dk/fakta/rygningens-skadevirkninger/rygningens-sygdomme/hjerte-karsygdomme/ (Besøgt d. 26.11.2013)
Åreforkalkning
13 http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/fakta/fakta_om_hjertekarsygdomme/ (Besøgt d. 17.12.2013)
14 Dannelse af en blodprop
15 Hvide blodlegemer
16
Makrofager er en bestemt slags celletype fra immunsystemet
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Immunologi/makrofag (Besøgt d. 26.11.2013)
17 Arildsen, Hanne m.fl. (2012), s. 225-226
18 Andersen, Jens Thorup m.fl. (2010), s 332
19
Rubin, Emanuel og Farber, John L. (1988), s. 462
20 Arildsen, Hanne m.fl. (2012), s. 225
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Risikofaktorer
Hjertekarsygdom er i høj grad en livsstilssygdom, hvilket også gælder for aterosklerose. Sygdommen er dog
ikke kun betinget af livsstil, men også af ikke-modificerbare faktorer som alder, køn og genetisk disposition.
Hjerteforeningen nævner følgende modificerbare risikofaktorer forbundet med aterosklerose: forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk, inaktivitet, overvægt, rygning, store indtagelser af salt og/eller alkohol, stress og
diabetes21. Jeg har valgt at analysere to faktorer, der begge har været støt stigende de sidste årtier i Danmark: overvægt og stress22.
Modificerbare risikofaktorer og deres virkemåde
Overvægt
Det er ikke blot overvægt alene, der øger risikoen for hjertekarsygdomme, men i mindst lige så høj grad
overvægtens følgevirkninger som fx forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og diabetes. Overvægt er særlig
farligt, når det ekstra fedt er placeret omkring maven. Bugfedtet øger nemlig risikoen for hypertension23
betragteligt sammenlignet med fedt omkring hofter og lår, og tyder desuden på ekstra fedt omkring de indre organer24.
Blandt de mange følgevirkninger er forhøjet kolesterol. Overvægt fører til hyperkolesterolæmi25, da kolesterol er et lipid, som primært indtages igennem kosten. Det vil sige, at jo mere der indtages, des mere kolesterol ophobes i kroppen. Kolesterol findes i blodet, hvorfor det netop kan være farligt, da særligt LDLkolesterol nemt aflejres i intima26 (figur 2). Hyperkolesterolæmi af LDL-kolesterol er således en vigtig risikofaktor, som ofte følger overvægt27. Ligeledes er der en tydelig sammenhæng mellem overvægt og hypertension28. Årsagen til denne sammenhæng er dog ukendt. Ved en stigning i BMI, stiger både det systoliske
og det diastoliske tryk29. Ifølge Sundhedsstyrelsen er hypertension tre gange så udbredt hos overvægtige
som hos normalvægtige30. Hypertension skyldes øget karmodstand i arteriolerne, da karrets indre tværsnit
er formindsket. Det betyder at hjertet overbelastes, så myokardiet forstørres31. Tromber udvikles hurtigere
under hypertension og særligt koronararterierne er udsat32.

21

http://www.hjerteforeningen.dk/forebyggelse/risikofaktorer/ (Besøgt d. 26.11.2013)
http://www.forebygstress.dk/stress_i_tal_statistikker.htm#Udvikling (Besøgt d. 26.11.2013) og http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ1999/fedme/sektion2.htm (Besøgt d. 11.12.2013)
23 http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/blodtryk/forhoejet_blodtryk/ (Besøgt d. 26.11.2013)
24 http://www.hjerteforeningen.dk/forebyggelse/risikofaktorer/vaegt/ (Besøgt d. 26.11.2013)
25 Forøget kolesterolniveau i blodet.
Arildsen, Hanne m.fl. (2012), s. 226
26 http://www.netdoktor.dk/overvaegt/overvaegtogkolesterol.htm (Besøgt d. 26.11.2013)
27 http://www.hjerteforeningen.dk/forebyggelse/risikofaktorer/kolesterol/ (Besøgt d. 26.11.2013)
28 Hypertension er forhøjet blodtyrk
Hos overvægtige er forekomsten af personer med hypertension tre gange så høj som hos normalvægtige.
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ1999/fedme/Apopleksi_og_forhoejet_blodtryk.htm (Besøgt d. 26.11.2013)
29 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ1999/fedme/Apopleksi_og_forhoejet_blodtryk.htm (Besøgt d. 26.11.2013)
30 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ1999/fedme/Apopleksi_og_forhoejet_blodtryk.htm (Besøgt d. 26.11.2013)
31
http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/blodtryk/forhoejet_blodtryk/ (Besøgt d. 26.11.2013)
32 http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/blodtryk/forhoejet_blodtryk/ (Besøgt d. 11.12.2013)
22

8

Stress
Langvarig stress frigiver stresshormonerne adrenalin og cortisol, som ved aktivering af sympatikus øger pulsen, blodtrykket, andelen af fedtstoffer i blodet samt blodets koagulationsevne33. En forøget koagulationsevne bevirker en større risiko for trombedannelse, ligesom det jævnfør tidligere afsnit om aterosklerose er
forventeligt at en større mængde lipider i blodet forøger aterosklerosen. Desuden sker der en reduktion i
insulinfølsomheden, hvilket giver øget glukose-koncentration i blodet og dermed øget risiko for aterosklerose. Man må desuden have i mente, at stress ofte tilfører usunde elementer i livsstilen som fx rygning, inaktivitet og usund kost34.
Et svensk studie foretaget af læge, ph.d. Göran Bergström, viser en række sammenhænge mellem stress og
aterosklerotisk plaque-dannelse35 (bilag E). Ved forsøg med mus prædisponeret for aterosklerose, undersøgte man bl.a. effekten af stress-hormonet angiotensin II. Angiotensin II er tilknyttet to receptorer, hvoraf
man gennem forsøget fandt, at den forholdsvis ukendte type 2 receptor var rigt repræsenteret i det aterosklerotiske plaque. Forsøget viste at eksogen tilførsel af angiotensin II accelererer dannelsen af aterosklerose og øger risikoen for plaqueruptur36 – der er således påvist en tydelig sammenhæng mellem stress og
aterosklerose. Forsøget gav ny viden om særligt to risikofaktorer i forbindelse med aterosklerose: forhøjet
salt-indtag og ensomhed. Forsøget viste, at kombinationen af angiotensin II og højt salt-indtag medførte en
markant acceleration af den aterosklerotiske proces. Forsøget kunne derimod udelukke, at højt saltindtag
under normale forhold påvirker aterosklerose – modsat den information man kan finde på hjerteforeningens hjemmeside, hvor de skriver, at et højt saltindtag øger risikoen for hjertekarsygdom37. En isolation af
musene fremkaldte voldsom kronisk stress. Forskerholdet konkluderer således, at ensomhed er en af de
største stressfaktorer for såvel mus som mennesker og derfor er en risikofaktor for aterosklerose.

Konsekvenser
Aterosklerose af hjertets koronararterier har en lang række konsekvenser på både individ- og samfundsniveau. På individniveau har sygdommen oftest både fysiske og psykiske konsekvenser. Symptomerne kan fx
være hævede ben, brystsmerter eller åndenød. De fysiske begrænsninger kan for nogle føre til psykiske følger som fx angst eller depression, mens andre lever med sygdommen stort set uden at lade sig påvirke. På
samfundsniveau er aterosklerose forbundet med store udgifter. Hjertekarsygdom som helhed koster ifølge
Hjerteforeningen sundhedsvæsnet 4,6 mia. kr. om året eksklusiv offentlig og personlig betaling af medicin38. Derudover forårsager sygdommen ligeledes tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til fx genoptræning.

33

http://www.hjerteforeningen.dk/forebyggelse/risikofaktorer/stress/ (Besøgt d. 26.11.2013)
http://www.hjerteforeningen.dk/forebyggelse/risikofaktorer/stress/ (Besøgt d. 26.11.2013)
35
http://www.gu.se/digitalAssets/1120/1120543_WLabBergstomNOPIC.pdf (Besøgt d. 11.12.2013)
36 Plaquet revner nemmere. En revne i plaquet fører til blodprop (trombe). Se afsnit ”Akut Myokardieinfakt”.
37 http://www.hjerteforeningen.dk/forebyggelse/risikofaktorer/salt/ (Besøgt d. 11.12.2013)
38 http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/fakta/fakta_om_hjertekarsygdomme/ (Besøgt d. 19.12.2013)
38
En stor del af denne udgift må forventes at skyldes aterosklerose af hjertets koronararterier, da denne lidelse er den mest udbredte inden for
hjertekarsygdomme
34
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Biologiske konsekvenser af aterosklerose
Aterosklerose af hjertets koronararterier vil oftest resultere i alvorlig iskæmi39, idet arterien lukkes helt eller
delvist, så blodgennemstrømningen, og dermed viderebringelsen af ilt, nedsættes. Aterosklerosen kan få
konsekvenser alene pga. plaquets tilstedeværelse, eller ved at plaquet revner. Dette kan føre til ikke-akut
iltmangel, som giver sygdommen angina pectoris eller til dannelsen af en akut trombe. I forlængelse af de
tidligere afsnit om hjertet, har jeg valgt at fokusere på to iskæmiske hjertesygdomme; angina pectoris og
akut myokardieinfarkt.
Angina pectoris
Aterosklerose i hjertets koronararterier fører ofte til sygdommen angina pectoris. Alt efter graden kan
symptomerne forekomme ved alt fra almindelig trappegang til hårdt fysisk arbejde. Angina pectoris giver
smerter i brystet, fordi hjertet ikke kan få ilt nok. Det skyldes, at hjertets koronararterier delvist er tilstoppet med plaque. Ved tilstedeværelsen af et plaque, kan iltforsyningen ikke dække iltbehovet, og der udløses hypoxi40 i myokardiet, hvilket fører til de karakteristiske brystsmerter41. Der vil ofte være flere plaques i
koronararterierne, ligesom karrene er mere stive end normalt. Angina pectoris kan opdeles i stabil og ustabil. ”Stabil” angina pectoris betyder i denne sammenhæng, at symptomerne er forudsigelige, idet de kun
fremkommer når hjertets iltbehov stiger. Koronararterierne kan under normale forhold udvides, så gennemblødningen bliver 5-6 gange større ved fysisk aktivitet sammenlignet med i hvile. Dette lader sig imidlertid ikke gøre, når koronararterierne delvist er stoppet til med plaque. Det samme gælder under psykisk
stress, hvor hjertefrekvensen normalt øges, og myokardiet derfor har et større iltbehov. Hjertets iltbehov er
dog også stort under fx kulde eller blæst, da det får karrene til at kontrahere. Hvis forsnævringerne i koronararterierne derimod er mere udtalte, kan sygdommen ”ustabil angina pectoris” opstå, hvor der også er
symptomer i hvile42.
Akut myokardieinfarkt
Akut myokardieinfarkt er almen kendt som ”blodprop i hjertet” og skyldes i langt de fleste tilfælde plaqueruptur og efterfølgende trombedannelse i koronararterierne. Plaqueruptur dannes, hvis der kommer en
revne i det aterosklerotiske plaque, så der opstår direkte forbindelse mellem fedtnekrosen og blodet (figur
3b). Dette vil af koagulationssystemet opfattes som en blødning og aktiverer derfor koagulationsmekanismerne. Derved tiltrækkes trombocytterne43, som samler sig omkring åbningen i plaquet og danner en
trombe. Tromben forsnævrer blodkarret endnu mere end tidligere og kan helt eller delvist lukke for blodgennemstrømningen. Risikoen for plaqueruptur afhænger af forholdet imellem fednekrosen og den fibrøse
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43 blodplader
40

10

kappe. Jo mindre overfladen er i forhold til indholdet af fedtnekrosen, jo større er risikoen for plaqueruptur44.
I det område af hjertet hvor tromben er placeret, kan der således ikke bringes ilt ud til myokardiet, og der
opstår iskæmi. Ved iskæmi på over en halv til halvanden time, dør de lokale myokardieceller. Muskelfibrene
bliver erstattet med bindevæv eller arvæv, men disse to vævstyper er ikke i stand til at kontrahere ligesom
myokardiecellerne. Når antallet af trombedannelser i koronararterierne stiger, svækkes hjertets pumpeevne således45.
Når trombedannelsen fører til pludselig forringelse eller ophør af blodforsyningen til myokardiet, kan det
medføre akutte livstruende forstyrrelser i hjerterytmen. Tilstanden kaldes ventrikelflimmer, men er mere
alment kendt som hjertestop. Dette skal behandles meget hurtigt, hvis hjertet igen skal komme til at slå
normalt og patienten genoplives.

Forebyggelse
Forebyggelse sigter mod at minimere de modificerbare risikofaktorer for en given sygdom. Alt efter hvor i
processen ”patienten” befinder sig, opdeler man forebyggelsen i primær, sekundær og tertiær. Primær forebyggelse har til opgave at forhindre sygdommens opståen. Der handles bl.a. ud fra massestrategier, som
forsøger at dække stort set hele den raske danske befolkning og få dem til at ændre livsstil fx vha. kampagner. Man kan også agere efter en såkaldt højrisikostrategi, der henvender sig særligt til folk med høj risikoadfærd. Sekundær forebyggelse har til formål at bremse en videreudvikling af sygdomsprocessen. Inden for
hjertekarsygdomme er overgangen mellem primær og sekundær forebyggelse meget glidende. Når borgere
foreslås rygestop, vægttab eller afstresning, kan det opfattes som primær forebyggelse, da de tilrådes behandlingen pga. højrisikoadfærd. Omvendt ved man, at fx rygning direkte skader kredsløbet, og der kan således argumenteres for, at sygdommen allerede er under udvikling, så der er tale om sekundær forebyggelse. Når man forebygger følger af sygdommen, er det tertiær forebyggelse. Tertiær forebyggelse udenfor
behandlingstilbuddet kaldes rehabilitering og kan fx bestå i genoptræning eller psykisk hjælp efter en blodprop46.
Sundhedsstyrelsen skelner mellem sundhedsfremme og forebyggelse47. Sundhedsfremme skal øge folkesundheden, mens forebyggelse fokuserer på at undgå risikoadfærd. Med hensyn til hjertekarsygdomme
mener jeg, at de to begreber lapper meget ind over hinanden, da det er en livsstilssygdom, hvoraf størstedelen af sygdomstilfældene skyldes højrisikoadfærd48.

44Arildsen,

Hanne m.fl. (2012) s. 225-226 og Andersen, Jens Thorup m.fl. (2010), s. 332-333
http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/sygdomme/aareforsnaevring_i_hjertet/blodprop_i_hjertet/ (Besøgt d. 11.12.2013)
46http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Samfundsmedicin/sygdomsforebyggelse (besøgt d. 12.12.2013)
47
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2005/cff/termpjece/termpjece3jun05.pdf (besøgt d. 17.12.2013)
48 http://www.netdoktor.dk/centre/hjerte/kvinders_hjerter.htm (besøgt d. 12.12.2013)
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Sundhedsstyrelsen arbejder med flere forskellige områder indenfor sundhedsfremme, bl.a. sundhedsfremmende politik, understøttende miljøer for sundhed, styrkelse af lokalsamfundets sundhedsindsats samt
personlig sundhedsudvikling. Et eksempel på vellykket sundhedsfremmende politik er, at det lykkedes at
nedbringe antallet af passive rygere i Danmark efter en skærpelse af rygeloven i 200749. Sundhedsfremmende politik kan ligeledes være særlige satspuljer til områder indenfor forebyggelse af livsstilsfaktorer,
ligesom prioriteringen mellem forebyggelse og helbredelse er væsentlig. Understøttende miljøer for sundheden skal fx inspirere folk til at dyrke motion og kan indebære alt fra velholdte cykelstier til fodboldbaner
eller parker. I lokalsamfundet kan man forsøge at forbygge gennem etablering af kostpolitik i skolerne eller
tilbud om rygestop. Et eksempel på kommunal forebyggelse af hjertekarsygdom findes i Guldsund Kommune, hvor man tilbyder tertiær forebyggelse til kroniske hjertepatienter. Kommunen tilbyder bl.a. rygestopkursus, kostkursus, gode råd om psykiske bivirkninger samt træningshold og temamøder med andre
hjertekar-syge50. Personlig sundhedsudvikling er målet for de tidligere nævnte sundhedsindsatser. Der er
dog stor forskel på, hvor nemt den enkelte har ved at føre en sund livsstil eller foretage adfærdsændringer.
De sundhedsfremmende tiltag skal derfor tilpasses forskellige målgrupper for at få optimal indflydelse. Livsstil er i høj grad præget af nærmiljøet og påvirkes af institutionen man er tilknyttet, uddannelse, omgangskreds osv. Derfor anses lav socialklasse for at være en direkte risikofaktor51.
Da der er en overrepræsentation af højrisikoadfærd blandt de laveste socialklasser, mener jeg, at det især
er en god idé at lægge indsatsen her. Finn Diderichsen, professor på Institut for Folkesundhed, Københavns
Universitet, mener, at man bør gøre en indsats i forhold til rygning og alkohol. Han udtaler: ”Forskning viser, at hvis man sætter priserne op på tobak og alkohol, så fører det til, at de folk med færrest penge mellem hænderne begrænser deres forbrug”52. Ved en højere beskatning ville man altså indirekte målrette forebyggelsen imod de laveste socialklasser, hvor den usunde livsstil er overrepræsenteret. Dette er naturligvis blot et af mange tiltag, som kan gøres for at forebygge, og hvordan og i hvilken grad der bør forebygges,
er et spørgsmål med såvel etiske og politiske som økonomiske hensyn.

Behandling
Overordnet findes der ingen direkte behandling for aterosklerose. Så længe aterosklerosen ikke fører til direkte sygdom som fx angina pectoris eller akut myokardie syndrom, vil ”behandlingen” bestå i sekundær
forebyggelse med fx kolesterolsænkende medicin, kostomlægning, mere motion osv. Ved hjertekarsygdomme og særligt aterosklerose er der således en stor gråzone imellem forebyggelse og behandling.
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http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/fakta/fakta_om_hjertekarsygdomme/ (Besøgt d. 11.12.2013)
52 Diderichen, Finn: Forebyggelse giver sundhed for valutaen. I: Folkesundhed, december 2013, s. 2 (Artikel)
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Følgevirkningerne af aterosklerose som angina pectoris og akut myokardie syndrom har langt hen ad vejen
de samme behandlingsformer, dog adskiller de sig blandt andet ved graden af akuthed.
Angina pectoris
Alt efter sværhedsgraden kan angina pectoris både kræve medicinsk og/eller kirurgisk behandling. Ved let
angina pectoris gives medicinsk behandling, som skal lindre symptomerne og forebygge en forværring af
sygdommen. Alt efter typen af medicin går den enten ind og nedsætter det sympatiske nervesystems påvirkning af kroppen, mindsker kontraktionen af koronararterierne, modvirker koagulation eller udvider koronararterierne. Alle medicintyperne mindsker således på forskellig vis risikoen for yderligere forsnævring
eller trombedannelse. Medicinen er dermed ikke i stand til at fjerne sygdommen, så den bedste ”behandling” er livsstilsændringer. Ved yderligere behandling kan man enten vælge at foretage en bypassoperation
eller ballonudvidelse. Ved ballonudvidelse indføres en ledetråd i området med stenosen53, hvorefter et ballonkateter påføres ledetråden. Når ballonen pustes op, udvides karret, og ballonen kan trækkes tilbage (figur 4). Ofte indeholder ballonen en såkaldt stent, som er et metalgitter, der forbliver i arterien og sørger for
at den ikke lukker til igen. En anden mulighed for kirurgisk behandling er en bypassoperation. Bypassoperationer benyttes ved svær og meget udbredt aterosklerose, eller hvis ballonudvidelse ikke er mulig54. Princippet i en bypassoperation er at lede blodet fra aorta og ud til koronararteriens forgreninger, så det ikke
længere passerer arterien med aterosklerose (figur 5). Omløbet laves ved brug af patientens egne vener
og/eller arterier. Det er optimalt at benytte arterier, som jo er skabt til at arbejde under højt tryk, men oftest må man bruge vener, da de bedre kan undværes andre steder i kroppen. Der er sket store teknologiske
fremskridt inden for bypassoperationer, og i dag er man ofte i stand til at udføre operationen mens hjertet
slår.
Ballonudvidelse og bypassoperation har hver deres fordele og ulemper. Ballonudvidelse er ofte i stand til at
fjerne patientens symptomer, men fjerner ikke aterosklerosen og har derfor kun livsforlængende effekt ved
akutte blodpropper. Chancen for at undgå angina pectoris efter en bypassoperation er derimod på 80-90 %.
Risikoen for apopleksi55 i forbindelse med en bypassoperation stiger dog med alderen, og for ældre over 80
år foretager man nødigt operationen, da risikoen for apopleksi efter de 80 er på 10-15 % eller mere. Risikoen for død er desuden mindst 10 gange højere under bypassoperationer end i forbindelse med ballonudvidelser (hhv. 0,1 og 1-2 %)56.
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Forsnævring af et rørformet organ
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sundhedsvidenskabernes_terminologi/stenose (besøgt 12.12.2013)
54 http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/behandling/bypassoperation/ (besøgt 12.12.2013)
55
Slagtilfælde som fx blodprop i hjernen og hjerneblødning
56 Andersen, Jens Thorup m.fl.(2010), s 339 og 345-347
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Figur 2 Skematisk fremstilling af ballonudvidelse uden stent

Figur 3 Bypassoperation med brug af både vene og arterie57

Akut myokardieinfarkt
Når akut myokardieinfarkt resulterer i ventrikelflimmer, skal der gives en hurtig behandling. En optimal behandling begynder, så snart nogen finder patienten og påbegynder hjertemassage og kunstigt åndedræt. I
ambulancen gives blodfortyndende medicin for at udgå en forværring af tilstanden. Ligeledes tilføres patienten ilt for at udgå iskæmi og der gives medicinen nitroglycerin, der udvider koronararterierne. På sygehuset foretages en såkaldt koronararteriografi, som viser stenosens placering. Koronararteriografi er en røntgenundersøgelse, hvor der sprøjtes røntgenkontrast ind i koronararterierne for på den måde at synliggøre
tromberne. Når stenosen er lokaliseret udføres en ballonudvidelse eller i sjældne tilfælde en akut bypassoperation.
Er der derimod tale om en mindre trombe, bliver den først behandlet på sygehuset. Der udføres en medicinsk behandling og tages blodprøver for at se, om myokardiet har taget skade. Proteinet Troponin og enzymet Creatin kinase er to stoffer som hjertet udskiller til blodet, hvis der er sket skade på myokardiet. Blodprøven kan således afsløre, hvordan hjertet er påvirket af tromben. Der foretages ligeledes koronararteriografi og evt. efterfølgende ballonudvidelse eller bypassoperation.

Opsamling
Da hjertekarsygdom er en livsstilssygdom, hænger forebyggelse og helbredelse således i høj grad sammen.
De seneste år har lægevidenskaben udviklet sig meget indenfor behandlingsmulighederne for hjertekarsygdom, og har været vigtig medvirkende faktor til, at antallet af dødeligheden er faldet med 45 % på blot 16
år58. Der er bl.a. sket forbedringer indenfor den tertiære medicinske forebyggelse, ligesom bl.a.
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behandlingen af tromber, hjertesvigt og hjertekramper er forbedret væsentligt59. Det er således først og
fremmest forebyggelsen, der bør lægges vægt på, da en lang række risikofaktorer er steget stødt de seneste år; overvægt60 og stress61 er bare nogle af dem. Fra mit synspunkt har forebyggelse en lang række fordele i forhold til helbredelse: motion og optimal kost øger livskvaliteten62, mens hjertekarsygdom og risikoadfærd som overvægt, stort alkoholforbrug og stress i langt de fleste tilfælde nedsætter den. Forebyggelse
er langt billigere for samfundet end helbredelse, da sygdommen udover dyre operationer, medicin o.l.
medfører tabt arbejdsfortjeneste, sygedagpenge osv. Ved mindskelse af risikoadfærd forebygger man ikke
blot hjertekarsygdom, men også diverse andre livsstilssygdomme som fx type 2 diabetes, KOL og cancer63.
Hjertekarsygdoms store andel af danskernes dødsårsag skyldes således ikke manglende behandlingsmuligheder, men derimod højrisikoadfærd i store dele af befolkningen. Hvis man i fremtiden skal komme sygdommen til livs, kræver det altså først og fremmest adfærdsændringer for en stor del af den danske befolkning.

59

http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/fakta/fakta_om_hjertekarsygdomme/ (besøgt d. 12.12.2013)
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ1999/fedme/sektion2.htm (besøgt d. 12.12.2013)
61 http://www.cancer.dk/fagfolk/forebyggelse/rygning/fakta+rygning/Voksnes+rygevaner/ (besøgt d. 12.12.2013)
62
http://www.dr.dk/sundhed/dinsundhed/Foraar/2010/0331131456.htm (besøgt d. 18.12.2013)
63 http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/livsstilssygdomme.html (besøgt d. 17.12.2013)
60

15

Artikel

Lægevidenskaben er ikke i tvivl:

Julemanden burde være død af hjertekarsygdom
15. december 2013 kl. 16:49 0 kommentarer

Alder, overvægt og stress er blandt de største risikofaktorer indenfor hjertekarsygdom. Med en
mave på størrelse med en hovedpude, en alder på mindst 110 år og en forpligtigelse til at bringe
gaver ud til alle verdens børn på blot én nat, burde julemanden for længst være død af hjertekarsygdom.
Emner: Jul, Hjertekarsygdom, Kroppen, Sundhed, Fedme, Forebyggelse, Sygdomme
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Af:

Verdens måske ældste mand er svært overvægtig og har nok
det mest stressende job til dato – alligevel er han stadig i live
og servicerer alle verdens børn. Lyder det for godt til at være
sandt? Det er det selvfølgelig også. Men julemanden er et meget godt billede på stigende tendenser, som vi danskere trækker med os ind i det nye år: vi bliver federe, ældre og mere
stressede. Og det er en farlig cocktail i forbindelse med hjertekarsygdom.
Mon den kære gamle julemand kan overleve længe
nok til at også at glæde verdens børn næste år?

Verdens største årsag til død
Julemanden har god grund til at være nervøs: på verdensplan indtager hjertekarsygdom nemlig førstepladsen i antal dødsfald pr. år. Sygdommen skyldes i de fleste tilfælde åreforkalkning, som er en helt
naturlig proces, der finder sted næsten hele livet.
Forkalkningen af pulsårerne skyldes, at en del af blodets fedtstof, kolesterol, sætter sig fast på blodkarets indervæg. Hvide blodlegemer kan også hobe sig op i karvæggen. Når der tilføres ilt, omdannes de
to stoffer, og der dannes de såkaldte skumceller.
Skumcellerne udgør størstedelen af tilstopningen i blodåren. Oven på skumcellerne dannes et lag arvæv, ligesom når der dannes sår på en hudafskrabning. Skumcellerne og arvævet kaldes tilsammen for
et plaque (udtales plak). Gennem livet dannes flere og flere
skumceller og derved mere og mere plaque. Dette er altså forklaringen på, hvorfor risikoen stiger med alderen.
Når hjertet får åndenød
Nu tænker du sikkert: ”Hvordan kan lidt kolesterol i pulsårene
være livsfarligt?”. Det kan det især, hvis der er store plaques
placeret i hjertets pulsårer.
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Hjertets muskelceller har brug for ilt ligesom kroppens andre celler. Hjertet kan bare ikke optage det
igennem blodet indeni hjertet. Derfor får hjertet tilført det iltede blod
via nogle pulsårer, som sidder udenpå hjertet. Disse blodårer, kaldet
Når der ophobes kolesterol og hvide blodlegemer i pulskranspulsårerne, kan ligeledes kalke til.
årerne, har blodet mindre plads til at passere
Hvis plaquet spærrer for mere end halvdelen af den plads, blodet har at passere på, opstår der iltmangel i hjertet. Åreforkalkningen
svarer altså lidt til, når masser af affald hober sig op ude i siden af et
vandløb. Affaldet mindsker den rende, vandet har at løbe i, og vandet
holdes enten tilbage eller løber med et større tryk.
Hjertet har nemlig brug for mere ilt, når kroppen er i bevægelse, end når
man fx sover ud efter årets julefrokost. Derfor vil åreforkalkning af hjertets kranspulsårer fx kunne mærkes, når der danses om juletræet. Dette føles som en trykkende fornemmelse i brystet.
Udenpå hjertet sidder kranspulsårerne,
Det bliver dog først rigtig farligt, når åreforkalkningen udvikler sig til en der forsyner hjertet med ilt.
"Forstørrelsesglasset" viser hvordan
blodprop. Det sker ved, at der kommer en revne i plaquet.
kranspulsårerne også kan kalke til.
Blodet vil opfatte revnen på samme måde, som hvis man fx har fået en
flænge i huden. Blodpladerne tiltrækkes for at ”hele såret”, men de fylder så meget, at de helt kan
spærre for blodets gennemløb. Hvis sådan en blodprop ikke fjernes, kan hjertet ikke pumpe ilt rundt i
kroppen, og man dør efter få minutter.
Overvægt sender dine blodårer på førtidspension
Julemanden øger ikke blot sin risiko ved at være overvægtig. Det ekstra fedt sidder nemlig placeret
omkring hans mave, hvilket er forbundet med en ekstra høj risiko. En stor mave er nemlig tegn på for
meget fedt omkring de indre organer.
Uanset fedtets placering vil et højt BMI dog altid være forbundet med øget risiko for hjertekarsygdom.
Selvom åreforkalkning er en naturlig proces, kan den sagtens finde sted unaturlig hurtigt. Kolesterol er
et fedtstof, som først og fremmest tilføres gennem kosten. Det vil sige jo mere (jule)mad, jo mere kolesterol.
Når blodets koncentration af kolesterol bliver unaturligt højt, vil ekstra meget aflejres i blodårens væg.
Forhøjet kolesterol betyder altså en hurtigere forkalkning af årerne end normalt.
Overvægt indebærer også tit forhøjet blodtryk. Forhøjet blodtryk skyldes, at blodet møder større modstand end normalt, når det løber igennem blodårerne.
Derfor bliver hjertet nødt til at pumpe hårdere, og den kraft blodet pumpes rundt med stiger. Når hjertet skal pumpe hårdere, kræver det en større hjertemuskulatur.
”Jamen, så er der da ét sted, jeg har store muskler”, tænker julemanden måske. Men store muskler i
hjertet er, modsat så mange andre steder i kroppen, ikke et sundhedstegn. Det betyder nemlig, at hjertets fyldning bliver dårligere og hjertets pumpeevne mindskes.
Julestress går direkte i dine blodårer
Det er ikke blot julemanden, der stresses op til jul. De fleste kender frygten for ikke at nå alle gaveindkøbene eller få bagt de ti forskellige slags småkager, som en ”rigtig jul” kræver. Stress har dog en
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række uheldige konsekvenser for blodkredsløbet – uanset om der er tale om julestress, for meget arbejde eller høje forventninger, der kun med nød og næppe kan opfyldes.
Ved længerevarende stress frigives stresshormonerne adrenalin og kortisol. De to hormoner sender
besked til det aktiverende nervesystem. Derved øges pulsen og blodtrykket, hvilket som tidligere
nævnt skader hjertet.
Det aktiverende nervesystem vil ligeledes øge mængden af fedt i blodet, som jo fører til åreforkalkning. Desuden klumper blodet sig nemmere sammen, på samme måde som det gør for at hele et sår.
Dette øger risikoen for blodpropper.
Desuden medfører stress ofte en usund livsstil med mindre fysisk aktivitet, rygning eller ekstra indtag
af mad. Alt sammen er med til at øge risikoen for hjertekarsygdom.
Ensomme mus giver ny viden om stress og åreforkalkning
De færreste drømmer om at sidde alene ved juletid – og det er ikke blot kedeligt, det kan faktisk også
være direkte farligt. Stress udløses nemlig ikke blot, når man har for meget imellem hænderne. Man
kan også blive stresset af ensomhed!
Det viser svensk forskning, der bl.a. har undersøgt stressniveauet hos mus i forskellige situationer. Forskerne lavede målinger af et bestemt stresshormon kaldet ”Angiotensin 2”.
Da forskerne anbragte musene i hver sit bur, udløste det en stor mængde af stresshormonet – altså
blev musene stressede af at være alene.
Forsøget viste også, at en kombination af højt saltindtag og stress får blodårene til at kalke hurtigere
til. Hos de mus der ikke var stressede, blev åreforkalkningen til gengæld ikke påvirket.
Forskningen kunne også bevise sammenhængen mellem åreforkalkning
og stress.
I kroppen aflæses hormoners virkning af receptorer, der er specialiseret i
at aflæse en helt bestemt slags hormoner. Receptorerne sidder i cellens
overflade son en slags antenner. Hvis et hormon fx skal få dig til at svede,
er det altså receptoren, der sender denne ”ordre” videre.
Forskningen viste, at plaques indeholder rigtig mange af lige præcis de receptorer, der er tilknyttet stresshormonet Angiotensin 2. De kunne såleMus har hjulpet forskerne med at finde sammenhængen mellem stress og åreforkalkning
des konkludere, at stresshormonet har stor indflydelse på dannelsen af
plaque. Dermed speeder stresshormonet åreforkalknings-processen op.
Stresshormonet øger samtidig risikoen for at plaquet revner. Dette er endnu en mekanisme, der øger
risikoen for dannelsen af en blodprop.
Alt i alt har stress således en stor negativ effekt på hjertekarsygdomme og særligt åreforkalkning –
dette gælder såvel den længerevarende december-stress, som de to minutters kortvarig panik når man
opdager, at juleanden er ved at brænde på.
Hvad kan julemanden gøre?
Hvis julemanden skal gøre sig håb om at bringe gaver ud et par år endnu, er opskriften enkel: For det
første bør han tabe sig mindst 10-20kg! Både ved at holde op med at spise så mange pebernødder og
Sundhedsstyrelsens alkoholpolitik: max 7 genstande til kvinder og 14 til mænd om ugen
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ved at dyrke motion – her er skøjteløb eller slædehundeløb et par gode bud til en mand, der bor på Grønland.
Derudover bør han få sig noget julehjælp særligt d. 24. for
at afhjælpe sin stress. Sidst men ikke mindst vil det være
godt for julemanden med lidt ekstra selskab. Det er nemlig
ikke sundt for ham, at sidde helt alene med sine rensdyr 11 ud af 12 måneder om året.
Men julemanden er nok ikke den eneste, der kunne tænke sig at
nedsætte sin risiko for hjertekarsygdomme. Derfor følger her et par
Fødevarestyrelsens 10 kostråd
gode råd: Dyrk motion mindst 30 minutter om dagen, følg de otte
1) Spis varieret, ikke for meget
kostråd, sundhedsstyrelsens alkoholpolitik og lad være med at ryge.
og vær fysisk aktiv
Så er du godt på vej!
2) Spis frugt og mange grøntsaDesværre er vægttab ikke den rene superkur. Overlæge Bente Klarger
lund Pedersen udtaler: “Studier viser, at er man først blevet svært
3) Spis mere fisk
4) Vælg fuldkorn
overvægtig, er man stadig i fare for hjerte-kar-sygdomme, selv om
5) Vælg magert kød og kødpåman taber sig, og det er virkelig skræmmende”.
læg
Fortiden kan man ikke ændre på, men det kan man derimod med
6) Vælg magre mejeriprodukter
fremtiden. Og selvom man kan føle, at skaden er sket, er det aldrig
7) Spis mindre mættet fedt
8) Spis mad med mindre salt
for sent at begynde at leve sundere.
9) Spis mindre sukker
10) Drik vand

Hjertekarsygdom i fremtidens Danmark
En stor del af den danske befolkning har da også ændret livsstil hvad
Se mere på: http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officiangår rygning. Antallet af rygere i Danmark er nemlig faldet drastisk
elle_kostraad/Kostraad.htm
de seneste år.
Men nye problemer venter i 2014, bl.a. i form af overvægt og stress.
Mulighederne for at behandle hjertekarsygdom er til gengæld blevet forbedret væsentligt på det seneste, men de har én alvorlig fejl: I langt de fleste tilfælde gør behandlingerne dig ikke rask.
Der findes avancerede teknikker til behandling af hjertekarsygdomme, men de fleste fjerner ikke selve
sygdommen. Behandlingerne kan fjerne blodpropper og skabe blodgennemstrømning i forkalkede kar.
At blive rask kræver en decideret livsstilsændring. Hvis antallet af hjertekar-relaterede dødsfald for alvor skal nedsættes, handler det altså først og fremmest om, at julemanden og mange andre får ændret
deres usunde livsstil. Så hvorfor ikke starte et oplagt sted, nemlig med et nytårsforsæt om en slankekur
i januar og alt det der?

Relaterede artikler
•
•
•
•

•

Livsglæde forebygger hjertesygdomme
Stressede kvinder risikerer hjertesygdom
Åreforkalkning bliver nemmere at opdage
Hjertesyge kommer ikke tilbage i job
Mumier med åreforkalkning
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Danskfaglig analyse af artiklen
Kommunikationssituation
Når man skal formidle noget viden, er et godt udgangspunkt for kommunikationen Ciceros pentagram, der
tager højde for medie, modtager, afsender, sprog og emne (bilag B). Mediet, Videnskab.dk er en populærvidenskabelig hjemmeside med 2,2 mio. læsninger pr. måned og omkring 600.000 forskellige brugere hver
måned. Det er således en hjemmeside med et bredt publikum. Redaktionen bag videnskab.dk skriver selv
om hjemmesidens modtagere: ” Videnskab.dk henvender sig til alle, men har særligt fokus på de unge”64.
Ca. en fjerdedel af deres brugere er studerende, og resten er en blanding af forskere, journalister og undervisere samt en bred gruppe, der læser artiklerne alene af lyst og således udenfor en arbejdsmæssig sammenhæng65. Grundet hjemmesidens brede målgruppe, har jeg gjort min artikel forholdsvis bred. Vinklen
med julemanden henvender sig nok mest til de unge, men appellerer samtidig bredt, da julen er noget, de
fleste har et (positivt) forhold til. Til gengæld formoder jeg at emnet om hjertekarsygdomme umiddelbart
tiltrækker flest 40+ årige, da det typisk er ved den alder, man opdager problemer med forhøjet blodtryk,
forhøjet kolesterol osv. Desuden forventer jeg en lille forskel mellem mænd og kvinder, da kvinder typisk
rammes af hjertekarsygdomme 10 år senere end mænd66, og mænd oftere har en højere risikoadfærd67.
Det væsentlige er dog ikke kun om folk er i højrisikogruppen – mere vigtigt er det, om de er bevidste om
det. Hjertekarsygdom er en sygdom med forholdsvis stort fokus i medierne, og jeg forventer således, at det
er noget folk er opmærksomme på og derfor har interesse i at læse om. Som afsender af artiklen, træder
jeg selv mest muligt i baggrunden. Jeg er blot gymnasieelev, og kan derved ikke give artiklen troværdighed
som fx en hjertelæge eller forsker ville kunne. Jeg må i stedet inddrage andre eksperter på området.
Ved populærvidenskabelig formidling har afsenderen og modtageren sjældent de samme faglige forudsætninger for forståelsen af emnet. Dette kaldes asymmetrisk kommunikation, og er meget vigtig at være bevidst om, hvis formidlingen skal lykkedes. Formidlingen kan blandt andet tilpasses det asymmetriske forhold igennem sproget. I artiklen er sproget tilpasset den unge og brede målgruppe samt artiklens medie.
Jeg har forsøgt at give artiklen et lavt lix-tal, så den er nemmere at læse. Overordnet var det desuden ud fra
reglen om, at hver sætning kun måtte indeholde én ny information for at lette læsningen og forståelsen.
Ligeledes har jeg undgået et højt og fagligt stilleje ved blandt andet at erstatte fagtermer med mere almenkendte termer. For eksempel blev aterosklerose omtalt som åreforkalkning, monocytter som hvide blodlegemer og koronararterier som kranspulsårer. De ord, der ikke kunne undværes, blev forklaret i dybden; fx
”plaque”, ”receptorer” og ”skumceller”, ligesom udtalelsen af ordet ”plaque” blev beskrevet. Desuden
søgte jeg at forklare nogle af de biologiske fænomener vha. sammenligninger, dels for at gøre det faglige
64

http://videnskab.dk/om/baggrund (besøgt d. 16.12.2013)
http://videnskab.dk/om/baggrund (besøgt d. 16.12.2013)
66 http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/fakta/fakta_om_hjertekarsygdomme/ ”Kønsforskelle” (besøgt d. 16.12.2013)
67
http://www.hjerteforeningen.dk/hjertesygdomme/fakta/fakta_om_hjertekarsygdomme/ ”Overvægt blandt mænd og kvinder” (besøgt d.
16.12.2013)
65
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stof nemmere forståeligt, og dels for at øge underholdningsværdien. Blandt andet sammenligningen mellem åreforkalkning og et vandløb fyldt med affald tjente disse formål.

Opsætning og layout
Da min artikel er skrevet til internettet, skal den i endnu højere grad fange læserens opmærksomhed, end
hvis den fx havde været bragt i det populærvidenskabelige tidsskrift Illustreret Videnskab. Læseren ville typisk finde sit tidsskrift frem, når han/hun havde god tid til at sidde og læse. På internettet er læsningen
sjældent på samme måde planlagt, og artiklen skal derfor kunne fange fokus hurtigt og effektivt for at tiltrække sin modtager. Det har jeg forsøgt at gøre først og fremmest ved hjælp af nogle fængende overskrifter. Rubrikken ”Julemanden burde være død af hjertekarsygdom” vækker opsigt på flere måder. Påstanden
om, at julemanden burde være død er overraskende. For det første er det overraskende, at en videnskabelig hjemmeside påstår, at en fiktiv person findes. For det andet er det overraskende at påstå, at denne fiktive person, julemanden, burde være død. Ordet ”død” er et meget kraftfuldt ord, ligesom ordet ”julemand” vækker positive associationer hos flertallet. Underrubrikken uddyber meningen med overskriften
ved kort at forklare, hvorfor julemanden burde være død af hjertekarsygdom. Desuden indeholder den
sammenligninger (”en mave på størrelse med en hovedpude”) og beskrivelser, der gerne skulle visualisere
julemandens risikofaktorer. Fx skal sætningen ”en forpligtigelse til at bringe gaver ud til alle verdens børn
på blot én nat” eksemplificere risikofaktoren stress. Jeg har forsøgt at pirre til læsernes nysgerrighed ved at
lave nogle overskrifter, der forekommer identificerbare, men som ikke altid giver nogen umiddelbar mening. For eksempel overskriften ”Julestress går direkte i dine blodårer”. Stress bliver her fremstillet som en
nærmest fysisk størrelse, der kravler ind i blodårerne. Det er selvfølgelig ukorrekt og en meget forsimplet
og billedlig måde at fremstille sammenhængen mellem stress og aterosklerose. Udover at vække nysgerrighed vækker overskriften også identifikation. For det første ved en direkte henvendelse til læseren ”dine
blodårer” og for det andet ved at henvise til julestress, som nok er noget, de fleste har oplevet.
Videnskab.dk har et bredt spektrum af artikler mht. både emne, sværhedsgrad og længde. Længden kan
være helt fra få linjer til artikler svarende til 5-6 normalsider, og min artikel er således blandt de længste.
Derudover er den nok i den vanskelige ende, men jeg har forsøgt at gøre forklaringerne så simple som muligt uden at miste for meget af indholdet. Særligt for de længere artikler er det vigtigt, at de ikke forekommer for ”tunge”. På videnskab.dk gøres artiklerne mere overskuelige ved brug af mange linjeskift. Det har
jeg ligeledes gjort. Billeder og fakta-bokse er også en meget vigtig del af artiklers blikfang. På en internetside spiller de dog en lidt anden rolle end i fx Illustreret Videnskab. I et blad vil dobbeltsidens mange billeder og underrubrikker ofte blive skimmet inden læsningen begynder. På internettet er der nok mere en
tendens til, at scrolle ned efterhånden som man læser teksten. Det øverste billede er således det vigtigste,
og her har jeg valgt et billede af julemanden som blikfang, frem for en ”kedelig” forklarende figur. Gennem
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teksten veksler jeg dog mellem fakta-bokse (alkohol- og kostråd), forklarende figurer (hjertets koronararterier og den tilstoppede arterie) og ”underholdende” billeder (julemanden og jule-musen).

Artiklens opbygning
Artiklen er opbygget med historien om julemanden som en slags ”indpakning”. Julemanden skal få artiklen
til at fremstå interessant og dermed skjule, at der er tale om detaljeret faglig viden. På det strukturelle plan
er artiklen opbygget efter ”Hey-you-see-so-modellen”, som kan bruges i forbindelse med formidling (bilag
C). Første step er at fange læserens opmærksomhed (hey), hvilket i denne artikel gøres ved hjælp af den
lidt absurde påstand, at julemanden burde være død af aterosklerose. Dernæst skal læseren hurtigt kunne
identificere sig med tekstens indhold (you). I min artikel finder første identifikation sted i indledningen ved
de fællesskabsopbyggende ord ”vi danskere…”, og gøres samtidig relevant ved at påstå, at kunne udtale sig
om det nye år. ”See” er den forklarende tekst, der beskriver sammenhængen mellem hjertekarsygdom og
julemandens risikofaktorer. Afslutningsvis kommer ”so”, som skal perspektivere artiklen i en større kontekst. Dette gøres ved ikke blot at give julemanden men også læseren råd om, hvordan de kan nedsætte
deres risikofaktorer. Derudover perspektiveres der ved at give et bud på, hvordan det kommer til at gå med
hjertekarsygdomme i fremtiden.
Artiklen veksler bevidst mellem historien om julemanden og det biologifaglige stof for at undgå, at læseren
kommer til at kede sig undervejs og zapper videre til noget andet.

Journalistiske virkemidler
Journalister har en række kriterier for deres artikler, som jeg også til dels har forsøgt at følge. De fem relevanskriterier dækker aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. Ifølge bogen ”Slip din
viden løs”, har forskning yderligere fire mulige relevanskriterier: fascination, mytedræberen, fremtiden og
rekorder (bilag D). Det er dog sjældent muligt at inddrage alle ni relevanskriterier. Jeg har givet min artikel
aktualitet ved at lade den handle om julen. Derved er den yderst aktuel lige præcis i december, men mister
til gengæld sin aktualitet resten af året. Desuden er den aktuel ved at omhandle bl.a. overvægt og stress,
som er forhold, der ofte omtales i andre medier. Den er væsentlig, fordi der er tale om et massivt samfundsproblem, hvor mange risikofaktorer for hjertekarsygdomme udbredes mere og mere. Artiklen giver
identifikation, da en del af dens læsere enten frygter sygdommen, selv lever i højrisikogruppen eller kender
nogle der gør. Desuden vil læserne kunne identificere sig med de beskrevne følelser af at være stresset op
til jul, ikke at kunne holde fingrene fra julelækkerierne osv. Endelig er artiklens overskift meget sensationel,
da den påstår, at julemanden burde være død. Artiklen indeholder i mindre grad de to relevanskriterier indenfor videnskabsformidling ”rekorder” og ”fremtiden”. Rekorden bruges i underoverskriften ”Verdens
største årsag til død”. ”Fremtiden” findes i et par påstande om, hvilke udfordringer Danmark står overfor i
forbindelse med hjertekarsygdom.
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Appelformer og argumentation
Min artikel har den overordnede påstand, at julemanden burde være død af hjertekarsygdom pga. risikofaktorerne alder, overvægt og stress. Gennem artiklen findes belægget for påstanden i form af en beskrivelse
af, hvordan de nævnte risikofaktorer påvirker udviklingen af hjertekarsygdom. Hjemmel for påstanden er
naturligvis, at man har tiltro til naturvidenskabelig viden og den forskning der ligger bag. I indledningen får
jeg dog hurtigt gjort det klart, at forfatteren af artiklen godt ved, at julemanden ikke findes. Troværdigheden ville jo forsvinde fuldstændig, hvis én der skulle forestille at skrive en videnskabelig artikel samtidig påstod at julemanden fandtes! Påstanden om at han burde være død gælder således i højere grad for en tilsvarende mand, som er fed, gammel og stresset – og dermed bliver artiklen også mere relevant.
Et af videnskabens stærkeste kriterier er, at den skal være objektiv. Alligevel kan en videnskabelig artikel
godt være holdningspræget. En stor del af min artikel er dog objektiv i kraft af de biologiske beskrivelser.
Der er dog også visse opfordringer og dermed indirekte holdninger. Særligt afslutningen af artiklen er mere
holdningspræget og slutter faktisk af med en direkte opfordring: ”Så hvorfor ikke starte et oplagt sted,

nemlig med en slankekur i januar og alt det der?”. Dog har jeg forsøgt at formulere opfordringen lidt
humoristisk ved at lave en intertekstuel reference til M.C. Einers ”Jul det’ cool”68, så den ikke forekommer alt for moraliserende og bedrevidende.
Artiklen er overvejende logos-præget, da det først og fremmest er en videnskabelig artikel. Forklaringerne
på hvordan åreforkalkning opstår, hvordan det påvirker hjertet samt hvorfor alder, overvægt og stress er
blandt risikofaktorerne er udelukkende logos-præget argumentation. Det bør det også være, hvis ikke artiklen skal miste sin troværdighed. Artiklen er dog også patos-appellerende, da alt det, der omhandler jul først
og fremmest skaber følelsesmæssige associationer. Både stress og overvægt er desuden mere psykiske tilstande end fx overvægt, og emnerne vil sandsynligvis på et eller andet plan appellere til læserens følelser.
Derudover er humor ligeledes patos-appellerende, hvilket fx kommer til udtryk i de gode råd til, hvordan
julemanden kan tabe sig. Artiklen indeholder også en smule etos-argumentation. I trompeten står der ”lægevidenskaben er ikke i tvivl”, hvilket har til hensigt at give teksten troværdighed og overbevise læseren
om, at der må være hold i påstanden. At citere Bente Klarlund Pedesen, som er en forholdsvis offentlig
kendt læge, bidrager ligeledes til artiklens troværdighed69.

68
69

http://cooljul.dk/sangtekster/jul_det_cool.htm (besøgt d. 18.12.2013)
Citatet er fra hjemmesiden http://www.eurowoman.dk/Fra-magasinet/er-det-fy-at-sige-fed/?subarticle=5 (besøgt d. 13. december 2013)
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Konklusion
Hjertekarsygdomme forstås ud fra viden om hjertet og kredsløbets opbygning, styring og funktion. Sygdommene opstår på baggrund af både demografiske og genetiske forhold, men især usund livsstil har betydning
for den høje forekomst. Aterosklerose af hjertets koronararterier er en farlig sygdom, der sammen med andre hjerte- og kredsløbssygdomme gør hjertekarsygdomme til den næst-hyppigste dødsårsag i Danmark.
Sygdommen skønnes i mange tilfælde at kunne forebygges bl.a. med sund livsstil uden rygning og for meget alkohol, med sund kost i passende mængder, hyppig fysisk aktivitet og undgåelse af stress over længere
perioder. Medicinsk forebyggelse og højt specialiserede behandlingsmetoder har endvidere bidraget til at
nedbringe dødeligheden af hjertekarsygdomme i Danmark væsentligt. Forståelse af sammenhængen mellem biologi, årsager og virkning kan bidrage til at motivere folk til at nedbringe deres risikoadfærd. Populærvidenskabelige formidlinger udgør vigtige bidrag til denne proces, når de formår at påvirke og vække
interesse hos målgruppen vha. såvel medie, sprog og indhold som struktur.
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