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Personer med forhøyet Lipoprotein(a), forkortet Lp(a), har 
ofte spørsmål om betydningen av dette. I dette heftet svarer 
vi på noen av de vanligste spørsmålene som dukker opp.
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Lipoprotein(a), forkortet Lp(a)

Lipoprotein(a) forkortes Lp(a) og kalles også for Lipoprotein «lille a». 
Lp(a) er et fettstoff som finnes i blodet og som inneholder kolesterol. Et 
annet lipoprotein er LDL-kolesterol. Lp(a) ligner LDL-kolesterol, men har i 
tillegg en «hale» som heter apo(a), se figuren. 

Hva er Lp(a)?

LDL-kolesterol Lp(a)
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Forskning viser at risikoen for hjerte- og karsykdom øker gradvis fra 
Lp(a)-verdier over 125 nmol/L eller 500 mg/L. Verdier under dette gir 
vanligvis ikke forhøyet risiko. Risikoen øker spesielt fra verdier over ca. 250 
nmol/L (ca. 1000 mg/L).

Hvordan måles Lp(a) og hva er for høy Lp(a)?

Lp(a) måles ved å ta en vanlig blodprøve. Det kan benevnes på to måter. 
Det er viktig å se på hvilken enhet Lp(a) er målt i for å vite om verdien er 
forhøyet. 

Lp(a) kan måles i enheten «nmol/L» eller i enheten «mg/L».

Lp(a)-verdi og omtrentlig forhold mellom måleenhetene. 
*Denne måleenheten brukes blant annet ved Oslo universitetssykehus.

Lp(a) nmol/L* mg/L
Lett forhøyet 75-125 300-500
Forhøyet over 125 over 500

For å vite om en Lp(a)-verdi 
er høy, må vi først vite hvilken 

enhet den er målt i.

Lp(a) ligner LDL-kolesterol, 
men har i tillegg en «hale».



Hva skjer i kroppen når jeg har forhøyet Lp(a)?

Lp(a) kan avleires i blodåreveggen og gi åreforkalkninger slik som ved 
forhøyet LDL-kolesterol. Dette kan føre til at blodåren gradvis snevres 
inn. Det kan igjen gi mindre blodtilførsel til organer som hjertet og 
hjernen. Slik kan forhøyet Lp(a) gi økt risiko for blant annet hjerteinfarkt 
og hjerneslag.

Hvorfor har jeg forhøyet Lp(a)?

Lp(a) er hovedsakelig bestemt gjennom gener som du har arvet fra en 
eller begge av dine foreldre. Hvis en av foreldrene dine har forhøyet Lp(a), 
er det med andre ord større sjanse for at du har forhøyet Lp(a). Menn og 
kvinner har lik sjanse for å arve forhøyet Lp(a). Lp(a) påvirkes lite av 
kosthold eller livsstil.

Forhøyet Lp(a)
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Når bør jeg måle Lp(a)?

Du merker ikke at du har forhøyet Lp(a). Lp(a) bør måles når legen 
undersøker din risiko for hjerte- og karsykdom. Lp(a) kan da måles i 
tillegg til kolesterolprøver og de andre risikofaktorene for hjerte- og 
karsykdom. Hvor mye Lp(a)-verdien har å si for din risiko, bestemmes i 
stor grad av om du også har andre risikofaktorer for hjerte- og 
karsykdom.

I noen tilfeller er det spesielt viktig å vite om Lp(a) er forhøyet, som for 
eksempel ved arvelig høyt kolesterol (familiær hyperkolesterolemi, FH), 
eller hvis du selv eller nære slektninger (barn, søsken eller foreldre) har 
hatt hjerte- og karsykdom i tidlig alder (før 55 år for menn og før 65 år for 
kvinner). 
 
Lp(a)-verdien holder seg ganske lik over tid, og det holder derfor som 
regel å måle Lp(a) én gang i løpet av ditt voksne liv.
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Hvordan behandles forhøyet Lp(a)?

Behandling

Medisiner som kan senke Lp(a) er under utvikling, og vil bli tilgjengelig 
etter hvert. Hvis du har forhøyet Lp(a) er det derfor viktig å redusere alle 
andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Behandlingen retter seg da 
spesielt mot dette:  

• Livsstilsendringer

• Det kan også være behov for å redusere høyt LDL-kolesterol med  
hjertevennlig kosthold og/eller medisiner. Legen vurderer hvor lavt ditt 
LDL-kolesterol bør være ut fra din risiko. 

• Hvis du har diabetes eller høyt blodtrykk bør dette også behandles godt.

• Vektreduksjon ved overvekt.

• Moderat fysisk aktivitet i minimum  
150-300 minutter per uke.

• Røyking og snusing frarådes sterkt. 
 Tilbud om hjelp til røykeslutt kan gis av din fastlege.

• Et hjertevennlig kosthold anbefales. 

Mer informasjon om hjertevennlig kosthold og 
oppskrifter finnes i brosjyren «Kostholdsråd ved høye 
blodlipider» på nettsiden www.kolesterolbehandling.no.



Hvordan følges jeg opp?

Fastlegen kan følge deg opp og vurdere om det er behov for henvisning til 
spesialist. Hvor ofte og hvor du bør gå til kontroll vurderes ut fra dine 
risikofaktorer.

Hvordan er det å leve med forhøyet Lp(a)?

Med en hjertevennlig livsstil (se avsnitt over «Hvordan behandles forhøyet 
Lp(a)»), eventuelt med tillegg av medisiner, kan du som regel leve godt med 
forhøyet Lp(a). 

Har andre i familien min arvet høyt Lp(a)?

Siden Lp(a) er arvelig, kan familiemedlemmene til en person med forhøyet 
Lp(a) også ha forhøyet Lp(a). Hvor mye Lp(a)-verdien har å si på risikoen 
for hjerte- og karsykdom hos dette familiemedlemmet, bestemmes av de an-
dre risikofaktorene familiemedlemmet måtte ha. Det betyr at en Lp(a)-verdi 
som fører til behandling hos én person ikke nødvendigvis fører til 
behandling hos et familiemedlem.  

Oppfølging
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Bør Lp(a) måles hos barn?

Barn og ungdom

Lp(a)-måling hos barn og unge under 18 år kan gjøres hvis de vurderes for 
kolesterolsenkende behandling, slik som ved arvelig høyt kolesterol 
(familiær hyperkolesterolemi). Det anbefales å gjøre denne vurderingen i 
spesialisthelsetjenesten. 

Lp(a)-verdien kan forandre seg fram mot voksen alder. Hvis Lp(a) måles 
hos barn og ungdom, bør det derfor måles igjen når de er blitt voksne.



Helse Sør-Øst:
Oslo universitetssykehus, 
Aker, Lipidklinikken
Telefon: 22 89 48 08

Helse Midt-Norge
St. Olavs Hospital, 
Klinikk for hjertemedisin
Telefon: 72 82 71 45

Helse Vest
Haukeland Universitetssjukehus, 
Hjerteavdelingen
Telefon: 55 97 22 20

Helse Nord Norge
Bodø: 
Nordlandssykehuset, 
Medisinsk klinikk
Telefon: 75 53 42 16

Tromsø: 
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Hjertemedisinsk poliklinikk
Telefon: 77 62 69 13

Regionale lipidpoliklinikker
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