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Vil du som terapeut have et ekstra 
redskab og supplere din faglighed? 
  
Sandsynligvis har du hørt om BWRT 
(BrainWorking Recursive Therapy). 
 
 
Det er den nye terapiform, som kan behandle: 

• Angst, fobier, sorg, selvværd, OCD, PTSD og 
overspisning m.m. 

• Afhængighed (alkohol, ludomani, porno) og 
spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, BED) m.m. 

 
BWRT er udviklet af den engelske terapeut Terence 
Watts i samarbejde med Rafiq Lockhat, der er klinisk 
psykolog. 
 
Deltag på næste 2-dageskursus: 
Det afholdes d. 23.-24. maj 2019. 
Du modtager et deltagerbevis ved endt kursus. 
Kun 4.200 inkl. moms, tilmeld dig før d. 5. maj. 
 
Læs mere på: bwrt.dk 
eller ring til tlf.: 7733 4200 
 

 BWRT DK 

Tilskud til medicin?  
Se de nye 2019-takster  

på min.medicin.dk

Vitaminer og
mineraler for
dit syn

Kosttilskud der medvirker til 
at beskytte dit syn hele livet

Takket være en sundere livsstil med masser af motion og 
bedre kostvaner kan vi i dag regne med at leve længere end 
for blot få år siden, men har vi samme fokus på øjnene som 
på resten af kroppen?

Forsynamin er kosttilskuddet, der dækker øjnenes behov
Vi kan ikke helt forhindre aldersforandringer i øjnene, men  
vi kan forberede øjnene på et langt og aktivt liv. Forsynamin 
indeholder den rette kombination af plantestofferne lutein 
og zeaxanthin, vitaminerne E, C og zink, der medvirker til at 
bevare et normalt syn længere. Forsynamin forbedrer evnen 
til at se kontraster og du bliver mindre følsom overfor lys, 
der blænder.

Forsynamin forhandles på udvalgte 
apoteker og helsekostbutikker
Du kan få mere at vide på forsynamin.dk 
om, hvornår du med fordel kan begynde 
at forberede dit syn på fremtiden.
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Camilla Miehe-Renard og Jesper 
Steinmetz passer godt på deres 
hjerte, men de gør det på forskellige 
måder. Det fortæller de om i intervie-
wet forud for Hjertegalla i marts. 

Sundhed+ stiller skarpt på hjertet i 
Temaet. Her kan du læse om, hvor-
dan hjertet bliver påvirket af støj- og 
luftforurening og af forskellige føde- 
og drikkevarer. Du kan også læse om 
ny dansk hjerte-forskning. 

Camilla Miehe-Renard og Jesper 
Steinmetz understreger, at forhol-
det til andre er afgørende for deres 
helbred, og ny forskning bekræfter, 
at omgivelserne kan styrke og tære 
på vores hjerte. 

Nu hvor foråret er skudt i gang, 
opfordrer naturvejlederne således til 
at komme ud og bruge alle sanser-
ne. Det er godt for hjertet og en god 
måde at dyrke familie og venner. 

I samme boldgade er der film og 
udstillinger på menuen. Det handler 
også om at bruge sanserne. En stribe 
film og udstillinger bliver beskrevet. 

Læs blandt andet om kultur på 
recept, og om hvordan fællesskab 
og sanselige oplevelser er afgørende 
for psyken.

Vi har alle prøvet at brænde os på de 
ofte udskældte brændenælder, som 

MED HJERTET  
PÅ RETTE STED

pibler op alle steder. I Månedens 
Grønne sætter vi fingrene i brænde-
nælden, som faktisk er gavnlig for 
hjertet. Så hvad er mere naturligt 
end at spise den.

Naturvejlederne og andre fagfolk 
opfordrer til, at vi tager familien 
i hånden og går ud for at plukke 
brændenælder. De opfordrer også til, 
at vi spiser korsblomstrede grøntsa-
ger. Læs mere om brændenælden og 
de korsblomstrede grøntsager og få 
inspiration i opskrifterne. 

Bøgerne i denne måned har dét 
tilfælles, at de forholder sig til social 
adfærd. Social adfærd har også be-
tydning for, om vi bliver overvægtige. 
Det giver en stribe forskere udtryk 
for i en dybdegående artikel om 
fedme og fordomme.

Men det kan tage lidt tid at lave 
mad. Det er altså et spørgsmål om 
at prioritere. Familiebrevkassen 
handler netop om at prioritere tiden 
med hinanden. Det gælder også når 
vi går i naturen, har kulturelle ople-
velser eller nyder et godt måltid.

Uanset hvor vi befinder os, så drejer 
det sig om at have hjertet på rette 
sted.

God læselyst

Nils Sjøberg
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SUNDHED arbejder sammen med:

Vejlefjord Rehabilitering er et døgnbaseret, 
specialiseret rehabiliteringstilbud til dig der 
har haft en en blodprop eller 
hjerneblødning, og som ønsker en målrettet 
træning i trygge og unikke rammer.

Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i 
patientens aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration 
i patientens interesser fra før skaden indtraf og inddrager 
dette i vores intervention for netop at skabe 
meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på 
den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår 
så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet. 

Rehabiliteringen skal byde på oplevelser, skubbe grænser – 
og det skal være sjovt. Nogle patienter modtager vi direkte 
fra sygehus, mens andre kommer nogle år efter skaden. Vi 
kan gøre en stor forskel, i begge tilfælde. Gå til din egen 
læge og hør om mulighederne for en henvisning til 
Vejlefjord Rehabilitering.

7682 3333  
sekretariatet@vejlefjord.dk

Sanatorievej 27b, 
7140 Stouby
www.vejlefjord.dk

Henvisning fra egen 
læge til et vederlagsfrit 
ophold, hvis der er tale 
om en verificeret 
hjerneskade, der er 
opstået efter det fyldte 
18 år. Hjerneskaden 
skal være 
diagnosticeret indenfor 
følgende grupper: 
• blodprop i hjernen
• hjerneblødning
• kranietraume
• svulst (type 1 og 2)
• infektioner
• iltmangel

(hjertestop,kulilte
-forgiftning mm)



Hvert år rammes godt 55.000 
danskere af hjerte-kar-sygdomme 
og det er primært de plus 55-årige, 
som er i risikozonen. Camilla Mie-
he-Renard og Jesper Steinmetz er 
begge fyldt 50. Mens Camilla ikke 
bekymrer sig, så er Jesper blevet 
mere opmærksom på sin sundhed.
”Da jeg fyldte 50, fik jeg lavet et 
sundhedstjek. Lidt ligesom et 
undervognstjek på bilen for at se, 
om det hele var rustent. Alt var, 
som det skulle være. Men jeg blev 
lige mindet om, at der er noget, der 
hedder forhøjet kolesterol og blod-
tryk. Det er faktisk noget, jeg skal 
tænke over,” fortæller Jesper.

Camilla siger, hun ikke går og 
bekymrer sig over, om hun bliver 
ramt at sygdom. ”Jeg er god til at 
tage vare på mig selv og jeg tager 
imod alle de undersøgelser, jeg får 
tilbudt i sundhedssystemet. Jeg 
er blandt andet med i et forsøg i 
Kræftens Bekæmpelse, fordi jeg 
har familiemedlemmer, der er døde 
af cancer. De undersøger, om det 
går igen fra generation til generati-
on. Så jeg forebygger, hvor jeg kan, 
men jeg går ikke og frygter at blive 
syg.”
”Jeg spiser en sund morgenmad 
og tager mine vitaminer og minera-
ler. Så når jeg går ud af døren, har 

jeg det bedste udgangspunkt for, 
at det bliver en god dag. Mit funda-
ment er ret sundt, men jeg har des-
uden en god overbygning af noget 
virkelig usundt. Jeg har munden 
fuld af søde tænder. Selvom jeg 
selv underviser i reformer-træning, 
har jeg også perioder, hvor jeg har 
svært ved at tage mig sammen til 
at lette rumpen. Så jeg er et fuld-
stændigt almindeligt gennemsnits-
menneske, der skal fokusere på at 
fastholde de sunde vaner – for de 
kommer ikke bare af sig selv.”
Jespers far er overlæge i hjer-
tesygdomme, så han kan ifølge 
Jesper alle de frække ord på latin. 

TEKST: LOTTE DALGAARD 

FOTO: JOHN EHBRECHT

De har et vidt forskelligt syn på sundhed, men kemien mellem dem opstod 
alligevel med det samme. Camilla spiser grønt og økologisk, Jesper elsker 

pommes frittes og burgere. Nu er de værter på Hjertegalla.

”Vi lever livet 
med hånden  

på hjertet”
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”Min far kom hjem og fortalte 
alle historier om, at ny forskning 
viste, vi ikke skulle spise dyrefedt 
for eksempel. Og jeg tænkte: Nå, 
så skal vi ikke have flæskesteg 
mere? Men vi var faktisk ikke 
fanatiske i vores familie. Jeg kan 
huske, vi i min barndom gem-
te stegefedtet fra baconen og 
spiste det på rugbrød, når det var 
stivnet, med fedtegrever og salt. 
Det kunne vi ikke drømme om at 
gøre nu om dage, og det er nok 
på grund af, at min far har fortalt 
om den øgede risiko for hjer-
te-kar-sygdomme.”

”Det er der jo ingen, der gør i 
dag,” indskyder Camilla. ”Nej, vi 
er heldigvis generelt blevet bedre 
til at dyrke motion og spise mere 
fedtfattigt og der er færre rygere. 
Selvom der virkelig er mange, som 
ryger her i landet i forhold til i USA. 
Det første, man møder i Køben-
havns Lufthavn, er jo en horde af 
rygere, der står rundt om askebæ-
geret.”
Camilla siger, hun modsat Jesper 
oplever, at næsten ingen ryger 
mere. ”Forleden sad Nicolai og jeg 
på en restaurant og flippede over, 
hvordan man før i tiden kunne sid-
de skulder ved skulder med en flok 
storrygende gæster ved nabobor-
det, uden at skænke det en tanke. 
Folk røg i flyene, i togkupeerne og i 
private biler for lukkede ruder med 
børn på bagsædet. Vi var vant til, 
at alting lugtede lidt af røg den-
gang.”
Camilla har aldrig været rigtig ry-
ger. Jesper fik engang to cigaretter 
til en fest, hvor han blev syg bagef-
ter. At det muligvis primært skyld-
tes indtaget af rom og cola, er en 
anden snak, men det har afholdt 
ham fra at ryge siden. ”Jeg blev 
desværre syg efter at have spist en 
avocadomad, så jeg har det sådan 
med avocadoer,” griner Camilla. 
”Og det er virkelig ærgerligt.”
Camilla tog for et par år siden initi-
ativ til, at hele hendes arbejdsplads 
fik et kursus i hjerte-lunge-redning, 
og hun tog selv et kursus for man-
ge år siden. Desuden har hun en 
app på sin telefon, så hun altid kan 
finde den nærmeste hjertestarter. 
Hun mener, førstehjælp er noget, vi 
alle burde kunne. Jesper erklærer 

sig enig og siger, at han får helt 
dårlig samvittighed over ikke at 
have lært det.

LIGEGLAD MED MAD
Til daglig arbejder Camilla som 
tv-producent efter mange år som 
vært på diverse programmer. 
Jesper har i snart ni år rapporteret 
fra USA i TV 2 Nyhederne. Mens 
hun tænker i økologi og sunde 
kostvaner, er Jesper begejstret for 
e-numre, der gør, at maden kan 
holde sig længere. Han elsker også 
burgere og pommes fritter, som 
der ryger mange ned af, når han er 
på farten.
”Hvis man vil spise sundt, når man 
kører rundt, er USA det forkerte 
land. Deres portioner er dejligt 
store og jeg er desværre ikke 
sådan en, der finder ud af at levne. 
Desuden kan jeg bare godt lide 
burgere og fritter. Når vi er ude at 
producere et indslag, begynder vi 
tidligt og kommer sent hjem og 
vi skal ofte lave midnats-live til 
morgen tv. Så vi ender altid med at 
spise fastfood, for ude på landet 
i Amerika har de altså bare ikke 
gourmetrestauranter. Men når jeg 
er hjemme hos mig selv, spiser jeg 
altid kylling, ris og broccoli. Det 
kunne jeg leve af, jeg elsker det!”
”Det lyder virkelig kedeligt,” siger 
Camilla. ”Jamen, jeg er en af den 
slags mennesker, der dybest set 
er ligeglad med mad. Jeg fejrede 
nytår i Berlin, og vi endte på en 
restaurant, hvor vi fik små retter 
på et leje af jeg-ved-ikke-hvad. Jeg 
gik derfra og tænkte: Jeg aner ikke, 
hvad jeg har spist, det smagte ikke 
særlig godt, til gengæld er jeg sul-

ten. Klokken halv syv om morge-
nen endte vi på kebab-bar. Det var 
til gengæld skønt.”
Jesper siger, han ikke er tilhænger 
af ”nyt nordisk køkken-bølgen”, 
der er skyllet ind over Danmark 
de senere år. ”Jeg synes, det er så 
åndssvagt, når tjeneren skal stå og 
ævle om, hvad det er, man spiser 
og hvordan det er tilberedt. Ofte 
mister jeg appetitten og tænker, 
det lyder helt vildt ulækkert.” Han 
går heller ikke op i økologi. 
Til gengæld går Camilla op i 
økologi og Jesper spørger hende 
hvorfor. ”Fordi jeg synes, vi skal 
passe rigtig godt på vores miljø 
og jeg synes, vi skal passe rigtig 
godt på os selv og vores børn. En 
gang i mellem får jeg et ædeflip 
og fylder mig med e-numre fra en 

slikskål. Det er, hvad det er. Men 
som udgangspunkt synes jeg, vi 
skal fjerne så meget tilsætning og 
så mange giftstoffer som muligt 
fra os selv og vores miljø.” ”Det har 
du faktisk ret i,” indrømmer Jesper. 
”Jeg er ikke hellig, folk må gøre 
lige, hvad der passer dem. Men det 
må jeg også. Jeg går meget op i 
det. Jeg var svært begejstret, da 
IRMA den 23. december prokla-
merede, at de fjernede engangs-
service fra hylderne. Det giver ikke 
nogen mening bare at fortsætte 
med at mishandle miljøet, som 
vi gør nu, for vi ved, at det ender 
galt.” Jesper giver hende ret: ”Jeg 
væmmes også over at se ameri-
kanernes miljøsvineri og kæmpe 
mængder af spildemballage.”
Camilla fortæller om hendes tante 

og onkel, der har en stor gård i 
Nordsjælland, og de har en aftale 
med den lokale Brugs om, at de 
kommer et par gange om ugen og 
henter de økologiske grøntsager, 
der alligevel skal smides ud. Det 
giver de til dyrene og hun forsikrer 
flæskestegselskeren Jesper for, 
at man kan smage stor forskel på 
en steg fra en af deres grise og en 
udpint industrigris, der er proppet 
med penicillin.
”Men jeg er også et madøre, og jeg 
synes, at når man spiser økolo-
gisk, får man varer, der ganske 

MERE OM  
CAMILLA MIEHE-RENARD
► Født 1. juni 1965
► Gift med selvstændig entreprenør, 

Nicolai Gohs, som hun har været 
sammen med i 16 år

► Har datteren Sophy på 14 år
► Var med til at etablere Kanal 2 og 

har siden været vært på Go Aften, 
Melodi Grand Prix, Damernes 
Magasin, Her er dit liv, Grå Zone, 
Dagens Danmark og 19 Direkte. I 
dag er hun producent i produkti-
onsselskabet Monday.

► Seneste værtsjob var sidste år på 
TV 2 Charlies underholdningspro-
gram Lige i skabet, hvor Jesper 
Steinmetz medvirkede i en af 
udsendelserne

► Udgav i 2009 bogen Lykken findes, 
en interviewbog med ti kvinder, der 
fortæller om deres fødsler

MERE OM JESPER STEINMETZ 
► Født 7. maj 1967
► Hans far er overlæge i hjertesyg-

domme. Hans ene bror, Jacob, er 
anæstesilæge på Rigshospitalets 
traumecenter og kendt fra TV 
2-programmet Alarm 112. Hans 
anden bror, Casper, arbejder som 
fotograf på TV 2

► Født i København, opvokset i Gug 
ved Aalborg. Har bolig på Frede-
riksberg og i Washington D.C. samt 
sommerhus ved Slettestrand

► Var som ung udvekslingsstudent i 
USA, blev siden uddannet journalist 
fra Danmarks Journalisthøjskole 
og har arbejdet som reporter for 
TV 2 i Folketinget og senere på 
stationens redaktion i København. 
I 2010 blev han korrespondent i 
Washington D.C. for TV 2

► Udgav i 2011 bogen Come on 
America

”Da jeg fyldte 50, fik jeg lavet et sundhedstjek. 
Lidt ligesom et undervognstjek på bilen for 

at se, om det hele var rustent”  
– Jesper Steinmetz

”Vi blev enige om at gå i parterapi for at få 
nogle redskaber. I stedet for at gå til me-
kaniker, når bilen er begyndt at skrante, 

så er det bedre at få den serviceret en gang 
om året, så den hele tiden kan køre”  

– Camilla Miehe-Renard
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”Pludselig stod vi to fremmede mennesker 
og skulle have barn, giftes og flytte sam-
men. Så vi sagde til hinanden, at vi blev 

nødt til at tage det alvorligt. For det var et 
commitment, der skulle vare for livet”  

– Camilla Miehe-Renard

”Jeg har munden fuld af søde tænder og har peri-
oder, hvor jeg har svært ved at tage mig sammen 
til at lette rumpen. Så jeg er et fuldstændigt al-

mindeligt gennemsnitsmenneske” 
– Camilla Miehe-Renard

”Når jeg er hjemme hos mig selv, spiser jeg 
altid kylling, ris og broccoli. Det kunne jeg 

leve af, jeg elsker det”  
– Jesper Steinmetz

1: Kys eller kram nogen hver dag. Det udløser lykkehormoner og giver 
overskud og glæde. Jeg er ikke selv for fin til at kramme et fremmed men-
neske og man skal ikke være så fedtet med sig selv
2: Lad være med at stresse over at være sund. Tænk langsigtet. Tænk 
hverdag frem for lynkure. Justér på små ting frem for at foretage drastiske 
ændringer 
3: Bevæg dig. Brug din krop. Du bliver glad i låget. Du får ilt til hjernen og 
blodet ruller lidt raskere. Du får mere appetit på livet

CAMILLA MIEHE-RENARDS TRE SUNDE RÅD JESPER STEINMETZ TRE SUNDE RÅD

1: Mærk glæden ved at gå en tur. Gå hvor du kan gå. Og tag trappen
2: Vælg dine kalorier med omhu. Skal du have eftermiddagskage eller 
rødvin i aften? For der er ikke plads til begge dele i dagens kalorieregn-
skab
3: Drop sundhedshysteriet. Brug din sunde fornuft og spis alt med måde

enkelt smager bedre, fordi økologi 
i sagens natur er lig med friskere 
varer med begrænset holdbarhed,” 
fastslår Camilla.
Det er muligt at købe økologisk i 
USA, fortæller Jesper, men det er 
primært i byerne, og varerne er 
dyre. Af samme årsag ser man 
hyppig overvægt hos den fattige 
del af befolkningen, for de har ikke 
den samme adgang til sunde føde-
varer, som de rigere i de store byer.

SOFA OG GAMMELT SLIK
De to travle tv-personligheder er 
begge gode til at lægge sig på 
sofaen, når de skal slappe af. Hun 
med en kulørt serie på skærmen, 
han med avisen og gerne en skål 

halvgammelt, sejt slik indenfor 
rækkevidde. 
”Min far optræder stadig som en 
far over for mig, og jeg er jo altså 
51 år gammel. Han siger for ek-
sempel med far-stemme: Jesper, 
du skal altså lade være med at spi-
se alt det slik. Du må godt få fire 
stykker vingummi pr. dag. Men så 
vil jeg hellere være fri! Det er enten 
28 stykker eller også er det ingen. 
Og han skal overhovedet ikke 

bestemme, hvor mange stykker 
vingummi, jeg må få. Det fortæller 
jeg ham så.” 
”Hvis det er det ypperste sund-
hedsproblem, jeg har, så tror jeg 
måske nok, det går. Men det gør 
alligevel indtryk, det han siger. 
Jeg kan jo mærke, jeg forbrænder 
dårligere i dag, end jeg gjorde, da 
jeg var 40. Så jeg prøver at skifte 
burgeren ud med fisk, når jeg kan, 
og jeg prøver at lade være med at 
spise pommes fritter alt for mange 
dage.” 
Når Jesper har ligget på sofaen et 
par timer, får han trang til at kom-
me ud og få luft. ”Jeg løber otte 
kilometer nogle gange om ugen. 
Det er en pligt, ikke en udpræget 
fornøjelse. Men jeg ved, jeg får det 
bedre, når jeg har løbet. Jeg løber 
den samme rute hver gang. Jeg 
er dårlig til at løbe steder, jeg ikke 
kender. Når der er lidt modvind 
eller det regner og jeg bare gerne 
vil hjem, så skal jeg vide nøjagtigt, 
hvor langt der er tilbage, for så 
kan jeg godt lige tage det sidste 
stykke.”
Udover løb dyrker Jesper også 
body pump, som er styrketræning 
på hold, hvor alle muskelgrupper 
bliver trænet. Camilla kan bedst 
lide at træne alsidigt og dyrker 
blandt andet bikram yoga, barre-
træning og reformer. Hun undervi-
ser selv i reformer, som er en slags 
styrketræning i en maskine, der 
oprindeligt er udviklet til pilates.
”Hvis jeg laver det samme for 
længe ad gangen, begynder det 
at kede mig. Men jeg har mange 
grunde til at vedligeholde mig selv. 
Jeg er en gammel mor, jeg glæder 

mig til at blive mormor en dag. 
Jeg vil gerne holde mig sund og 
stærk så længe som muligt. Jeg 
har ingen ønsker om at leve for 
evigt. Men jeg vil gerne være sund 
og stærk, så længe jeg lever. Jeg 
gider ikke, at de sidste 15 år bare 
skal handle om at få tiden til at gå, 
fordi min krop er slidt op.” 
Nogenlunde den samme tilgang 
har Camilla til sit mangeårige 
parforhold med sin mand, Nicolai 
Gohs. Det er bedre at forebyg-
ge end at behandle. Så de gik i 
parterapi fra begyndelsen af deres 
forhold og gør det stadig ind i mel-
lem, hvilket måske er en af grunde-
ne til, at de stadig er sammen.
”Det hele gik så sindssygt hurtigt, 
da vi mødte hinanden. Pludselig 
stod vi to fremmede mennesker 
og skulle have barn, giftes og flytte 
sammen. Så vi sagde til hinanden, 

at vi blev nødt til at tage det alvor-
ligt. For det var et commitment, 
der skulle vare for livet.” 
”Så vi blev enige om at gå i par-
terapi for at få nogle redskaber. I 
stedet for at gå til mekaniker, når 
bilen er begyndt at skrante, er det 

bedre at få den serviceret en gang 
om året, så den hele tiden kører. 
På den måde er man hele tiden på 
forkant. Vi har været sammen i 16 
år, og jeg er mere forelsket i ham 
end nogensinde før.”

Ugen op til Hjertegalla kommer 
Jesper hjem fra USA og der skal 
han og Camilla tilbringe en del 
tid sammen for at øve showet 
igennem og få samspillet mel-
lem dem til at køre. ”Jeg har ikke 
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”Min far optræder 
stadig som en far over 

for mig, og jeg er jo 
altså 51 år. Han si-

ger for eksempel med 
far-stemme: Jesper, 
du skal altså lade 

være med at spise alt 
det slik”  

– Jesper Steinmetz

været vært i ni år, så jeg har brug for en 
medvært, som er erfaren. Jeg kan godt 
forestille mig, der skal bankes noget 
rust af mine rør. Jeg er selvfølgelig tit 
live fra USA. Men det er en helt anden 
genre, så jeg skal lige mindes om, hvor-
dan man gør.”
De kan opleves på scenen i Køben-
havns Lufthavn, der danner rammen om 
Hjertegalla 2019, som bliver sendt på 
TV 2 Charlie den 9. marts.

Hjertegalla har fundet sted på TV 2 
Charlie siden 2011. De første par år 
var værtsparret Michael Meyerheim 
og Cecilie Frøkjær og herefter Jens 
Gaardbo og Cecilie Frøkjær. Hjertegalla 
sendes direkte lørdag 9. marts kl. 
20.55 på TV 2 Charlie og TV 2 Play. 
Pengene fra indsamlingsshowet går til 
forskning og uddannelse i livreddende 
førstehjælp, så langt flere danskere 
fremover kan overleve et hjertestop.
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HJERTET

VERDENS SUNDESTE HJERTER

EKSOTISK FISK GIVER NYE SVAR

SKØNNE FØDEVARER,  

DER GAVNER HJERTET

ALKOHOL – ELLER ET SOCIALT LIV

DRIK DIG TIL ET SUNDT HJERTE

HVAD GØR ALKOHOL VED HJERTET?

NY HJERTEOPERATION FORLÆNGER LIV

VACCINATION REDDE KAN LIV

DEN TAVSE DRÆBER

FORURENING ÆNDRER DIT HJERTE

Ny fugtplejeserie til 
tør og sårbar hud

Allergivenlig fugtplejeserie.
Testet og udviklet af dansk anerkendt hudlæge.
0% parfume, parabener og farvestoff er.
Styrker hudens naturlige barriere og holder huden blød, smidig og sund. 
Alle ingredienser har kendt og dokumenteret eff ekt.
Overskuelig serie med et produkt til ethvert behov. 
Nøje sammensat af de mest eff ektive fugtgivere.

Du kan få gode råd fra hudlæge Uff e Koppelhus, se vores fi lm om 
sårbar hud og læse mere om MDerma på: www.mderma.dk.

 �MDERMA.DK  |   �MDERMA_DANMARK

MDerma fås i Matas, på matas.dk, 
mderma.dk og på apotekerne.
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TEMA: HJERTET TEMA: HJERTET

FORURENING  
ÆNDRER DIT HJERTE

Risikoen for hjerteproblemer afhænger i høj grad af vores egen livsstil.  
Men et nyt studie viser, at omgivelserne også spiller en central rolle.

TEKST: JAKOB THOMAS

Luftforurening ændrer på hjertet. 
Det viser et studie fra august 2018, 
der blev finansieret af British Heart 
Foundation og gennemført af 
Queen Mary University of London. 
Det engelske studie indsamlede 
data fra 3.900 voksne. Deltagerne 
fik taget blodprøver og scanninger 
af hjertet, der viste funktionsdyg-
tighed, størrelse og vægt. 
Der viste sig en klar sammen-
hæng. Deltagere der boede nær 
en befærdet vej og var udsat for 

større mængder kvælstofdioxid, fik 
forstørrede hjertekamre. 

”Det er kendt, at hjertet ændrer 
sig hos folk med hjerteanfald eller 
som er på vej til at udvikle det. 
En af ændringerne er, at hjertet 
forstørres. Når det bliver større, 
så betyder det, at hjertet er udsat 
for stress. Den eneste måde at 
klare det øgede pres er ved at blive 
større,” siger Dr Nay Aung, kardi-
olog fra Queen Mary University of 
London.

ALLE I FAREZONEN
Det er ikke kun folk, der bor nær 
en befærdet vej, der er i farezonen. 
Studiet viser nemlig, at mindre luft-
forurening også er skadeligt. Det 
er endda skadeligt, selvom luft-
forureningen er under de officielle 
grænseværdier. 
De fleste af deltagerne boede i 
områder, der lever fint op til både 
WHOs og nationale standarder for 
luftforurening. Men deres hjerter 
blev alligevel forstørret som følge 

LUFTEN I DANMARK

Luftforurening er ifølge verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
et væsentligt sundhedsproblem i hele verden. De europæiske lan-
de har generelt problemer med for høje niveauer af de små par-
tikler. En forurening, der blandt andet stammer fra trafik, industri 
og afbrænding. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er 
luftforureningen i Danmark relativt beskeden sammenlignet med 
udlandet. Forskellige tiltag på energiområdet har været med til at 
nedbringe forureningen. Det har bidraget til, at forureningen nu 
er lavere end for 30 år siden. På den anden side er der kommet 
mere trafik og det har dæmpet forbedringerne. Trafikken er altså 
en markant årsag til problemerne i Danmark. Du kan se aktuelle 
tal for luftforureningen i Danmark og dér hvor du befinder dig, på 
hjemmesiden: envs2.au.dk/luftdata/presentation.

HVAD KAN JEG GØRE?

► Hold dig fra de mest befærdede 
veje. Forureningen er tungest om-
kring tung trafik. Så brug i stedet de 
mindre veje. 

► Hold dig på afstand af biler, der 
holder i tomgang. Trafiklys er et 
sted, hvor du bliver udsat for meget 
forurening. 

► Udstødningen er tung på vej op 
ad bakke. Når du går på en bakke, 
er det derfor bedst at gå i den side, 
hvor bilerne kører nedad.

FORSØG MED GULD

University of Edinburgh har undersøgt, 
hvordan små partikler påvirker hjertet. 
Teorien gik på, at partikler kan være så 
små (nanopartikler), at de ikke kan 
opfanges af kroppens filtersystem 
i næsen og lungerne. Forsøgs-
personerne skulle indånde luft 
med små stykker guld. Stykkerne 
var på størrelse med partikler fra 
dieselbiler. Dagen efter kunne det 
observeres, at partiklerne havde 
fundet vej ind i blodbanen hos del-
tagerne. Nogle af partiklerne befandt sig 

af den forurening, de var udsat for. 
De mindste partikler er særligt 
farlige. De kan nemlig bore sig 
dybt ind lungerne og hjerte-kar-sy-
stemet. ”Vi så betydelige ændrin-
ger i hjertet, selv ved relativt små 
mængder luftforurening,” forklarer 
kardiologen. 
Det er ændringer, der minder om 
dem, der ses forud for hjertean-
fald. Dr Nay Aung er derfor be-
kymret over, at selv relativt små 
mængder luftforurening, skader 
hjertet så meget. 

VÆR OPMÆRKSOM
Det er altså ikke kun folk i større 
byer, der risikerer hjerteforandrin-
ger. Det gælder også alle os andre, 
som udsættes for forurening i 
mindre omfang.  
Det understreger, at vi alle bør 
være opmærksomme på den for-
urening, vi udsættes for i det dagli-
ge. ”Alle bør være opmærksomme 
på den luftforurening, de udsættes 
for, når de tænker på hjertehelbred. 
Præcist som når de tager højde for 
deres blodtryk, kolesterol og deres 
vægt,” pointerer Dr Nay Aung. 
Studiet så på den luftforurening, 
folk udsættes for, dér hvor de bor. 
Men det er ofte lige så vigtigt, hvor 
du arbejder eller bevæger dig til og 
fra arbejde. Du kan selv gøre en 
indsats for at undgå luftforurening. 

Men uanset din indsats kan det 
alligevel være svært at undgå dårlig 
luft. Dr Nay Aung peger derfor på, 
at du også bør forebygge på andre 
punkter. Du har for eksempel mere 
indflydelse på din vægt, dit alkohol-
forbrug og rygning. 

”De fleste tilfælde af udendørs luft-
forurening ligger langt uden for den 
enkeltes kontrol. De kræver derfor 
tiltag fra byer, samt nationale og 
internationale beslutningstagere i 
sådanne sektorer som transport, 
energi, affaldshåndtering, byggeri 
og landbrug,” fastslår verdenssund-
hedsorganisationen (WHO). 

MYLDRETID

I 2017 præsenterede Dr Nay Aung 
og European Society of Cardiology 
et studie, som viser dieselbilers 
fatale konsekvenser. ”Der er stærke 
beviser på, at partiklerne fra diesel-
biler, indebærer en øget risiko for 
hjerteanfald og dødsfald,” påpeger 
han. 

”Det ser ud til at skyldes en inflam-
mation, som opstår ved indånding 
af de fine partikler. Det medfører 
en inflammation af lungerne og så 
følger en mere systematisk inflam-
mation, der påvirker hele kroppen.”

Der er tale om uhyre små partikler 
på blot 2,5 mikrometer i diameter. 
En mikrometer er én milliontedel 
meter. 

endda i blodet i flere måneder efter forsøget. 
”Vi har altid troet, at nanopartikler i 

luften kan undslippe lungerne og 
komme ind i kroppen. Men først nu 
er det bevist,” fastslår Dr Nicholas 
Mills, University of Edinburgh. Et 
andet forsøg bestod af deltagere, 
som allerede led af tilstoppede 

blodårer. Efter at de havde indån-
det guldet, begyndte det at ophobe 

sig i ødelagte dele af blodårerne. Det 
vil sige, at partikler udgør en endnu større 

fare for folk, der allerede har hjerteproblemer.

For at undgå partiklerne anbefaler 
Dr Nay Aung, at du så vidt muligt 
holder dig indendørs i de timer, der 
byder på den tungeste trafik. Altså 
i myldretiden. 
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problemer, stress, forringet søvn og overvægt. 
WHO vurderer, at støj er ansvarlig for tabet af 
mellem 1 og 1,6 millioner tabte leveår i Vesteuropa. 
Dertil kommer, at støj går alvorligt ud over børns 
kognitive udvikling. De bliver stressede og ufoku-
serede og klarer sig dårligere i skolen. Et studie fra 
november 2018 viser ligeledes, at det øger risikoen 
for overvægt, hvis du gennem længere tid udsæt-
tes for trafikstøj. 

Kilder: Barcelona Institute of Global Health og Environmental 
Noise Guidelines for the European Region 

TEMA: HJERTET TEMA: HJERTET

DEN TAVSE DRÆBER
Det lyder paradoksalt, når støj bliver betegnet som den tavse dræber. Men støj 

bliver kaldt sådan, fordi det først er nu, at man rigtigt har fået øjnene op for, 
hvor meget støj øger risikoen for hjerteproblemer og tidlig død.

TEKST: JAKOB THOMAS

Danmark har bidraget til et af de 
vigtigste studier til dato, der viser en 
sammenhæng mellem støj og hjerte-
problemer. 
Det skete i 2016, da ’verdens største 
studie’ om støj og hjerteproblemer 
gik tæt på deltagere i Danmark, samt 
Sverige, Norge, Tyskland og Spanien. 
Studiet fastslog, at folk, der i længere 

WHO ADVARER

I 2018 offentliggjorde verdenssundhedsorganisa-
tionen (WHO) nye retningslinjer for støjniveauet. 
Retningslinjerne fastslår, at støj medfører hjerte-

DU VED DET SELV

Støj forstyrrer hjertets naturlige rytme. Knapt en fjerdedel af alle, 
der udsættes for voldsom støj, udvikler hjerteflimmer. Det fastslog 
universitetet i den tyske by Mainz i maj 2018. Et flertal af studier 
har sammenlignet de decibel, som deltagerne faktisk udsættes for 
med deltagernes hjerteproblemer. Men studiet fra Mainz forholdt 
sig til de støjgener, som deltagerne selv rapporterede. Deltagerne 
blev spurgt, om de blev generet af daglig eller natlig støj. Svarene 
sammenlignedes så med deltagernes tendens til hjerteflimmer. Så 
tag det alvorligt, hvis du føler dig generet af støj.   

Kilde: International Journal of Cardiology

LARVEN BLIVER STRESSET

Sommerfugle-venlige omgivelser 
er blevet etableret rundt om ame-
rikanske lande- og motorveje. Men 
trafikstøj stresser larverne og får 
hjertet til at banke hurtigere. Når 
larven har lyttet til trafikstøj i to 
timer, slår dens hjerte 17 procent 
hurtigere. Med tiden vænner den 
sig dog til støjen og hjertet vil slå 
normalt. Det vil sige, at den sætter 
sin stress-respons ud af funktion. 
Det kan dog give den problemer 
på sigt. Den har nemlig brug for 
en hurtig stress-respons, når den 
udsættes for fare. 
Kilde: scientificamerican.com

LARM OM NATTEN

Larm om natten giver højere blodtryk, 
hjertebanken og uregelmæssig puls. Det fremgår 

eksempelvis af et studie med 420 personer, der boede nær en lufthavn. 
I løbet af et årti udviklede over 115 af deltagerne højt blodtryk eller ure-
gelmæssig hjerterytme. For hver 10 decibel højere, deltagerne blev ud-

sat for om natten, øgedes deres risiko for højt blodtryk med 69 procent. 
I et amerikansk studie med seks millioner 65+ årige, med bopæl nær 

en lufthavn, steg risikoen for indlæggelse på grund af hjerteproblemer 
med 3,5 procent, for hver 10 decibel. Lignende studier fra Heathrow 
Airport har vist, at beboere, der udsættes for mest støj, har op til 20 

procent større risiko for indlæggelse med hjerteproblemer. 
Kilder: Occupational & Environmental Medicine,  

British Medical Journal samt American Heart Association

tid udsættes for støj, har øget risiko 
for forhøjet blodtryk. 
I et andet studie fra 2016 blev det 
også fastslået, at risikoen for hjer-
teanfald øges, når du udsættes for 
trafikstøj. 
”Trafikstøj kan forårsage komplekse 
psykologiske og fysiologiske stress-
reaktioner,” fastslog professor Andre-
as Seidler, Universität Dresden. 
Han forklarede: ”Aktiveringen af det 
sympatiske nervesystem anses for 
hovedårsagen til, at trafikstøj påvirker 
hjerte-kar-systemet.”

NYE STUDIER - KLART SVAR
Forskere har altså vidst i nogle år, at 
støj påvirker hjertet. De har også haft 
en mulig forklaring. Alligevel er det 
først nu, at årsagen er blevet fastslå-
et med sikkerhed. 
I november 2018 præsenteredes et 

studie på American Heart Associati-
ons konference, der forklarer, hvorfor 
støj øger risikoen for hjerteproble-
mer. 
Studiet understreger samtidig, at 
2018 blev året, hvor forskere for alvor 
fik klarhed over hvor alvorligt, støj 
påvirker hjertet. 
Studiet fastslår nemlig, at støj kan 
forstyrre kroppen på cellulært niveau. 
Det sker på en måde, der øger risiko-
en for alvorlige hjerteproblemer. 
Ligesom i tidligere studier, så havde 
folk, der var udsat for støj, også 
større tendens til hjerteproblemer. De 
oplevede tre gange så stor risiko for 
alvorlige hjerteproblemer sammen-
lignet med dem, der blev udsat for 
mindre støj. 
Men det nye i netop dette studie er, at 
det giver et bedre indblik i de biologi-
ske årsager, der ligger til grund. “En 

række studier har vist, at trafikstøj øger 
risikoen for hjerteproblemer. Men der 
var stadigvæk uklarhed om de præcise 
mekanismer mellem støj og hjertesyg-
domme,” fastslås det i studiet. 
Støj øger risikoen for hjerteanfald og 
slagtilfælde ved at aktivere en del af 
hjernen, der er involveret i stress-re-
spons. Denne respons sætter gang i 
betændelse i blodkarrene. 
De deltagere, der blev udsat for mest 
støj, havde således større stress-re-
spons i hjernen (Amygdala) og mere 
betændelse i blodårerne. 
”Resultaterne giver et tiltrængt ind-
blik i de biologiske mekanismer, der 
ligger til grund for det dårligt forstå-
ede samspil mellem hjerte-kar-syg-
dom og kronisk støjpåvirkning,” 
siger studiets forfatter, Azar Radfar, 
Massachusetts General Hospital. 
”Mere og mere forskning afslører en 

sammenhæng mellem støj og hjer-
te-kar-sygdom. Men mekanismerne 
bag var uklare,” konstaterer hun. 

Det er oplagt, at støj trigger en reakti-
on i hjernen. For stress-responsen er 
en evne, mennesket har udviklet for 
millioner af år siden, da vi var jægere 
og selv blev jaget. Vi skulle være på 
vagt og hørelsen satte os i stand til 
at reagere hurtigt.  

STØJ PÅ ARBEJDET

Trafikstøj er i sig selv nok til at forår-
sage hjerteproblemer. Men mange 
udsættes også for støj på arbejds-
pladsen. Alligevel er det først nu, at 
der er kommet opmærksomhed på, 
hvad larmen gør ved hjertet. 

Indtil nu har tiltag på arbejdsplad-
ser især handlet om at forebygge 
høreskader. Men National Institute 
for Occupational Safety and Health 

i USA fastslår nu, at støj på arbejds-
pladsen øger risikoen for forhøjet 
blodtryk og kolesterol. 
”Det er afgørende at få reduceret støj-
niveauet på arbejdspladser. Ikke blot 
for at undgå høreskader. Men også 
fordi støj kan påvirke blodtrykket og 
kolesterol,” fortæller Dr. John Howard. 
Han anbefaler derfor, at alle arbejds-
pladser, sundhedstjekker sine med-
arbejdere, hvis de udsættes for støj. 
”Der er behov for arbejdsplads- og 
wellness programmer med screenin-
ger for højt blodtryk og kolesterol.” 
Folk, der udsættes for støj på 
arbejdet, bør også selv forsøge at 
nedbringe støjen. For eksempel ved 
at anvende mindre larmende udstyr 
eller bruge høreværn.
Studiet blev offentliggjort i tidsskrif-
tet American Journal of Industrial 
Medicine, marts 2018.
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NY HJERTEOPERATION FORLÆNGER LIV
Danske læger blandt de første i verden med en ny hjerteklap-operation, som 

øger svagelige patienters livskvalitet og giver dem flere leveår.

TEKST: CECILIE GULDBERG

”Livet er blevet lettere.” Sådan siger den 
96-årige Martha Marie Jensen, efter at 
hun som en af de første i verden har 
fået opereret en kunstig hjerteklap ved 
lokalbedøvelse gennem armhulen. 
Den ny metode har gjort det muligt for 
ældre og svagelige mennesker at få 
indopereret en kunstig hjerteklap. Det 
sker oven i købet på et tidspunkt i deres 
liv, hvor de ikke længere er i stand til at 
blive opereret ved fuld bedøvelse. 
”Nu er der gået nogle uger og jeg 
kan igen passe mit hus og lave 
mad, som for ti år siden,” siger 
Martha Marie Jensen. Hun er den 
første patient, der blev opereret 
efter den ny metode på Aarhus 
Universitetshospital.
”Før operationen havde jeg svært 
ved at klare selv de mindste små-
ting. Jeg blev hurtigt forpustet og 
kunne ikke gå fra den ene ende af 
stuen til den anden ude at måtte 
hvile mig undervejs,” fortæller hun.
Efter operationen er hun også i 
stand til at gå til gymnastik og 
kortspil hver uge uden problemer.

OPERATION FORLÆNGER LIV
Overlæge i hjertesygdomme 
ved Aarhus Universitetshospital, 
Christian Juhl, oplyser, at det 
nye består i, at lægerne nu kan 
indoperere en kunstig hjerteklap 
via armhulen.
”Med Martha Marie Jensen som 
den første patient kan vi nu give 
de patienter, som vi ikke har kunnet 
hjælpe før ny livskvalitet,” siger overlæ-
gen, der oplyser, at udviklingen er gået 
stærkt på området. 
Således var tidligere overlæge og 
professor på Aarhus Universitetshospi-
tal, Henning Rud Andersen, den første 
i verden til at indopererede en kunstig 
hjerteklap i en patient i 2002.
”De første år udførte vi operationerne 

SÅDAN FOREGÅR OPERATIONEN
En meget tynd wire føres op til den forsnævrede hjerteklap igennem puls-
åren via lysken eller armhulen (lokalbedøvelse) eller gennem hjertespidsen, 
kravebenet eller brystbenet (fuld bedøvelse). For enden af wiren sidder den 
kunstige hjerteklap fast på en lille stent, som er et metalnet, der enten er 
foldet sammen omkring en ballon eller er selvudvidende. Når ballonen pu-
stes op eller den selvudvidende stent afsættes, bliver den gamle hjerteklap 
presset til side, stenten med den kunstige hjerteklap udvider sig og fastlåses.
Kilde: Aarhus Universitetshospital  

Foto: ”Nu er der gået nogle uger og jeg 
kan igen passe mit hus og lave mad, som 

for ti år siden,” fortæller Martha Marie 
Jensen. Hun er den første patient, ope-

reret efter den nye hjerteklap-metode på 
Aarhus Universitetshospital.

Influenzavaccine kan have afgørende betydning for hjertepatienters liv og helbred. 
Det fremgår af ny dansk forskning. Resultatet får international anerkendelse.

TEKST: NILS SJØBERG

Dansk forsker er hovedforfatter bag 
en netop offentliggjort forsknings-
artikel i det anerkendte medicinske 
tidsskrift Circulation. Studiet blev 
støttet af Hjerteforeningen. 

med fuld bedøvelse af patienterne og 
fra 2008 også via pulsåren i lysken, så vi 
kunne foretage indgrebet i lokalbedøvel-
se,” fortæller Christian Juhl.
Hidtil har Hjerteafdelingen på Aarhus 
Universitetshospital opereret mellem 
180 og 190 ud af 200 årlige operationer 
på den skånsomme måde. De resteren-
de 10 til 20 operationer er foregået med 
fuld bedøvelse med en åben operation 
fra hjertespidsen, kravebenet eller 
brystbenet. 

VACCINATION KAN REDDE LIV

I undersøgelsen indgik data fra 134.048 
patienter med nyligt diagnosticeret 
hjertesvigt over en 12-årig periode. In-
fluenzavaccinationsraten varierede fra 
16 procent i 2003 til 52 procent i 2015 
og toppede med flest vaccinerede i 
2009, hvor 54 procent blev vaccineret.

HJERTEFORENINGEN FORTÆLLER akut infektion øger kroppens behov 
for ilt og især feber er belasten-
de for personer med hjertesvigt. 
Vaccinen er gratis, kan fås hos egen 
læge, giver ikke influenza og har 
meget få bivirkninger. Omkring 
61.000 danskere lever med hjer-
tesvigt og hvert år er der omkring 
12.000, der får stillet diagnosen. 
Gunnar Gislason, der er professor 
i kardiologi og forskningschef i 
Hjerteforeningen, var medforfatter 
på studiet.
Kilde: hjerteforeningen.dk

Studiet blev støttet af Hjertefor-
eningen. Det bekræfter, at vaccinen 
har en gavnlig effekt på hjertesvigt-
patienter og reducerer risikoen for 
dødsfald. Hvis du har hjertesvigt, 
bør du derfor blive vaccineret mod 
influenza én gang årligt. For patien-
ter med hjertesvigt kan selv en mild 
influenza forværre sygdommen. En 

Undersøgelsen fastslår, at influenza-
vaccination kan have afgørende be-
tydning for hjertepatienter. Influenza 
kan således være meget alvorligt el-
ler endda dødeligt for patienter med 
hjerteinsufficiens, da hjertepatienter 
ofte er ældre end 65 og infektion og 
forhøjet feber kan forværre proble-
mer med hjertet. 

Han betragter den årlige influenza-
vaccination som en sikker og billig 
måde at reducere influenzalignende 
dødsfald og komplikationer.

MINDRE DØDELIGHED
”Influenzavaccinationen var for-
bundet med en 18 procent reduce-
ret risiko for tidlig død, selv efter at 
vi havde regnet med andre faktorer 
som medicin, andre sundhedsfor-
hold, indkomst og uddannelse,” 
siger Daniel Modin og tilføjer: ”Det 
er dermed meget sandsynligt, at 
årlig influenzavaccination kan red-
de hjertesvigtpatienters liv.”
Influenzasæsonen begynder nor-
malt i efteråret og løber gennem 
foråret, med tilfælde der ofte spid-
ser til i vintermånederne. 
Timing for vaccinationen er også 
vigtig. Bliver man vaccineret tidligt 
i influenzasæsonen i september og 

Den type operation er for patienter, 
der har forsnævrede årer ved lysken. 
”Der er dog nogle patienter, som vi 
ikke har kunnet hjælpe, enten fordi de 
har forsnævrede årer ved lysken eller 
ikke kan tåle en åben operation i fuld 
bedøvelse. Dem kan vi som nogle af 
de første i verden hjælpe nu,” fortæller 
overlæge, Christian Juhl, og tilføjer: 
”Det har en enorm betydning for 
patienternes livskvalitet, ligesom det 
forlænger deres levetid.”

oktober, er det forbundet med en 
lavere risiko for at dø i forhold til 
vaccination senere på sæsonen i 
november og december.  

Daniel Modin har under sin uddannelse ved Københavns 
Universitet været tilknyttet Hjertemedicinsk Afdeling, Gen-
tofte Hospital, som aktiv forsker. Han har allerede udgivet 
flere forskningsartikler som hovedfatter i anerkendte 
tidsskrifter og forsker især i anvendelse af de danske 
register-data i forhold til hjertemedicin og i ultralydsscan-
ning af hjertet.

”Sammenligner vi hjertepatienter, som 
får årlige influenzavaccinationer med 
de hjertepatienter, som undlader den 
årlige influenzavaccination, så er vac-
cination forbundet med en markant 
større mulighed for at leve længere og 
for at undgå lige så alvorlige kompli-
kationer,” siger Daniel Modin. 

”Jeg håber, at vores undersøgelse 
kan hjælpe med at sætte fokus på, 
hvor vigtig influenzavaccinationen 
er for patienter med hjertesvigt. 
Har man hjertesvigt, bør man be-
stræbe sig på at få vaccinen hvert 
år. Influenzavaccination bør be-
tragtes som en standardbehand-
ling for patienter med hjertesvigt,” 
siger Daniel Modin fra Københavns 
Universitet.
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HVAD GØR ALKOHOL VED HJERTET?
Ifølge adskillige studier så kan alkohol være godt for hjertet.  

Men er det virkelig rigtigt?

TEKST: JAKOB THOMAS

Det er godt for hjertet, hvis man 
drikker en øl om dagen. Sådan 
fastslår et studie, som Pennsylvania 
State University offentliggjorde på 
konferences for American Heart 
Association i 2016.  
Det ’dårlige kolesterol’ øger risikoen 
for hjerte-kar-sygdom. Men ifølge 
studiet bidrager et moderat alkohol-
forbrug positivt til det ’gode koleste-
rol’, der kan bekæmpe det ’dårlige 
kolesterol’ fra blodårerne. 
”Med andre ord: En moderat mæng-
de alkohol løfter niveauet af det 
’gode kolesterol’ og indebærer 
således en lavere risiko for hjerte-
problemer,” forklarer Shue Huang fra 
universitetet. 
Studiet blev gennemført på 80.000 
raske kinesere. Over de seks år, som 
studiet varede, oplevede deltagerne 
generelt en nedgang i niveauet af 
det ’gode kolesterol’. Men et mode-
rat forbrug indebar en langsommere 
nedgang - også når der sammenlig-
nedes med personer, der slet ikke 
drak alkohol. 
Den positive effekt kunne især 
aflæses ved indtag af øl og den 
kunne kun i mindre grad aflæses 
ved stærkere former for alkohol. 
Da studiet kun bestod af få delta-
gere, der drak vin, kunne der ikke 
konkluderes noget om effekten af 
vin.
Forskerne ved Pennsylvania State 
University fastslog dog selv, at de 
ikke var fuldstændigt overbeviste 
af studiet. De pegede på behovet 
for studier i andre lande, der kunne 
be- eller afkræfte alkohols effekt på 
hjertet og især søgte de mere viden 
om vin. 

MERE USIKKERHED
I et andet studie fra 2016 fastslog 
Mediterranean Neurological Institute 
ligeledes, at det reducerer risikoen 
for hjerteanfald, hvis man drikker en 
øl hver dag. Ifølge forskerne reduce-
res risikoen for hjerteproblemer med 
25 procent. Studiet blev offentlig-
gjort i tidsskriftet Nutrition, Metabo-
lism & Cardiovascular Diseases. 
De italienske forskere forklarer den 
positive effekt på samme måde som 
deres kolleger fra Pennsylvania Sta-
te University. De italienske forskere 
fandt således også, at alkohol øger 
niveauet af det ’gode kolesterol’ og 
derfor reducerer risikoen for hjerte-
problemer. 
Ligesom Pennsylvania State Univer-
sity fandt de også, at øl er bedre for 
hjertet end stærkere alkohol, og de 
pegede samtidig på, at store mæng-
der alkohol kan skade hjertet. 
”Medmindre man har stor risiko for 
alkoholrelateret cancer eller alkoho-
lafhængighed, så er der ingen grund 
til at afskrække raske folk, som 
regelmæssigt indtager en moderat 
mængde alkohol fra at fortsætte,” 
påpegede de italienske forskere. 
Dr Annie Britton fra University Colle-
ge London var imidlertid yderst kri-
tisk over for studiet: ”Vi bliver nødt til 
at fortolke det med forsigtighed. Der 
hersker bekymring om, at studierne 
er mangelfulde.”

KONSTANT FORBRUG
Annie Britton konstaterede, at alko-
hols beskyttende effekt er overvur-
deret: ”Forskelle i helbredet hos per-
soner, der drikker alkohol i moderate 
mængder og hos personer, der ikke 

drikker, kan være udtryk for andre 
forskelle mellem grupperne.”
Men ironisk nok så bakker et nyt 
studie fra University College London 
nu de italienske resultater op og 
endda baseret på en metode, der 
har ligheder med den, som blev kriti-
seret af Annie Britton. Annie Britton 
er i øvrigt selv en af forfatterne bag 
det nye studie.   
Studiet omfatter mere end 35.000 
personer i England og Frankrig. De-
res helbred og alkoholforbrug blev 
fulgt over et helt årti af forskere ved 
University College London. 
I tråd med de nævnte amerikanske 
og italienske studier så peger det 
nye studie på, at moderat indtag af 
alkohol giver bedre hjertehelbred, 
end hvis man holder sig fra alkohol.  
De britiske forskere er dog fortsat en 
smule forsigtige med konklusioner-
ne. De peger på, at der godt nok kan 
aflæses en sammenhæng mellem 
alkoholforbrug og hjertets sundhed, 
men at det er vanskeligt at sige, om 
alkohol faktisk er årsag til det bedre 
helbred. “Mange andre livsstilsfakto-
rer kan muligvis forklare resultater-
ne,” siger Dr Eugenia Gianos.
Men på et punkt tør forskerne godt 
komme med klare svar. De fastslår 
nemlig, at det gavner hjertet, når 
man undgår udsving i sit alkoholfor-
brug. 
Deltagere, der altid indtog den sam-
me moderate mængde af alkohol, 
oplevede således mindre risiko 
for hjerteproblemer end alle andre 
grupper i studiet. De oplevede altså 
mindre risiko end deltagere med 
svingende forbrug. Men de oplevede 
også mindre risiko end deltagere, 

der holdt sig fra alkohol. 
Studiet stemmer dermed overens 
med de andre studier, som viser, at 
et moderat forbrug er bedre for hjer-
tet end slet intet alkoholforbrug.

STORT ENGELSK STUDIE
I et stort studie fra 2017 undersøgte 
University College London i samar-
bejde med University of Cambridge 
knapt 2 millioner briters alkoholfor-
brug. Studiet er ifølge forskerne selv 
det mest omfattende af sin slags 
nogensinde. 
Ligesom de nævnte studier, så 
peger dette studie på, at alkoholfor-
brug i moderate mængder har en 
beskyttende effekt på hjertet, når 
der sammenlignes med personer, 
som ikke drikker. 
Studiet, der blev bragt i tidsskrif-
tet British Medical Journal, når til 
konklusionen, fordi personer med 
moderat alkoholindtag har mindre 
tendens til at opsøge den praktise-
rende læge med hjerteproblemer 
- sammenlignet med personer, der 
ikke drikker. 
I tråd med de andre studier, ud-
trykker forskerne også her en vis 
tilbageholdenhed. ”Selvom vi kan 
se, at personer med et moderat 

alkoholforbrug har mindre tendens 
til at opsøge lægen med hjertepro-
blemer, så vil det være uklogt at 
opfordre til, at man skal anvende 
alkohol med henblik på at reducere 
risikoen.”
”Der er uden tvivl mindre farlige og 
mere effektive måder at reducere 
risikoen for hjerte-kar-sygdom. For 
eksempel øget fysisk aktivitet og 
rygestop, der ikke indebærer risiko 
for alkoholrelateret skade, såsom 
alkoholafhængighed, leversygdom 
eller kræft.”

USUNDT IKKE AT DRIKKE? 
Professor David Spigelhalter fra 
University of Cambridge peger på 
en vigtig pointe. ”Studiet viser, at 
personer, der drikker i moderate 
mængder, oplever færre hjerte-
problemer end personer, der ikke 
drikker. Men det betyder ikke, at 
moderat alkoholforbrug faktisk er 
årsag til forskellen. Nogle af dem, 
der ikke drikker, er måske bare min-
dre sunde på andre punkter, og der 
er ikke rigtig taget højde for det i de 
statistiske faktorer.”
Studier har altså sammenlignet 
helbredet hos personer, der drikker 
med personer, der ikke drikker – og 

har vist at dem der drikker i mode-
rate mængder generelt nyder bedre 
hjertehelbred end ikke-drikkende. 
På den baggrund har både forskere 
og medier fortolket studierne på den 
måde, som folk gerne vil høre. Men 
som David Spigelhalter antyder, er 
det ikke helt så enkelt. 
Det understreger et studie i tidsskrif-
tet Journal of Studies on Alcohol and 
Drugs. Her gennemgås en række 
tidligere studier, der har det til fælles, 
at de viser, at personer med moderat 
alkoholforbrug har bedre helbred, end 
personer der holder sig fra alkohol. 
Studiet peger på, at mange af de ik-
ke-drikkende deltagerne i de forskel-
lige studier imidlertid netop undgik 
alkohol, fordi deres helbred allerede 
var dårligt eller fordi de havde været 
afhængige af alkohol. 
“Vi kan ikke bevise noget, den ene 
vej eller den anden. Men vi kan sige, 
at der er grund til sund skepsis, når 
det kommer til ideen om, at moderat 
alkoholforbrug er godt for dig. Der er 
kun en lille risiko forbundet med et 
småt forbrug af alkohol. Men at det 
ligefrem er godt for os, det er nok 
ønsketænkning,” konstaterer studiets 
forfatter, Tim Stockwell, University of 
Victoria, British Columbia.
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Alkohol – eller et socialt liv
Ældre med hjerteproblemer kan fortsætte med at drikke i moderate 

mængder. Det fastslår et nyt studie fra januar 2019.  
Men måske det slet ikke handler om alkohol.

TEKST: JAKOB THOMAS

“Hvis du er over 65 år og tidligere indtog alkohol i mode-
rate mængder, så kan du fortsætte, også selvom du nu 
har fået konstateret hjerteproblemer,” fastslår professor 
David L. Brown, Washington University School of Medici-
ne, forfatter bag det nye studie. 
”Det kan faktisk være forbundet med sandsynlighed for at 
leve længere. Vi fandt, at dem, der fortsatte med at drikke 
i moderate mængder efter en diagnose, levede næsten 
et år længere end dem, der aldrig drak alkohol,” fortæller 
professoren.
Men han vil dog ikke ligefrem foreslå, at man begynder at 
drikke. ”Hvis du aldrig har drukket alkohol, så skal du ikke 
starte på grund af studiet.”

DIAGNOSE, HVAD NU?
Professor Brown fik ideen til studiet, da en af hans patien-
ter lige havde fået konstateret hjerteproblemer, og spurg-
te, om han måtte fortsætte med en cocktail hver aften. 
”Patientens hjerte kunne ikke pumpe nok blod til kroppen. 
Der er forskellige grunde til, hvorfor problemet opstår. For 
eksempel et hjerteanfald, der fører til tab af muskelfunk-
tion. Langvarigt forhøjet blodtryk, fedme, diabetes eller 
alkohol i for store mængder, er andre årsager.”

”Det er langt fra første gang, jeg er blevet stillet det 
spørgsmål. Mine patienter, som for nyligt har fået kon-
stateret hjerteproblemer, spørger mig nemlig ofte, om de 
skal stoppe med at nyde et glas vin hver aften.” 
”Indtil nu har jeg savnet et godt svar. Vi har længe kendt 
til alvorlige effekter af overdreven alkoholforbrug og at 
det kan bidrage til hjerteproblemer. På den anden side er 
der data, der peger på en mulig gavnlig effekt af moderat 
forbrug. Men der manglede data, der kunne fortælle os, 
hvad vi skulle sige til folk, der drikker i moderate mæng-
der og lige har fået konstateret hjerteproblemer.”
Professor Brown kastede sig derfor over at undersøge, 
om hans patient – og de mange andre i samme situation 
– kunne fortsætte med at drikke. 
Han undersøgte data, som omfattede ældre patienter, 
som for nyligt havde fået konstateret hjerteproblemer. 
Blandt patienterne fandtes en flok, som var holdt op med 
at drikke efter diagnosen, men også en flok, som var 
fortsat. 

LEVER ET ÅR LÆNGERE
Det gav professoren mulighed for at sammenligne, om 
hjertepatienter lever længst ved at fortsætte med at 
drikke eller ved at holde op. De ikke-drikkende levede i 
gennemsnit 2.640 dage efter diagnosen. Men de fortsæt-
tende levede faktisk over 3.000 dage i gennemsnit. 
Nu har han et svar, der kan gives til patienterne. “Men 
hvorfor kan moderat alkoholindtag bidrage til et længere 
liv blandt hjertepatienter? Det er spørgsmålet til en million 
- og vi har fortsat ikke et svar på det.”

”Vi kan stadigvæk ikke sige, om alkohol er den vigtig-
ste grund til, at folk lever længere. Det kan være, 

at de drikkende gør det i et socialt miljø og at 
det sociale liv bidrager positivt, snarere end 

alkoholen.”
Professorens overvejelser stemmer med 

andre studier, som viser, at et socialt 
liv øger chancen for et sundt og 

langt liv. Læs for eksempel Tema-
et om Fællesskab, Sundhed+ 

oktober 2018. 

Drik dig til
Danskerne elsker te og kaffe. Men hvordan påvirker te og kaffe vores hjerte?

TEKST: JAKOB THOMAS

De seneste to år har flere studier faktisk vist, at kaffe gav-
ner hjertet. Når man drikker kaffe, har man mindre risiko 
for at dø af hjertesygdomme og den beskyttende effekt 
øges endda med flere kopper kaffe. Det gælder, uanset 
om kaffen er med koffein. 
Før du sætter vand over, må det dog bemærkes, at det ikke 
helt vides, om det egentlig er kaffen, der har positiv effekt. 
Det kan nemlig også være andre faktorer, der spiller ind.  
”Det er sandsynligt, at andre ting er årsagen til denne 
sammenhæng,” siger Marc Gunter. Han er forskeren 
bag et af de nye studier om kaffes gavnlige effekt på 
hjertet. 
Det kan for eksempel være, at kaffedrikkere generelt har 
en sundere livsstil på andre punkter.  Sådan at det altså 
ikke er kaffen i sig selv, der gavner hjertet.
Marc Gunter mener dog, at resultaterne er så klare, at det 
ville overraske ham, hvis kaffe ikke spiller positivt ind. Stu-
diet, som han har bidraget til, er det største nogensinde 
om kaffes effekt på hjertet – med deltagelse af omkring 
en halv million mennesker fordelt på ti europæiske lande. 
Deltagerne blev fulgt i en periode på 16 år. Sammenlignet 
med dem, der holdt sig fra kaffe, så havde kaffedrikkere 
en betydeligt lavere dødelighed i perioden. 
I et andet studie fra 2017 fandt University of Southern 
California, at et par kopper kaffe om dagen reducerer 
risikoen for at dø af hjertesygdomme. 
Men det amerikanske studie mødes med samme usik-
kerhed. Det er ikke helt sikkert, om kaffe i sig selv gavner 
hjertet, fordi det også kan være andre faktorer i kaffedrik-
keres livsstil, som spiller positivt ind. 
”Jeg vil ikke anbefale, at folk styrter ud og drikker en mas-
se kaffe. Men jeg tror i hvert fald, det peger på, at kaffe 
bestemt ikke skader dig. Kaffe kan indgå i en sund kost,” 
fastslår Marc Gunter. 

TE GODT FOR HJERTET
Med alderen falder det ’gode kolesterol’. Men te kan hjæl-
pe til at opretholde en balance mellem ’godt’ og ’dårligt’ 
kolesterol. Te fremmer nemlig det ’gode kolesterol’ og 
sænker samtidig det ’dårlige kolesterol’. Te bidrager der-
for til at reducere risikoen for hjertesygdomme. 
Grøn te har en smule bedre effekt end sort te. Men begge 
typer har gavnlig effekt. Det fremgår af et studie, der blev 

offentliggjort i tidsskriftet Journal of the American Heart 
Association, juni 2018. 
Te er godt for alle. Men den gavnlige effekt kan faktisk 
især aflæses hos ældre med en usund livsstil, der øger 
risikoen for dårligt hjerte. Det gælder for eksempel rygere, 
overvægtige og inaktive.  
”Vi observerede en tydelig sammenhæng hos disse men-
nesker. Det vil samtidig sige, at de gavnlige effekter, når 
det kommer til te, ikke kan tilskrives personernes generelt 
sunde livsstil,” fastslår Dr. Xiang Gao, Pennsylvania State 
University.

ENERGI TIL HJERTET

Kaffe giver energi til cellerne i hjertet, så de bedre kan 
reparere skader efter et hjerteanfald. Det viser et tysk 
forsøg, hvor mus blev givet, hvad der svarer til 4 kopper 
kaffe om dagen i 10 dage. Hos de mus, der fik koffein, 
lykkedes det cellerne at reparere påførte skader bedre 
end hos dem, der ikke fik koffein. Det er uvist, om det 
samme gør sig gældende på mennesker. Men det er 
meget muligt. ”Resultaterne bør føre til overvejelser 
om, at kaffe eller koffein kan bruges som yderligere 
kostmæssige faktorer i den ældre befolkning,” konsta-
terer de tyske forskere. 

Kilder: Heinrich Heine University Düsseldorf i tidsskriftet PLOS 
Biology, 2018. Begge studier om kaffe, som nævnes i artiklen, 
blev offentliggjort i Annals of Internal Medicine og det europæi-
ske studie var EU-finansieret.

et sundt hjer te
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En smule mørk chokolade hver dag forebygger risikoen for hjerte-
sygdomme. For eksempel viser et studie med data fra en halv milli-
on voksne, at indtag af mørk chokolade reducerer risikoen for hjer-
teproblemer med knapt en fjerdedel. Det er ikke helt sikkert, hvorfor 
mørk chokolade er så gavnligt. Men det skyldes muligvis indholdet 
af antioxidanter. Antioxidanter kan standse molekyler (frie radikaler) 
fra at ødelægge celler i kroppen og øge risikoen for hjerte-kar-syg-
dom. Derudover kan antioxidanter både reducere mængden af det 
’dårlige kolesterol’ og øge det ’gode kolesterol’ i kroppen. Studiet vi-
ser dog samtidig, at det drejer sig om en balancegang. Spiser du for 
meget chokolade, så øger det risikoen for hjerteproblemer. De gode 
råd lyder derfor at nyde de søde sager, men i moderate mængder 
og at foretrække chokolade med højt kakaoindhold og lavt indhold 
af mættet fedt. Du kan også få dækket behovet for antioxidanter fra 
andre fødevarer, og især fra frugt og grønt. 

Kilder: University of Warwick i British Journal of Nutrition samt Icahn 
School of Medicine på European Society of Cardiology Conference.

TEMA: HJERTET TEMA: HJERTET

SKØNNE FØDEVARER, 
Åreforkalkning opstår langsomt. I starten 
er der kun få symptomer. Men over tid 
kan problemerne begynde at vise sig, når 
blodet forhindres i at bevæge sig og man 

risikerer hjerteanfald eller slagtilfælde. Åre-
forkalkning er et stigende problem blandt mange 

mennesker. Overvægt og diabetes er nemlig to af de 
livsstilsfaktorer, der øger risikoen. Men spiser du ba-

naner hver dag, så kan det faktisk hjælpe dig med at 
forebygge åreforkalkning. Bananer er rige på mineralet 

kalium, der bidrager til at undgå forkalkning af årene. Du 
kan få sikret en god del af dit behov for kalium fra bananer. 

Du kan også få dækket behovet fra blandt andet appelsiner 
og grapefrugt. Men uanset hvilke frugter, du foretrækker, så 

vil de gavne dit hjerte. Et studie fra University of Oxford viser endda, at 
det kun kræver en lille smule frugt, før det hjælper hjertet. Ifølge studiet så vil 100 gram frugt pr. dag reducere dødelig-
heden på grund af hjerte-kar-sygdom med en tredjedel. 

Kilder: University of Alabama i JCI Insight samt University of Oxford i New England Journal of Medicine.

Fede mælkeprodukter har haft et negativt ry. De er ble-
vet beskyldt for at øge det ’dårlige kolesterol’ og skade 
helbredet. Nye studier viser imidlertid, at mælkepro-

BANANER

CHOKOLADE

NØDDER

YOGHURT & OST

Nødder reducerer risikoen for hjertesygdomme. Det er indholdet af sundt 
fedt, fibre og mineraler, der bidrager så positivt. Det gælder alle nødder. 
Men valnødder er blandt dem, der gør sig særligt godt. Valnødder 
indeholder nemlig sunde fedtsyrer, som sænker det ’dårlige 
kolesterol’. Spiser man valnødder et par gange om ugen, 
så oplever man knapt 20 procent mindre risiko for hjer-
te-kar-sygdom. Selv peanuts (som egentlig ikke er nødder) 
er forbundet med lavere risiko for hjertesygdom. Det er 
værd at bemærke, da peanuts typisk er noget billigere. Når 
du spiser nødder og peanuts, får du de største sundheds-
mæssige fordele ved at spise dem uforarbejdede og usaltede. 
Da de indeholder mange kalorier, foreslår forskere ved Harvard, 
at du spiser dem i stedet for andre fødevarer. Du kan skære ned på 
kødforbruget og spise dem i stedet. De indeholder nemlig godt med 
protein. Andre vegetabilske fødevarer med sunde fedtsyrer er i øvrigt 
også gode for hjertet. Det gælder for eksempel olivenolie, avokado og for-
skellige slags frø. 

Kilder: Hospital Clinic of Barcelona i studiet WAHA, Harvard T.H. Chan School of Public Health i Journal 
of the American College of Cardiology samt American Heart Association's Epidemiology and Prevention.

dukter er godt i moderate mængder. Det gælder også 
de fede af slagsen. De nye studier har blandt andet 
påvist, at personer der indtager mælk, ost eller yoghurt 

hver dag har mindre risiko for hjerte-kar-sygdom. 
Det gælder blandt andet et norsk og et finsk studie. 

Ifølge det finske har fermenterede eller syrnede 
mælkeprodukter den bedste effekt. Det gælder 
for eksempel yoghurt, ost og surmælk. På trods 
af de positive nyheder er det dog stadigvæk 
en god ide kun at indtage mælkeprodukter i 
moderate mængder. Spiser du for meget, kan 
det øge niveauet af det ’dårlige kolesterol’ og 
risikoen for overvægt. 

Kilder: McMaster University i Lancet Medical Journal, 
University of Bergen i American Journal of Clinical 

Nutrition samt University of Eastern Finland i British 
Journal of Nutrition.

DER GAVNER HJERTET
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TEMA: HJERTET

VERDENS SUNDESTE HJERTER
Et indfødt folk i Amazonjunglen har verdens sundeste hjerter og de kan lære os, 

hvilken livsstil vi selv bør føre for at sikre et godt hjerte-helbred.

TEKST: JAKOB THOMAS

For mange mennesker i vestlige sam-
fund er åreforkalkning en nærmest 
uundgåelig del af livet. Efterhånden 
som vi bliver ældre, risikerer vi, at 
forskellige substanser ophober sig i 
vores blodårer. Over tid kan ophob-
ningen forhindre blodets bevægel-
se rundt i kroppen – og give os et 
hjerteanfald. 
Men for et folk i Amazonjunglen er 
hjerteproblemer et stort set ukendt 
fænomen. Tsimane-folket i den bolivi-
anske jungle har nemlig de sundeste 
blodårer, der nogensinde er blevet 
studeret. 
De har fem gange så lille sandsynlig-
hed for åreforkalkning sammenlignet 
med folk i vestlige samfund. “Faktisk 
så har de fleste Tsimane-folk god 
chance for at leve hele livet uden 
overhovedet at udvikle åreforkalk-
ning. Man har aldrig set noget 
lignende,” fastslår kardiolog Dr. 
Gregory Thomas.
Tsimane-folket består af cirka 
16.000 indbyggere, der jager, fisker 
og dyrker landbrug rundt om floder-
ne i den bolivianske Amazonjungle 
og det tog forskerne en besværlig 
rejse at nå frem til folket. 
I studiet fik mere end 700 Tsima-
ne-folk på 40 år og derover undersøgt 
mængden af kalcium i blodårerne, 
der fører til hjertet. Kalcium er nemlig 
en af de substanser, der kan ophobe 
sig. Højere mængder kalcium forbin-
des således med forhøjet risiko for 
hjerteproblemer.  

TAL VENDT PÅ HOVEDET
Hele 85 procent af de undersøgte Tsi-
mane-folk havde stort set ingen risiko 
for hjerteproblemer og kun 3 procent 
havde en reel risiko. Samme positive 
tal gjorde sig gældende for blandt 
andet hjerterytme, blodtryk, kolesterol 
og blodsukker. 

Sammenlignet med tallene i USA - ja, 
så er tallene nærmest vendt på ho-
vedet. Her har kun 14 procent en lille 
risiko for hjerteproblemer, mens mere 
end halvdelen har en betydelig risiko. 
80-årige i Tsimane-folket har sågar en 
’vaskulær alder’, der svarer til 50-årige 
amerikaneres. I vestlige samfund har 
mænd generelt dårligere hjerte end 
kvinder. Men i Tsimane-folket nyder 
både mænd og kvinder det samme 
gode helbred.
Tsimane-folket lever en tilvæ-
relse, der bedst kan 

tager fiberrige og ikke-forarbejdede 
fødevarer samt vildt og fisk,” fastslår 
professor Hillard Kaplan. 

“De bevæger sig rigtig meget,” uddy-
ber Dr. Gregory Thomas. Faktisk er 
de kun stillesiddende i 10 procent af 
de lyse timer og bevæger sig over 
15.000 skridt pr. dag. Også de ældre 
i befolkningen går så mange skridt 
hver dag.

”Vi kan lære, at vi skal bevæge os 
meget mere for at bevare et godt 

helbred. For eksempel ved at 
tage trapperne eller 

Foto: En Tsimane-mand i Bolivia

TEMA: HJERTET

EKSOTISK FISK  
GI ER NYE S A   R
Tetrafisken er i stand til at reparere sit hjerte og forskere 

ved University of Oxford undersøger nu, om den viden kan 
bruges på mennesker.

TEKST: JAKOB THOMAS

Tetrafisk er populære som akvariefisk på grund 
af deres farver og fordi de er nemme at holde 
i live. Men nu viser forskning fra Oxford, at de 
også kan give svar på, hvordan vi mennesker 
kan holde os selv i live. 

Hjertefejl hos mennesker kan medføre tab af 
celler og beskadigelse i et sådant omfang, at 
hjertet kan blive ubrugeligt og man får brug for 
et nyt hjerte.

Men når tetrafisken får beskadiget sit hjerte, så 
har den selv evnen til at reparere det igen. Den 
kan nemlig genskabe sit hjertevæv. 

Forskerne fra Oxford spørger derfor sig selv: 
Når tetrafisken kan reparere sit hjerte, kan vi så 
bruge den viden på menneskehjertet?

”En stor udfordring har indtil nu været sam-
menligning af beskadigelse og reparation hos 
fisk, med den vi ser hos mennesker. Men ved at 
sammenligne flodfisk og grottefisk, er vi blevet 
i stand til at udpege de gener, der er ansvarlige 
for reparationen,” forklarer Dr. Mathilda Mom-
mersteeg, University of Oxford.

Tetrafisken har forskellige underarter. For ek-
sempel Astyanax mexicanus, der som navnet 
antyder, kommer fra Mexico. Det er denne 
underart, som forskerne har udvalgt i bestræ-
belserne på at finde nye svar. 

UHELDIGE GROTTEFISK

Den farverige Astyanax mexicanus lever i Mexi-
cos floder og har evnen til at reparere sit hjerte. 
For en anden underart er livet imidlertid faldet 
mindre heldigt ud. Den blinde tetrafisk lever i et 
grotteområde i Mexico. Den har mistet sin far-
ve og sit syn, som ikke tjener den nogen glæde 
i mørket. Men den har også mistet evnen til at 
reparere hjertevævet.

Dr. Mommersteeg og hendes team har derfor 
analyseret de genetiske profiler hos begge 
typer fisk, og det er lykkedes at identificere 
tre dele af arvemassen, der har indflydelse på 
evnen til at reparere beskadiget hjertevæv. 

Udover at have identificeret bestemte områder 
af arvemassen, er det også lykkedes teamet at 
finde frem til hvilke gener, der spiller den vigtig-
ste rolle. To bestemte gener har nemlig større 
aktivitet hos de heldige fisk.  
Det ene af generne er Irrc10. I modsætning til 
den positive effekt hos fiskene har tidligere stu-
dier med mus dog vist, at genet kan påvirke til 
en hjertesygdom, hvor hjertet bliver alt for stort 
og ikke kan pumpe blodet ordentligt rundt. 

KLOGERE MED ZEBRAFISK
For at få svar på genets betydning i forhold til 
reparation af beskadiget hjertevæv har forsker-
ne derfor kastet sig over en anden populær 
akvariefisk, zebrafisken. Den er interessant 
for forskerne, fordi den faktisk også besidder 
evnen til at reparere sit hjertevæv. 
Når forskerne blokerer Ircc10 genet hos zebra-
fisken, mister den dog evnen til effektiv reparati-
on. De peger derfor på, at Irrc10 er ansvarlig for 
reparationen.
“Det er stadig tidligt, men vi er ekstremt begej-
strede for de usædvanlige fisk og deres mu-
ligheder for at ændre livet for mennesker med 
ødelagte hjerter,” fortæller Dr. Mommersteeg. 
Chancerne for overlevelse efter et hjerteanfald 
har nærmest ikke ændret sig de seneste 20 år 
og er mindre end ved visse kræftformer. Der er 
derfor desperat behov for nye resultater, der kan 
forbedre oddsene. De nye fund på fisk kan me-
get vel hjælpe forskningen i den rigtige retning.
Studiet blev finansieret af British Heart Founda-
tion og publiceret i Cell Reports.

Her ses en fisk af arten Astyanax mexicanus,  
der kan give os livsvigtige svar om hjertet.

Dårlig søvn fremmer

sammenlignes med, hvad vi levede 
for hundredvis af år siden. Altså i en 
tid med jagt, fiskeri og landbrug. 
”Det er en fantastisk befolkning 
med radikalt anderledes kost og 
levevis end vores. Resten af verden 
kan ikke adoptere deres jæger-sam-
ler eksistens og tidlige landbrug, 
men vi kan alligevel klart lære af 
dem.”

MASSER AF MOTION
”Deres livsstil peger på, at det kan 
forebygge problemer med hjertet, 
hvis man er fysisk aktiv. Undgår ryg-
ning og mættet fedt. Men i stedet ind-

cykle til arbejde. Det er ikke nok bare 
at bevæge sig i weekenden,” fastslår 
Gregory Thomas og kollegerne. 

”Dertil kommer, at de lever i små 
samfund, livet er meget socialt og de 
bevarer en positiv indstilling.”

Alle disse konklusioner er helt i 
overensstemmelse med kendt viden. 
Livsstilsfaktorer, såsom usund kost, 
rygning og inaktivitet, anslås således 
at udgøre mere end 90 procent af 
risikoen for at udvikle problemer med 
hjertet.

“Det bekræfter, alt vi ved om at fore-
bygge hjertesygdom. Stillet simpelt 

op, så handler det om 
en sund kost med lavt 
indtag af mættet fedt, 
men fuld af uforarbej-
dede produkter. Ingen 
rygning, men livslang 
aktivitet,” siger profes-
sor Naveed Sattar.

KULHYDRATER  
OG AKTIVITET
Men på et punkt 
adskiller studiet sig 
dog fra nye kostråd og 
trends. Tsimane-fol-
kets helbred er nemlig 
udtryk for, at hvis man 
lever en meget aktiv 
livsstil, kan man sag-
tens indtage godt med 
kulhydrater. 
Sammenligning af 
kosten:
 Mere end 70 procent 
af Tsimane-folkets 
energi kommer fra kul-
hydrater, mens det er 
50 procent i Danmark
 Knapt 15 procent af 
Tsimane-folkets energi 
stammer fra fedt. I 
Danmark er tallet 35 
procent. 
 Både danskere og 
Tsimane-folket får cir-
ka 15 procent af deres 
energi fra protein. 
”Tsimane-folket får 72 
procent af deres energi 
fra kulhydrater. Det fak-
tum, at de alligevel har 
den bedste hjerte-sund-
hed, der er blevet rap-
porteret til dato, er stik 
imod mange nye resul-
tater om, at kulhydrater 
er usunde,” konstaterer 
Dr. Gavin Sandercock. 
Studiet blev gennem-
ført af forskere ved 
blandt andet UC Santa 
Barbara og offentlig-
gjort i tidsskriftet The 
Lancet. De danske tal 
stammer fra Miljø- og 
Fødevareministeriets 
hjemmeside.
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INFEKTION GIVER EPILEPSI
Risikoen for at få konstateret epilepsi øges efter en bred vifte af 
infektioner. Det viser et nyt studie baseret på næsten to millioner 
børn og yngre mennesker i Danmark. ”Undersøgelsen viste, at 
risikoen for at få en epilepsi-diagnose blev øget efter en bred vifte 
af infektioner,” siger overlæge Jakob Christensen, Aarhus Univer-
sitetshospital og Aarhus Universitet, der står bag undersøgelsen. 
Han gør opmærksom på, at det tyder på, at infektionsprocesser og 
immunforsvar kan være involveret i udviklingen af   epilepsi. ”Infek-
tioner i hjernen og centralnervesystemet gav den største øgning i 
risikoen for epilepsi. Men der var en højere forekomst af epilepsi, 
uanset hvilket organ der var angrebet under infektionen. Og uanset 
om det var en bakterie eller virus, der var årsag til infektionen.”
KILDE: AARHUS UNIVERSITET

VANDMAND PÅ SPISEBORDET
Med flere mennesker på jorden er der brug for, at 
vi udvikler vores mad, så vi får nye velsmagende 
retter på bordet. Det har fået madingeniør, Mathias 
Porsmose Clausen, fra SDU Biotechnology til at 
undersøge mulighederne for at gøre vandmænd spi-
selige. ”Vores madkultur bygger på en lang tradition 
af eksperimenter i køkkenet. Hvorfor skulle vi ikke 
også kunne spise vandmænd i den vestlige verden?” 
spørger Mathias Porsmose Clausen, der netop har 
modtaget 9,9 millioner kroner til forskning i, hvor-
dan madmolekyler opfører sig under tilberedning. 
”Madlavning er et praktisk håndværk. Men vi tror på, 
at vi med vores nye viden kan udvikle nye teknikker 
til køkkenet og derigennem også kan være med til 
at udvikle nye velsmagende fødevarer, for eksempel 
vandmænd,” siger han. 
KILDE: SYDDANSK UNIVERSITET

ÉN DIAGNOSE KOMMER IKKE ALENE
”I mit arbejde med depression er det mit indtryk, at de mennesker, som får en ekstra 
diagnose, ofte i forvejen føler, at der er noget galt. Mange kan mærke, at de for 
eksempel har svært ved at håndtere stress eller bliver angste.” Sådan siger 
Poul Videbech, der er professor og overlæge ved Center for Neuropsykia-
trisk Depressionsforskning ved Psykiatrisk Center Glostrup. Han under-
støtter dermed ny forskning fra Aarhus Universitet, som har forholdt sig til, 
hvor høj risikoen er for at få endnu en diagnose, når man har fået konstate-
ret én psykisk lidelse. Resultaterne viser blandt andet, at halvdelen af dem, 
der udvikler depression, før de fylder 20 år, også vil udvikle en angstlidelse i 
løbet af de næste 15 år. Risikoen er dog størst inden for de første år efter, at 
den første diagnose er stillet. ”Vi vil nu undersøge, hvorfor der er højere risi-
ko for at få en psykisk diagnose, hvis du har haft en i forvejen,” siger Oleguer 
Plana-Ripoll, Center for registerforskning på Aarhus Universitet.
KILDE: AARHUS UNIVERSITET

Lyngby Hovedgade 86 A
2800 Kgs. Lyngby
Mobil  4593 9647

www.better-sleep.dk
mail@better-sleep.dk

Sov dig til en
sundere ryg

tina nikolajsen

Better Sleep i Lyngby har et samlet 
rygkoncept og forhandler kun det norske 
sengebrand Jensen. Jensen er svane- og 
miljømærket, og virksomheden har forsket 
meget i de liggekomfortzoner, som flugter 
med Better Sleeps filosofi. 

Nogle fabrikanter giver 25 års garanti 
på senge, men madrasser bør faktisk 
udskiftes efter 10-15 år. Tove Juul 
anbefaler, at man vurderer sin seng 
efter syv år, for kroppen ændrer sig 

Stine Nedergaard og Tove Juul er 
indehavere af Better Sleep og har 
mange års erfaring med rygpro-
blematikker og oplever stigende 
efterspørgsmål på god vejledning i at 
købe den rigtige seng.

SOV DIG TIL EN SUNDERE RYG
ET UNIKT KONCEPT OG MEGET MERE END EN SENGEFORHANDLER. 
BETTER SLEEP ER EN RYGBUTIK, HVOR INDEHAVERNE TOVE JUUL OG 
STINE NEDERGAARD MED STOR SPECIALVIDEN VEJLEDER KUNDERNE 
TIL FOREBYGGELSE OG LINDRING AF RYGPROBLEMER.

Med enkelte hjælpemidler eller ændring i vaner 
giver du din ryg de bedste forudsætninger for at 
holde sig stærk. Ryggen er på arbejde cirka 16 
timer i døgnet og bliver ofte belastet af stillesid-
dende arbejde, gentagne rutiner, tunge løft eller 
simpelthen en dårlig kropsholdning. De reste-
rende 8 timer skal optimalt set gå med hvile og 
restituering, men mange mennesker oplever at 
sove uroligt om natten eller vågne med smerter. 
Det er et tegn på, at man ikke har ligget godt i sin 
seng, og kroppen er stresset allerede fra begyn-
delsen af dagen.

Den bedste seng er individuel 
Better Sleep i Lyngby har specialiseret sig i at råd-
give om forebyggelse og lindring af rygproblemer. 

Tove Juul og Stine Nedergaard oplever en stigen-
de interesse i deres rygbutik for at få kvalificeret 
vejledning til køb af en seng, der passer til deres 
kropsprofil.
 
”Vi går i dialog med folk om problemer med ryg-
gen og finder den helt rigtige seng til kunden. Det 
er umuligt at pege på én seng som den bedste, 
for vi er alle forskellige og har behov for lige så 
forskellige senge,” påpeger Tove Juul.

Støtte i madras og pude 
Rygbutikken tilbyder kunderne at få målt deres 
kropsprofil i en elektronisk seng, en såkaldt Sleep 
DNA.  
”Ud fra kropsprofilen hjælper vi med at finde den 

rigtige fasthedsgrad og fjedertype. For eksempel 
synker mænd og kvinder forskelligt ned i madras-
sen, og derfor skal de sjældent have samme fast-
hedsgrad, selv om de vejer det samme,” siger 
Tove Juul og forklarer: 
”En seng skal lade skulder og hofte synke ned i 
madrassen samtidig med, at lænd og talje får eks-
tra støtte. I dag taler man om, at man skal ligge i 
madrassen og ikke på madrassen.”
 
Hos Better Sleep kan du desuden få vejledning i 
ergonomiske hovedpuder, som er en væsentlig del 
af at ligge godt. Det er altid sengens fasthed, der 
bestemmer hovedpudens højde, så det er ligeså 
vigtigt at puden er tilpasset nakken og skulder. 
www.bettersleep.dk

Kan du svare ja til mindst et af disse 
spørgsmål, bør du overveje en ny seng:
•  Vågner du med ømhed eller smerte i hofte, 
 lænd eller skulder?
•  Sover du uroligt? Hvis du vender og drejer 

dig for meget i søvnen, er det kroppens måde 
at kompensere for en utilpasset madras. En-
der du med at ligge på maven, er din madras 
for hård.

•  Er du ikke udhvilet om morgenen? 
•  Vågner du ofte med en sovende arm eller 

hofte? Så har du nok lukket af for blodgen-
nemstrømningen.

•  Vågner du med flere smerter, end da du gik 
 i seng?

Better Sleep i Lyngby har et samlet 
rygkoncept og forhandler kun det 
norske sengebrand Jensen. Jensen er 
svane- og miljømærket, og virksom-
heden har forsket meget i de ligge-
komfortzoner, som flugter med 
Better Sleeps filosofi. 

1. Trin - Flexitol Heel Balm
Effektiv behandling til tørre og  
revnede hæle

2. Trin - Flexitol Moisturising 
Foot Creme
Holder huden glat, silkeblød og 
intenst næret

DIT FØRSTE SKRIDT TIL  
BLØDE OG SMIDIGE FØDDER

www.flexitol.dk
Flexitol kan købes på udvalgte apoteker, 

www.webapoteket.dk, www.apotekeren.dk og  
www.apopro.dk

Følg os på Facebook på Flexitol DK  
og få gode idéer, opdateringer, deltag  
i konkurrencer og meget mere..
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ET SUNDT SAMARBEJDE
Denne side er lavet i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, der 
arbejder med en vision om et liv uden kræft – at færre får kræft, at 
flere overlever kræft, et bedre liv efter kræft. Læs mere om kræft, 
forebyggelse og forskning på cancer.dk

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

KRÆFTENS BEKÆMPELSE  
ØNSKER HANDLING

Der er glæde over politiske tiltag på HPV området samtidig med, at Kræftens 
Bekæmpelse ønsker handling indenfor rygning.

TEKST:  MARIANNE VESTERGAARD, KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Godt halvdelen af alle tilfælde af 
peniskræft og hele 80 procent af 
forstadier til sygdommen skyldes 
virusset HPV. Det viser en ny stor 

MOBILEN PÅVIRKER 
 IKKE OVERLEVELSEN
Det er uden betydning for muligheder-
ne for at overleve, om patienter med 
hjernekræften gliom brugte mobilte-
lefon, før de blev syge. Det viser en 
ny international undersøgelse med 
Kræftens Bekæmpelses deltagelse. 
Den nye undersøgelse er udført på 
basis af data fra Danmark, Finland og 
Sverige. I alt 806 patienter med gliom 
indgik i undersøgelsen. Desuden 
indgik der data fra raske kontrolper-
soner, som blev interviewet om deres 
brug af mobiltelefon. ”Man ved i dag 
kun lidt om, hvad årsagerne er til 
gliomer, og hvad der påvirker over-
levelsen. Derfor er det godt nyt, at vi 
kan fortælle patienterne, at deres brug 
af mobiltelefon ikke har indflydelse på 
sandsynligheden for, om de overlever 
denne alvorlige sygdom,” siger profes-
sor og forsker i Kræftens Bekæmpel-
se, Christoffer Johansen. Undersøgel-
sen er offentliggjort i tidsskriftet The 
Journal of Neuro-Oncology.

TILTAG MOD RYGNING NØDVENDIGE
”Politikerne skal kopiere de metoder, som virker i rygestop-kampagnen i andre 
lande: Markant højere priser på tobak, tobak under disken og røgfri skoletid.” 
Det mener Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse. Den klare 
markering kommer i forbindelse med, at andelen af danskere der ryger er ste-
get for første gang i 20 år. I dag ryger 23 procent af den voksne befolkning. Det 
er en stigning siden 2016, da 21 procent røg. Det viser nye tal fra den årlige un-
dersøgelse af danskernes rygevaner fra Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, 
Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Samtidig viser undersøgelser, at 
rygning er årsag til 13.600 årlige dødsfald, og den vigtigste forebyggelige årsag 
til tab af gode leveår. Rygning er også den vigtigste årsag til ulighed i sundhed 
og en stærkt medvirkende årsag til, 
at danskerne lever kortere end vores 
europæiske naboer. ”De her tal er et 
wake up call til politikerne. Det er tyde-
ligt, at udviklingen går den forkerte vej 
i Danmark. Der er noget at lære i vores 
nabolande, hvor det heldigvis går bed-
re,” fastslår projektchefen i Kræftens 
Bekæmpelse.

HPV-INFEKTION SPILLER ROLLE I PENISKRÆFT
undersøgelse, som forskere i Kræf-
tens Bekæmpelse står i spidsen for, 
og som er offentliggjort i tidsskrif-
tet The Lancet Oncology. Foruden 
peniskræft er infektion med HPV 
hos mænd også skyld i analkræft og 
visse typer af hoved-halskræft. Man 
kan ikke screene for peniskræft, men 
en del af kræfttilfældene og største-
delen af forstadierne kan forebygges 
med HPV-vaccinen, som fra i år også 
bliver tilbudt drenge som en del af 
børnevaccinationsprogrammet. I for-
vejen får piger tilbudt vaccinen som 
forebyggelse mod livmoderhalskræft.
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DET INDRE FEDT
Fedt øger risikoen for en række 
livsstilssygdomme. Det gælder for 
eksempel risikoen for hjerteproble-
mer og type-2 diabetes. Men det 
yderste fedt, som vi selv kan se og 
måle, er ikke det vigtigste. Det indre 
fedt er nemlig farligere. Det sidder 
omkring organerne og kan blandt 
andet give hjerteproblemer og type-2 
diabetes. Der er dog mange, som 

AKTIV DELTAGELSE
Et nyt studie peger på, at det styrker 
parrets mentale velvære, når de går 
sammen til undervisning i diabetes. 
Den diabetesramte oplever mindre 
stress, når de gennemfører forløbet 
sammen. Der er endda tegn på, at det 
forbedrer den ramtes blodtryk. Den 
raske partner kan blive en god støtte, 
når de deltager sammen. Det styrker 
ikke blot den ramtes velvære, men gør 
faktisk begge mere tilfredse med deres 
forhold. Antagelser har ellers gået på, 
at det måske kunne forværre forholdet, 
hvis den raske deltog for aktivt. Det 
drejede sig om, at man måske risike-
rede, at den ene blev ’diabetes politi’ 
over for den anden. De nye studier viser 
altså, at begge kan have glæde af den 
aktive deltagelse. 

Kilde: Upstate Medical University i tids-
skriftet Diabetic Medicine, februar 2019

HELE KOSTEN
Det reducerer risikoen for type-2 diabetes, hvis man indtager en sund kost. Flere nye studier viser, at det 
er helheden, der har betydning. Altså den samlede effekt af alt, hvad man indtager. En sund kost forstås i 
denne sammenhæng som et begrænset indtag af rødt kød og søde sager, men et større indtag af vegeta-
bilske fødevarer, såsom grøntsager, frugt, nødder, bælgfrugter og fuldkorn. Den samme kost reducerer også 
risikoen for hjerte-kar-sygdom. Hvis man samtidig undgår rygning, så har man gode forudsætninger for at 
undgå både type-2 diabetes og hjerteproblemer.
Kilde: NUS School of Public Health i sciencedaily.com, februar 2019

undervurderer betydningen af moti-
on, fordi de ikke er bevidste om det 
indre fedt og fordi BMI og vægt heller 
ikke fortæller, hvor meget af det indre 
fedt, man forbrænder. Det er vigtigt 
at dyrke motion, for at forbrænde det 
indre fedt, uanset om man kan se det 
i spejlet. 
Kilde: University of Texas i tidsskriftet Mayo Clinic 
Proceedings, februar 2019

FAKTORER
Nyt studie viser, at det er de 

samme faktorer, der går igen, 
når det drejer sig om forebyg-

gelse af både hjerte-kar-sygdom 
og type-2 diabetes. Samtidig viser 

studiet, at det er langt bedre at 
forebygge end først at behandle, når 

skaden er sket. Det kræver nemlig en større indsats 
at holde sig sund, efter at man har fået sygdomme-
ne, end det gør at undgå dem. Her er de syv fakto-
rer, som altså har indflydelse på risikoen for både 
hjerte-kar-sygdom og diabetes: motion, kost, vægt, 
kolesterol, blodtryk, blodsukker og rygning. 
Kilde: Ohio State University i tidsskriftet Diabetologia, februar 2019
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Find det på apoteket
ABBLO MINI KALK 200MG +D3 25ΜG
- STYRK OG BEVAR DIN KNOGLESUNDHED MED KALK OG D3 VITAMIN 
ABBLO MINI er en serie af små tabletter, som er designede således, at de er 
lette at synke. Disse tabletter indeholder kalk og D3 vitamin. Calcium (kalk) 
er et grundstof i kroppen, og det er en vigtig byggesten i skelettet og af stor 
betydning for normal funktion af en række celletyper i kroppen, blandt andet 
nerveceller og muskelceller. 
Kalk og D3-vitamin er tæt knyttet sammen, når det gælder knoglernes 
sundhed. D3-vitamin er nemlig med til at regulerer produktionen af calcium i 
kroppen. Calcium optages kun godt, hvis man også har D3-vitamin.
Tabletten er laktosefri og vegetarisk.

I SAY: VAGINAL INFEKTION TIL BÅDE VAGINOSE OG SVAMP

FIT SMERTEPLASTER KNÆ
FIT004 er specielt designet til knæet og anvendes ved knæsmerter, senebe-
tændelse, inflammation og overbelastningsskader. Fit-plastrene indeholder 
ingen medicin, og de er dermatologisk testet på sart hud. Fit-plastre reflek-
terer kroppens egen infrarøde varmebølger, og der mærkes en effekt op til 
8-9 cm ind i kroppen.
Der findes også plastre til albue, lænd, skulder og ryg/nakke m.m.
Læs mere på fit-plaster.dk/ eller ring tlf.: 3688 9905.

i say: Vaginal infektion indeholder 14 
små vaginaltabletter, som dræber bak-
terier og svampe ved at skabe et miljø, 
hvor hverken bakterier eller svampe kan 
overleve.

Behandling, 1 tablet om dagen. Fore-
byggelse, 1 tablet hver 2. dag.

Læs mere på www.vaginalinfektion.dk.

i say: Vaginal infektion kan købes uden 
recept på apoteket til en vejl. udsalgs-
pris på kr. 109,00.

Med i say: Vaginal infektion kan du med en 
lille vaginaltablet nemt behandle dig selv 
for både vaginose og svampeinfektion.
Vaginale infektioner rammer 1 ud af 3 
kvinder og tilbagefaldsraten er høj! De 
fleste infektioner skyldes dels ubalance 
i den vaginale mikroflora og dels en 
forhøjelse af den vaginale pH, hvilket 
forårsager svampe- eller bakterievækst. 
i say: Vaginal infektion behandler og 
forebygger vaginale infektioner forårsa-
get af både svampe og bakterier.

SALUS MAGNESIUM
Et naturligt, flydende og velsmagende magnesiumtilskud. 
Magnesium bidrager bl.a. til en normal muskelfunktion, at mindske træthed og udmattelse, 
samt nervesystemets normale funktion.
500 ml, 249 ,-
Læs mere på https://www.mezina.dk/shop/frontpage.html eller ring tlf.: 7518 1611.

Hjemmeapparat mod 
smerter og gener 
Elmedistrål-metoden er smertefri, uden 
medicin og uden bivirkninger – og et apparat, 
du nemt kan bruge hjemme ved dig selv. 

 
 

Vil du have bedre livskvalitet og mere velvære? Elmedistrål- 
metoden virker direkte ind på blodkarrene og har derved effekt 
på kredsløbsproblemer. Det fører til forbedret blodcirkulation, 
hvilket er forudsætningen for de fleste af kroppens funktioner. 

 
”Metoden har en rensende virkning på blodkarrene, som øger 
blodgennemstrømningen i arme og ben og aflaster hjertet. 
Det vil sige forhindrer blodpropper”, siger overlæge dr.med. 
Ernst Chr. Hansen, som selv har afprøvet Elmedistrål-metoden 
gennem otte år på Københavns Kommunehospital. 

 
Elmedistrål-metoden har dokumen- 
teret effekt på følgende lidelser: 

• Prikken i fødder og tæer 
• Smerte og kramper 
• Hævede ben og fødder 
• Muskelspændinger 
• Forhøjet blodtryk 
• Sportsskader 
• Knoglebrud og forstuvninger 
• Uro i benene 
• Tennisarm 
• Hovedpine 
• Hvilesmerter 
• Blodsamlinger 
• Skinnebenssår der ikke vil hele 
• Springfinger 
• Knogleskørhed 

 

Vil du vide mere eller ønsker du at få en brochure 
tilsendt er du velkommen til at ringe eller maile til os. 

 
Du kan både leje og købe apparatet og få en medarbejder 
hjem til dig for at instruere i brugen af apparatet. 

 
www.elmedistraal.dk 

kurtrosengart@hotmail.com 
Tlf. 28 92 84 04 
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UNIK UDSTILLING 
OM BLINDE OG 
SVAGTSYNEDE

Brug alle sanser og få et indblik i livet som blind eller svagtsynet på Medicinsk 
Museions nye miniudstilling.

TEKST: NILS SJØBERG

Der findes ikke præcise tal på, 
hvor mange mennesker i Danmark, 
der er blinde eller svagtsynede. 
Det gør der ikke, fordi man ikke 
registrerer handicappede. Det er 
der både historiske og principielle 
grunde til. 
De historiske grunde handler 

blandt andet om, at nazisterne 
i Tysklands 1930'ere misbrugte 
registre over mennesker med 
handicap til at forfølge og udryd-
de de borgere, de opfattede som 
uønskede. 
Tal fra Socialstyrelsen tyder dog 
på, at antallet er cirka 65.000, og 

at tallet øges betragteligt hvert år. 
Det øges således med omkring 
6.800 personer årligt. 
Det vurderes, at 90 procent af alle 
personer med synshandicap er 
over 75 år. Den hyppigste lidelse, 
der forårsager varig svagtsynet-
hed, er AMD. Magasinet Sundhed+ 

ADGANG TIL UDSTILLINGEN
Den blindehistoriske samling vil være tilgængelig på hjemmesiden blind.musei-
on.ku.dk, som ganske passende også er tilgængelig for synshandicappede, og 
det er muligt at 3D-printe modeller af de registrerede genstande. Udstillingen 
befinder sig i Medicinsk Museions historiske bygninger med mange trapper og 
uden lift eller elevator. Personalet har imidlertid oplyst til Magasinet Sundhed+, 
at man er klar til at give en hjælpende hånd. Førerhunde er også velkomne.

PRAKTISK INFORMATION
Udstillingen kan opleves på Medicinsk Museion, Bredgade 62, København. 
Tirsdag-fredag kl. 10-16, lørdag-søndag kl. 12-16.

SYNSNEDSÆTTELSE

Den hyppigste årsag til 
synsnedsættelse hos ældre 
er aldersforandringer i 
øjet. Alderspletter (AMD – 
aldersbetinget macula de-
generation) er årsagen til 
synsnedsættelse hos næ-
sten to tredjedele af alle 
mennesker med synsned-
sættelse. Andre hyppige 
årsager til synsnedsættelse 
er følger af diabetes, grøn 
stær, arvelige sygdomme 
og grå stær.
Kilde: ojenforeningen.dk

OM MEDICINSK MUSEION

Medicinsk Museion ligger i det oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi, 
Bredgade 62, i København. De er en forskningsenhed under Institut for Fol-
kesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. De indsamler og bevarer 
den danske medicinske kulturarv, samt udstiller og holder foredrag. De har 
eksisteret siden 1906, hvor det også startede med en udstilling. Samlingen 
består i dag af intet mindre end 250.000 genstande. Udover den fysiske 
bygning i Bredgade, så kan man også finde dem på internettet. Udstillinger-
ne og de øvrige aktiviteter giver offentligheden indblik i sundhedsvidenskab 
og medicinske teknologier, med forståelse for fortid, nutid og fremtid.

Bente Vinge  
Pedersen

Udstillingsleder og 
Museumsinspektør

satte i øvrigt fokus på netop AMD i 
slutningen af 2018.
En ny miniudstilling på Medicinsk 
Museion giver et indblik i, hvordan 
det er at læse og skrive, når man 
ikke kan se. 
På udstillingen, der kaldes I Blinde, 
skal publikum lytte og føle. De ud-
stillede genstande er blevet brugt 
af blinde til at kommunikere med. 
Det er derfor heller ikke meningen, 
at de skal ses, men derimod skal 
andre sanser i brug.
Publikum kan opleve teknikker 
og metoder, der gør det muligt 
at læse og skrive i blinde. Fra de 
første skriveapparater i 1800-tallet 
til app’en Be My Eyes, der via en 
smartphone stiller seendes øjne til 
rådighed for blinde.
”Vi håber, at det kommer til at give 
publikum en anderledes udstil-
lingsoplevelse og giver dem nye 
erkendelser om, hvordan vi sanser 
verden,” siger udstillingsleder på 
Medicinsk Museion, Bente Vinge 
Pedersen.

TÆNKER I NYE BANER
Det er første gang, at museet 
prøver kræfter med at synstolke 
en udstilling. ”Som museumsfolk 
tænker vi nok udstillinger som et 
visuelt medie, men her har vi måt-

tet tænke i helt nye baner,” fortæl-
ler Bente Vinge Pedersen.
”Det har aldrig været meningen, 
at de udstillede genstande skulle 
ses, derfor er udstillingen heller 
ikke tiltænkt øjet. Genstandene er 
overvejende farveløse, og der er 
kun meget lidt tekst i udstillingen.”
For at få det fulde udbytte af 
udstillingen skal publikum derfor 
lytte til synstolkningen. Det er en 
oversættelsesmetode fra syn til 
høresans, som nogle måske ken-
der fra TV. 
Publikum må også røre ved de 
udstillede genstande, og man 
kan prøve at læse med et forstør-
relsesfjernsyn eller skrive på en 
skrivemaskine til blindskrift.
”Vi har samarbejdet med to syns-
tolke, der har taget imod opfordrin-
gen om at gøre vores tredimen-
sionelle udstilling tilgængelig via 
lyd,” oplyser Bente Vinge Pedersen, 

der fortæller, at det ikke er sidste 
gang, at Medicinsk Museion kom-
mer til at gøre netop det.
”Vi har mange ideer til nye projek-
ter, der kan gøre museet tilgænge-
ligt for mennesker med synshan-
dikap”.
Udstillingen viser genstande fra 
Den blindehistoriske samling, som 
Medicinsk Museion overtog fra 
Institut for Blinde og Svagsynede 
(IBOS) i 2009. Gennem de seneste 
tre år har Medicinsk Museion digi-
taliseret og registreret samlingen, 
der er en af de mest komplette af 
sin art i Europa.
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STOP

Vidensråd for Forebyggelse gør nu en ekstra indsats for at få bugt med det 
fedmefremmende samfund.

TEKST: NILS SJØBERG

Der skal handles nu, hvis de tusin-
der af overvægtige børn og unge 
ikke skal blive overvægtige voksne 
med lav livskvalitet og færre leve-
år. Med dårligt hjerte, fedtlever og 
andre følgesygdomme. 
Formand for Vidensråd for Fore-
byggelse, Morten Grønbæk, gør 
opmærksom på, at der er alt for 
mange overvægtige børn og unge 
i Danmark, selvom Danmark er det 
land i Europa med færrest fede.
”Udfordringen er særlig stor inden 
for de mere socialt belastede 
grupper,” siger han og bekræftes af 
Thorkild A. Sørensen, som er pro-
fessor i Folkesundhedsvidenskab 
ved Københavns Universitet. 

på lang sigt,” siger Berit Lilienthal 
Heitmann. Det er nødvendigt med 
både fysisk aktivitet og psykolo-
gisk påvirkning, fastslår hun. 
”Det har kun begrænset succes 
at få folk til at tabe sig. Så vi må 
forhindre, at normalvægtige bliver 
fede. Vi skal derfor starte så tidligt, 
at vi undgår overvægt.” Hun kon-
staterer, at hele 30 procent af de 2 
til 5-årige i dag har overvægt.

FEDME OG GENER
Et af midlerne til at afdække dan-
skernes overvægt har været op-
hold i familier, som kæmper med 
overvægt. I mere end 15 år har 
seniorforsker Lone Grøn fra Det 
Nationale Forsknings- og Analy-
secenter for Velfærd VIVE således 
arbejdet med etnografisk feltarbej-
de blandt mennesker, som selv har 
erkendt, at de har en tendens til 
usunde vaner.
”Familierne er godt klar over deres 

usunde vaner. Det er ofte måden, 
man hænger sammen på, fordi mad 
er forbundet med kærlighed, tryghed 
og hygge, når der spises,” siger Lone 
Grøn.
”Det betyder ikke, at den over-
vægtige eller familien er uden 
handlemuligheder. Men vægttab 
fremstilles ofte som et spørgsmål 
om personlig vilje. Så simpelt kan 
man slet ikke se på det,” fastslår 
hun. 
Lone Grøn har talt med familier 
om, hvad de selv opfatter som 
årsag til overvægten. Hun har også 
talt med dem om deres erfaringer 
med vægttab. Blandt andet har 
hun fulgt familier, der har det til 
fælles, at de har oplevet overvægt 
over generationer. 
”Der er rigtig mange, som gerne vil 
tabe sig, og hvor den overvægtige 
er mødt op til en julefrokost med 
et klart ønske om kun at spise tre 
halve. Men så tager den ene mad 

den anden. Først et halvt stykke 
med sild, så følger rejerne, fiske-
fileten, ribbenstegen, leverpostej, 
ost og så videre. Det er hyggeligt 
at spise sammen. Det er en del af 
fællesskabet, som sluttes af med 
frugtsalat og kager. Det er en vid-
underlig oplevelse af samhørighed, 
og ikke lige tidspunktet at tænke 
på ikke at spise sammen.” 
”Overvægten er noget, der løber i fa-
milien. Som en slags socialsmitte, 
der får betydning for arbejdsliv og 
forsikringer,” siger seniorforskeren. 
Alle forskerne gør det samtidig 
klart, at det er urimeligt, når nogen 
kalder den fede ubegavet og ser 
ned på den pågældende.
Thorkild A. Sørensen mener 
således, at det bedste man kan 
gøre for de overvægtige børn er 
at aflive fordommene. Fordomme, 
der handler om, at de selv er skyld 
i situationen, om at de er grådige 
og dovne. 

OM FEDME
Foto: Det bedste man kan gøre for overvægtige børn er 

at aflive fordommene. Fordomme, der handler om, at de 
selv er skyld i situationen, om at de er grådige og dovne. 
Det fastslog eksperterne på konferencen ’Hvordan får vi 

bugt med det fedmefremmende samfund?’

Thorkild A. Sørensen har igennem 
de seneste 50 år forsket i over-
vægt og fedme med særlig fokus 
på betydningen af arv og miljø. 
Han gør samtidig opmærksom på, 
at den stærkeste risikofaktor for 
senere fedme er, hvis forældrene 
ikke viser barnet omsorg.  
Når det er så afgørende at gøre en 
ekstra indsats for de overvægtige 
børn, så skyldes det, at overvægti-
ge børn har fem gange større risi-
ko for fedme som voksne, fastslår 
professor og forskningschef ved 
The Parker Institute, Berit Lilienthal 
Heitmann.
”En 7-årig med overvægt har 50 
procent større risiko for type 

2-diabetes senere i livet end et ikke 
overvægtigt barn,” siger hun og 
tilføjer: ”Derfor må vi som samfund 
gøre en indsats for at forbedre 
familiernes kost-, motions- og 
søvnvaner, ligesom vi må være op-
mærksomme på, at stress og uro 
i familierne ofte hænger sammen 
med overvægt.”
De tre er enige om, at der er brug 
for yderligere forskning i overvægt. 
”Vi kan se, at vi kan hjælpe de 
børn, der får forhøjet blodtryk og 
fedtlever, hvis de slipper af med 
deres overvægt i en tidlig alder. 
Strækker overvægten sig derimod 
ud over puberteten, ser det ud til at 
have konsekvenser for helbredet 

FORDOMMENE
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”Det går nemlig ud over psyken. 
Det giver depression og dårligere 
uddannelse,” understreger profes-
soren. 
Han gør opmærksom på, at der 
grundlæggende er en negativ ople-
velse af overvægtige, også blandt 
læger. ”De overvægtige bliver 
betragtet som ubegavede, karak-
tersvage og asociale. Jeg vil derfor 
opfordre til, at man slipper forestil-
lingen om det individuelle ansvar 
og får sat fokus på oplysning og 
debat. Vi må også forske mere i 
fedme og være mere åbne overfor, 
om det har noget med arvemassen 
at gøre. Vi må se på de genetiske 
varianter, som driver nogle til at 
spise.” 
Han gør opmærksom på, at der 
er over 900 bogstavsvarianter i 
generne, som påvirker hjernen i 
udvikling af fedme.
“Også blandt sundhedsfolk er 
der myter om, hvad der er årsag 

til overvægt,” bekræfter Andreas 
Rudkjøbing, Formand for Lægefor-
eningen. 
Deres synspunkt står klart, efter at 
Københavns Universitet for nyligt 
spurgte praktiserende læger til 
deres opfattelse af overvægtige. 
Her fremkom det, at praktiserende 
læger nemmere forbinder over-
vægtige med negative begreber 
såsom dovenskab og manglende 
motivation. 

STYRK SUNDHEDSPLEJEN
Spørgsmålet om fedme som en 
sygdom melder sig derfor helt 
uvægerligt. ”Betyder det, at vi 
lige så godt kan lade være med 
at forebygge,” spørger Mette Lolk 
Hanak, der er forebyggelseschef 
hos Kræftens Bekæmpelse.
”Nej” er det lige så klare svar fra 
Thorkild A. Sørensen. ”Det betyder, 
at vi må se mere nuanceret på 
overvægt. Grundlæggende er over-

vægt og fedme og dens følger en 
gåde. Livsomstændigheder, sågar 
før befrugtningen, synes at spille 
en vigtig rolle for, hvordan kroppen 
reagerer og gemmer på færre eller 
flere kalorier i form af fedt.”
”Er forældre udsat for voldsomt, 
pludseligt stress, for eksempel 
dødsfald i familien, selv inden 
befrugtningen, så kan det føre til, 
at barnet bliver overvægtigt. Nogle 
forhold i dannelsen af kroppen og 
hjernen har meget stor betydning 
for senere udvikling af fedme. Bar-
nets generelle trivsel betyder også 
meget. Desuden er der ingen tvivl 
om, at de sociale forhold er helt 
fundamentale, selvom de ikke kan 
forklare det hele.”
”Hvordan kan der være så tæt 
sammenhæng mellem det, der 
sker i psyken, det sociale, hjernen 
og maven,” spørger Thorkild A. 
Sørensen. 
Det samme spørgsmål stiller den 
svenske forsker, Erik Hemmings-
son. Han arbejder med årsager til 

overvægt og fedme i den 
tidlige barndom. En peri-

ode i livet, som regnes 
for særligt kritisk i 
fedmeudviklingen. 
”Stress hos mo-
ren og dermed 
også hos barnet 
har afgørende 
betydning for 

livets begyndelse 
og den fremtidige 

vægt. Derfor har 
amning en kolossal 

betydning for, om et 
barn bliver overvægtigt, 
da der er appetit-re-
gulerende hormoner i 
modermælk,” fastslår 
Thorkild A. Sørensen 
og Erik Hemmingsson 
og bakkes op af Kim 
Fleischer Michaelsen, 
der med en baggrund 

som professor i ernæ-

ring fra Københavns Universitet, 
gør opmærksom på amningens 
betydning.
”En vellykket amning er et fælles 
anliggende for såvel den nybagte 
mor og far. Er brysterne for store 
og er moren selv overvægtig og 
mangler der opbakning i omgivel-
serne, så er der udfordringer med 
amningen. Derfor er det en fordel, 
når den nye familie får støtte til en 
vellykket overgang fra fødeafdeling 
til eget hjem ved straks at få støtte 
af sundhedsplejen,” siger Kim Fle-
ischer Michaelsen. Han opfordrer 
til en opnormering af sundheds-
plejen og erfaringsudveksling på 
tværs af kommunerne, som man 
gør i Syddanmark. 
Særligt vigtigt er det, når sund-
hedsplejersken besøger den ny-
bagte familie få dage efter, at den 
er kommet hjem fra hospitalet. 
”Det drejer sig om etablering af 
et godt samarbejde mellem den 
nybagte familie og sundhedsplejen 
så tidligt som muligt, så moren 
kan få støtte til etablering af am-
ning, råd om den rigtige kost, etab-
lering af gode kostvaner for hele 
familien og rådgivning om aktiv leg 
og bevægelse.”
Han påpeger, at det er et spørgs-
mål om ressourcer. Bedre tid til fle-
re besøg i en længere periode hos 
familien og støtte til at motivere de 
familier, der har brug for hjælp til 
bedre vaner i familien.

CYKEL TIL SKOLE
”Overvægtige børn har ligesom 
alle andre børn behov for at være 
fysisk aktive, ikke blot for at få et 
vægttab, men også for at opnå de 
samme fordele som andre børn, 
når det angår fysisk aktivitet, faglig 
præstation, trivsel og sundhed,” 
siger Bente Klarlund Pedersen, der 
er næstformand i Vidensråd for 
Forebyggelse, professor og leder 
af TrygFondens Center for Aktiv 
Sundhed.

Hun gør opmærksom på, at over-
vægtige børn har større psykiske, 
sociale og motoriske udfordringer 
end de ikke overvægtige børn. 

”Det er helt tydeligt, at overvægtige 
børn har dårlig koordinationsevne, 
som yderligere vanskeliggør børne-
nes deltagelse i fysisk aktivitet.” 

Bente Klarlund Pedersen omtaler i 
den forbindelse 22 studier, som alle 
viser, at en periodevis fjernelse af 
børn fra deres sædvanlige omgivel-
ser er en effektiv måde at reducere 
deres body mass index (BMI). 

”Der var også mindre frafald i 
fysisk aktivitet hos børnene, selv 
efter lejerens ophør,” siger hun og 
henviser til de såkaldte lejrbasere-
de interventioner.

”Konklusionen er, at interventioner 
med fysisk aktivitet forbedrer bør-
nenes evne til at formulere, plan-
lægge og tage initiativ. Det styrker 
dømmekraft og selvkontrol.” 

Helt så drastisk som at fjerne børn 
fra deres hjem behøver det dog 
ikke at være. Således er der også 
danske undersøgelser, som viser, 
at en halv times bevægelse tre gan-
ge ugentligt bidrager til at forebyg-
ge overvægt og sænker blodtrykket 
hos børn med forhøjet blodtryk. 

Muskelmassen har en afgørende 
betydning for, om man får pro-
blemer med hjertet. For at påvise 
hvordan vi selv har indflydelse på 
muskelmassen, lod hun sine egne 
sønner indgå i et forsøg, hvor de 
over 14 dage skulle begrænse 
deres daglige antal skridt fra over 
10.000 til 1.500. 

Udslaget var tydeligt. De tabte sig, 
men det var alt sammen muskel-
masse. Det var ikke vejen frem 
for en vellykket afmagring. Bente 
Klarlund Pedersen slår i den forbin-
delse et slag for, at børn skal cykle 
til skole.

SÆNK PRISEN
Computer og bærbar fremhæves 

ofte som en central forklaring på 
antallet af overvægtige børn og 
unge og deres manglende søvn.
”Brugen af skærme er vokset over 
en kort årrække. Men det er gået 
så stærkt, at forskningen ikke er 
fulgt med. Derfor har vi brug for 
flere studier på området,” siger 
lektor Peter Lund Kristensen fra 
Syddansk Universitet. 
De fleste tidligere studier, der har 
undersøgt emnet, har målt på betyd-
ningen af tv, video og spillekonsoller. 
Men der er langt fra skærmbrugen 
for ti år siden til skærmbrugen i dag. 
Det fremgår for eksempel tydeligt 
af et studie med børnehavebørn i 
Svendborg, at de helt ned til 2-år-
salderen bruger mere og mere tid 
ved computeren. 
Udviklingen har blandt andet fået 
norske og australske sundheds-
myndigheder til at opfordre til, 
at børn højest må have to timers 
skærmtid pr. dag, imens Sund-
hedsstyrelsen i Danmark ikke har 
nogen anbefalinger. 
Cola, pizza, chips og slik kobles 
ofte sammen med computer, og 
det er der efter professor Torben 
Jørgensens opfattelse en god 
grund til. 
”Flere virksomheder bruger ublu 
summer på reklamer, som nok er 
det stærkeste værktøj især overfor 
børn. Der er også eksempler på, 
at industrien har betalt forskere 
for enten direkte at anprise deres 
produkter eller at så tvivl om ellers 
berettiget og velunderbygget kritik,” 
siger Torben Jørgensen. 
Dette synspunkt deles af Videns-
råd for Forebyggelse, der opfordrer 
til at sænke prisen på sunde føde-
varer og hæve prisen på usunde 
fødevarer og tobak. 
Vidensråd for Forebyggelse holdt 
i februar konferencen ’Hvordan får 
vi bugt med det fedmefremmende 
samfund?’. Udtalelserne fremkom i 
denne sammenhæng.
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PENGE TIL ENSOMME
Ensomhed kan have store konsekvenser for både den enkelte 
og for samfundet. Forskning foretaget af Sundhedsstyrel-
sen viser, at ensomhed hænger sammen med blandt andet 
hjerte-kar-sygdom, demens, symptomer på depression og 
øget kontakt med sundhedsvæsenet. Man ved samtidig, at 
ensomhed er særligt udbredt blandt ældre hjemmehjælps-
modtagere. Kommuner får derfor igen mulighed for at søge 
midler til at tilbyde ældre hjemmehjælpsmodtagere et såkaldt 
fællesskabsklippekort, så de kan deltage i sociale aktiviteter. 
Med fællesskabsklippekortet kan medarbejdere i hjemmeple-
jen give de ældre, som oplever ensomhed, udvidet vejledning 
om kommunale eller frivillige tilbud og aktiviteter. Det kan for 
eksempel være mandeklubber, ’cykling uden alder’, spiseven-
ner eller seniornetværk. Her er det et foto fra initiativet ’cykling 
uden alder’, som magasinet tidligere har fortalt om. 
KILDE: SUNDHEDSSTYRELSEN

60 MIO TIL LEVERSYGDOM
Der findes endnu ingen god-
kendte lægemidler mod NASH, 
der er en alvorlig og fremskre-
den form for fedtleversygdom. 
Udover fedtophobning i leveren 
opstår der også betændelse 
og arvævsdannelse i leveren. 
Det er alvorligt, fordi mange 
NASH-patienter udvikler alvorli-
ge leverrelaterede sygdomme, 
såsom leversvigt og leverkræft. 
Derfor er der et stort behov for 

at udvikle nye og effektive læge-
midler til behandling af NASH. 
Professor Sakari Kauppinen fra 
Aalborg Universitet har netop 
modtaget 60 millioner kroner 
til udvikling af medicin mod 
leversygdommen. Flere og flere 
udvikler sygdommen, da den er 
forbundet med en usund livsstil, 
og hænger sammen med både 
type-2 diabetes og overvægt.
KILDE: AALBORG UNIVERSITET

ROBOTTER KAN HJÆLPE OS
Robotterne banker på døren i sundhedsvæsenet og flere steder er de sågar allerede 
trådt ind over dørtærsklen. Men skal vi frygte robotterne? Ifølge SDU-pro-
fessor, Norbert Krüger, er der ingen grund til bekymring. Han er ekspert i 
robotteknologi og etik. ”Jeg mener, at robotterne kan bruges til at løse 
nogle praktiske rutineopgaver som transport af vasketøj og til at 
rede senge. Det giver plejepersonalet mere tid til den vigtige 
menneskelige kontakt,” understreger han med 
sigte på den bedste arbejdsfordeling og bor-
gernes velvære. Han tilføjer: ”Vi er stadig langt 
fra den tekniske mulighed at lade robotterne 
tage helt over. Alt hvad der handler om berø-
ring, kan robotterne ikke. Selvom man kunne 
skabe robotter, der har menneskelige træk, så 
er vi meget forsigtige med den slags.” 
KILDE: SYDDANSK UNIVERSITET

TEKST: BIRTE JØRGENSEN

Ny dansk teknologi udnytter CO2 effekt 
på migræne. Teknologien blander en 
kontrolleret mængde udåndingsluft 
med frisk luft. 
Det sker uden risiko for iltmangel og 
uden at man som migrænepatient har 
brug for store gasflasker. Migræne-

Forsøget, der blev gennemført på 
Hovedpineklinikken på Aarhus Univer-
sitetshospital, er netop blevet præ-
senteret i det højt rangerede hovedpi-
ne-tidsskrift, Cephalalgia.
Her fremgår det, at CO2-niveauet i 
kroppen i gennemsnit stiger med 
24 procent efter brug af inhalatoren. 
Når hjernen ikke får ilt nok udløses 
en domino-effekt, der kaldes Cortical 
Spreading Depression. Den spreder sig 
igennem hjernens nerveceller og fører i 
sidste ende til selve migræneanfaldets 
symptomer.

PERSONLIGT KENDSKAB
Ifølge Migræne & Hovedpineforeningen 
lider 640.000 danskere af migræne. På 
verdensplan anslås det at dreje sig om 
knapt en milliard mennesker. 
Tallet kan faktisk være endnu højere. 
Det skyldes, at især mange mænd 
kan være tilbageholdende med at 
kalde deres hovedpine for migræne, 

MIGRÆNE I TAL
640.000 danskere lider af migræne. Men under halvdelen af alle migræ-
nepatienter diagnosticeres korrekt. 10 procent af de diagnosticerede har 
mindst 15 hovedpinedage pr. måned. Det anslås, at migræne er skyld i mere 
end 700.000 tabte arbejdsdage om året i Danmark. Hvert år koster migræne 
420 millioner kroner i behandling og 1,2 milliarder kroner i tabt arbejdsfor-
tjeneste. Omkring 85 procent skjuler sygdommen for omgivelserne, blandt 
andet af frygt for at miste jobbet. Mere end halvdelen af de ramte går ikke til 
lægen, men behandler selv symptomerne med håndkøbsmedicin. Overfor-
bruget af medicin kan have alvorlige bivirkninger.
Kilde: www.hovedpineforeningen.dk

da migræne oftest betegnes som en 
kvindesygdom. 
Migræne hænger ofte sammen med 
hormonsvingninger. Men der kan også 
være andre migræne-triggere. Det kan 
være stress, alkohol og bestemte føde-
varer. Det er særligt fødevarer, der kan 
omdannes til tyramin, der kan udløse 
migræne. Det gælder blandt andet æg.
”Omkring 1990 gjorde nye scannings-
metoder det muligt at måle blodgen-
nemstrømningen i hjernen før og 
under migræneanfald,” fortæller Troels 
Johansen.
Det var disse forsøg og en række 
efterfølgende studier, som fik forskerne 
til at begynde arbejdet med inhalato-
ren. Forsøgene viste nemlig, at mange 
migræneanfald begynder med, at 
hjernens blodårer trækker sig sammen 
og blodet ikke kan forsyne hjernen 
med nok ilt.
”Den nye inhalator stopper denne sam-
mentrækning og sørger samtidig for, 
at der er masser af ilt i blodet,” forklarer 
ingeniøren fra Aarhus.

BAG OM MEDICIN

640.000 danskere lider af migræne. Nu er der muligvis hjælp på vej.

Siden 1950 har det været kendt, 
at den mest effektive og hurtig-
ste måde at modvirke blodårer-
nes sammentrækning er ved at 
øge CO2-indholdet i den luft, man 
indånder. Det skyldes, at CO2 
inden for få sekunder giver signal 
til blodårerne om at udvide sig. 
Den amerikanske læge og for-
sker Harold Wolff var den første 
til at stoppe migræneanfald ved 
at lade patienten indånde gas fra 
flasker med et højt CO2-indhold. 
Det kan dog både være farligt og 
ubehageligt. Den danskudviklede 
inhalator er designet til undgå 
disse bivirkninger.

foreningen afventer i øjeblikket større 
videnskabelig dokumentation for den 
nye metodes værdi.
”Vi har foreløbig fået gennemført et 
videnskabeligt forsøg med 11 migræ-
nepatienter med syns- og hørefor-
styrrelser i forbindelse med anfaldet,” 
fortæller Ph.d. ved Ingeniørhøjskolen, 
Aarhus Universitet, Troels Johansen. 
”Forsøget viste, at 78 procent havde 
smertelindring ved bare anden brug af 
inhalatoren, i forhold til placebo hvor kun 
30 procent oplevede en smertelindring.”

NY BEHANDLING AF MIGRÆNE
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BRUG SANSERNE
Naturen står igen i fuldt flor. Oplev det med alle dine sanser.  

Fra fuglenes pippen, til blomsternes titten.

TEKST: RIKKE VESTERLUND, NATURVEJLEDER

BRUG NÆSEN –  
DET LUGTER AF LØG
Når du går en tur i skoven, kan du 
være heldig at finde ramsløg eller 
skov-hvidløg, som de også kaldes. 
Ramsløg findes især, hvor jorden er 
let fugtig – gerne i kystnære løvskove. 
Plukker man ramsløg, skal man altid 
gnide bladene mellem fingrene. Man 
kan kende ramsløg, fra for eksempel 
den giftige liljekonval, på den skarpe 
lugt af hvidløg.

BRUG ØRERNE –  
HØR FUGLENE KALDE 
Fuglene begynder nu at kvidre. Det er 
han-fuglene, som etablerer deres terri-
torier med sangen – samtidig forsøger 
de at tiltrække en hun. Hvis du lytter 
godt efter, kan du sikkert både høre 
musvit, gulspurv og bogfinke.

BRUG ØJNENE – FIND  
DE FØRSTE FORÅRSBLOMSTER
Følfod, martsviol, rød hestehov og 

BRÆNDENÆLDEN
Brændenælde vokser især 
på jordbund, som er rig på næ-
ringsstoffet kvælstof - tit langs 
vejkanter og hvor mennesker 
har boet. Den findes over hele 
Danmark – og over det meste af 
Norden og verden. Brændenæl-
der har historisk været brugt som 
lægeplante mod så forskellige 
lidelser som kronisk hoste, gigt, 
forstoppelse og stimulation af blodomløbet i 
ben og fødder. I 1800-tallet blev brændenælderne brugt 
i psykiatrien, hvor sindslidende patienter dagligt blev 
pisket med friske brændenælder, efter sigende for at 
øge patienternes mentale velvære.

ET SUNDT SAMARBEJDE
Naturvejlederforeningen har nedsat et panel af sundhedsredaktører, som 
leverer tips og gode råd til, hvad der kan lokke store og små op af sofaen og 
ud i det fri lige nu. At komme ud i naturen er nemlig godt for alle. Både fysisk 
og psykisk. Endnu mere inspiration kan du finde på www.natur-vejleder.dk.

og andre sygdomme, og samti-
dig holdt suppen hekse og andet 
troldtøj for døren.

sig selv, blomstrer dens han- og 
hun-blomster ikke på samme tid.

BRUG TUNGEN –  
SMAG PÅ DET GRØNNE
I gamle dage kunne marts måned 
være svær at komme igennem. De 
grøntsager, man havde gemt hele 
vinteren, var ikke så spændende 
mere. Hvis der overhovedet var 
mere tilbage. Folk begyndte at 
lide af vitaminmangel. Men når 
det blev forårsjævndøgn, og de 
første grønne spirer brød op gen-
nem jorden, lavede man syvkål. 
Retten syvkål består traditionelt 
af præcist syv slags grønt. Det 
var ofte rester af hvidkål, grønkål 
og rosenkål. Dertil kom de friske 
urter, som kunne være brænde-
nælde, mælkebøtte, skvalderkål 
og spansk kørvel. Ifølge gammel 
lærdom giver retten godt helbred 
og ’arbejdsduelighed’ hele det 
kommende år! Det virkede mod 
hovedpine, mavesmerter, ’rygværk’ 

blå anemone er nogle af de 
allerførste, der stikker hove-
det op. De bliver bestøvet af 
honningbier, som i sagens 
natur også er vågnet op fra 
vinterhi. Hasselbuskens blom-
ster er også et af de første 
forårstegn. Hasselbuskens 
han- og hun-blomster sidder 
på samme træ. Du har sikkert 
lagt mærke til han-blomster-
ne, som hænger som lange 
rakler om vinteren og foråret. 
Sådan en rakel er fuld af små 
støvdragere, der sætter gult 
støv, når de blomstrer. Lige 
over han-raklerne, sidde de 
små røde hun-blomster. For 
at en busk ikke skal bestøve 

BRUG NÆLDEN
Hvis du for eksempel vil lave 
7-kål med brændenælde eller 
snobrød med brændenælde, 
så pas på du ikke brænder dig. 
Det er kanterne på bladet, der 
brænder. Kanten er fyldt med 
små hår. Hvis du rører et hår, vil 
spidsen af håret brække af i din 
hud - og her vil det efterlade en 
brændende syre. Hvis det sker, 
kan du smøre spyt, mælkebøt-
tesaft eller saft af brændenæl-
der på stedet. Mens du kommer 
dig, kan du læse H.C. Andersens 
eventyr om de vilde svaner.
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ET SUNDT SAMARBEJDE
Denne side er produceret i samarbejde med SÆSON-kampagnen, 
et EU-støttet sundhedsprojekt, som skal få især børnefamilier 
til at spise mere frugt og grønt. Læs mere på www.sæson.dk.

BRÆNDENÆLDER

FAMILIE
Brændenælden (urtica dioica) er en del af familien (urticaceae), som består 
af et par tusinde arter på verdensplan. Der er stor forskel på disse planter. En 
af dem er det australske ’nettle tree’, der kan blive 40 meter højt. Det er ikke 
ligefrem et klatretræ, for ’brænder’ man sig på træet, kan det gøre ondt i flere 
måneder. Så galt går det heldigvis ikke med den danske brændenælde!

HVOR
Brændenælden gror i næringsrig jord, for eksempel i grøftekanter langs 
marker og åer. Den er almindelig og nem at finde.

UDSEENDE
Brændenælden har mørkegrønne blade 
og kan bliver cirka en meter høj. Den er 

karakteristisk ved sine takkede blade. Den kan 
dog være svær at skelne fra døvnælden. Men 
døvnælden kendes bedst på sit spinkle udseende 
og hvide blomster.

BRÆNDER 
Brændenælden er mest kendt og 
berygtet for, at den ’brænder’, når 

den kommer i kontakt med huden. Det er de 
nåleagtige hår (brændhår), der borer sig ind i 
huden og efterlader en syre.

ANVENDELSE
Planten forsøger at beskytte sig ved hjælp af 
brændhår, men er alligevel i årtusinder blevet 

anvendt som medicin. Den er for eksempel 
anerkendt for sine anti-inflammatoriske og 

vanddrivende egenskaber. Der er også 
beviser på, at den virker mod gigt.

KLOROFYL
Klorofyl er et stof, der giver den grønne far-
ve. Klorofyl siges at fremme immunforsva-
ret, dræbe bakterier og fjerne giftstoffer fra 

kroppen (detox-effekt). Alger er de seneste 
år blevet en populær superfood på 

grund af netop klorofyl.

VITAMINER OG MINERALER
Brændenælder indeholder stort set alle 
vitaminer. De indeholder også en ræk-
ke velkendte mineraler, såsom jern og 
kalcium, der gavner blodet og knogler-
ne. Brændenælder er særligt kendt for 
indholdet af jern.

PLUKNING
Du kan købe tørrede brændenælder i 
butikkerne. Men du kan også sagtens 
plukke dem selv. Pluk de friske og nye 
skud, før planten blomstrer. De kan 
plukkes allerede i marts. Det er natur-
ligvis en god idé at bruge handsker, 
når du plukker dem, og at plukke dem 
et sted, hvor der ikke er forurening. 
Du bør ikke plukke dem, efter at der er 
kommet blomster på. Det kan endda 
give urinvejsproblemer. Brændenælden 
blomstrer typisk mellem juli og sep-
tember. 

TØRRING
Brændenælder kan bruges friske eller 
tørrede. Du kan tørre dem på forskellig 
vis. En af dem er ved at hænge bund-
terne på hovedet, væk fra sollys. De 
tørrede planter kan opbevares i lukkede 
beholdere (for eksempel i glas) og et 
mørkt sted. Du kan herefter bruge dem i 
madretter eller te.

BIVIRKNINGER
Hvis du kun bruger nye skud, renser 
dem og koger dem, så er brændenæl-
der ganske ufarlige. Der findes dog ek-
sempler på marve-tarm-problemer og 
allergiske reaktioner. Der ses ligeledes 
eksempler på, at brændenælder kan 
styrke effekten af gigtmedicin, even-
tuelt i et sådant omfang, at man bør 
spørge sin læge.

BRÆNDENÆLDEN  
GENNEM TIDERNE

Brændenælden er blevet anvendt gennem alle tider  
og på mange måder. Måske et par af dem vil overraske dig.

TEKST: JAKOB THOMAS

Nettle pudding er officielt Englands 
ældste ret, og hævdes at være en 
af de ældste i verden. Den er om-
kring 8.000 år gammel. Helt tilbage 
i stenalderen opdagede de engelske 
forfædre nemlig, at brændenælden 
kan koges og spises. De blandede 
mælkebøtter, brændenælder og urter 
med bygmel, salt og vand. 
Allerede langt tilbage i tiden fandt 
man ud af, at brændenælder er 
sunde. Når brændenælderne 
kom frem i foråret, blev de 
indsamlet. For man mente, 
at de hjalp på blodcirkulation 
og kunne frembringe varme i 
kroppen efter de kolde vin-
termåneder. 
De nye skud blev nor-
malt anvendt, fordi de er 
mindre bitre. Men også 
de ældre planter kunne 
koges og indtages. Også 
her i Danmark spiste vi brændenæl-
desuppe i stenalderen. 

MEDICINSK ANVENDELSE
Brændenældens latinske navn er 
’urtica dioica’ og ordet refererer 
ligesom på dansk til den brændende 
fornemmelse. 
Grækeren Hippokrates, der også 
kaldes ’lægekunstens fader’, be-
skrev intet mindre end 61 forskellige 
sygdomme og lidelser, der kunne 
behandles med brændenælder. 
De gamle grækere Dioskorides og 
Galenus, fra første og andet århund-
rede efter Kristi fødsel, mente, at 
brændenælder havde vanddrivende, 
fordøjende og afførende effekt. De 
berømmede desuden brændenæl-
den for sin virkning mod astma 
og hoste, lungehindebetændelse 
og milt-relaterede sygdomme. De 

mente desuden, at den kunne rense 
blodet. 
Den romerske botaniker, Plinius den 
Ældre, beskrev at brændenælder kun-
ne lindre inflammation, gigtsmerter, 
muskellammelser og smerter i benene 
(iskias) og at den bidrog positivt til blo-
dets størkning ved sår og skrammer. 

De gamle ægyptere brugte ligeledes 
ekstrakt af brændenælder mod gigt 

og lændesmerter. De piskede 
efter sigende også sig selv med 
brændenælder i behandlingen af 
gigt, lammelser, koma, tyfus og 
kolera. Ligesom romerne piskede 
de også sig selv for at komme af 

med sløvhed.

Indianerne brugte bræn-
denælder i behandling 
af alskens sygdomme. 
De lavede for eksempel 
ekstrakt af rødderne til 

behandling af mavepine 
og feber. De brugte også dens kogte 
blade som omslag til behandling af 
rødme og udslæt. Listen bliver ved 
og ved. De brugte den for eksempel 
mod tarminfektioner, inkontinens og 
allergi. 

DE IHÆRDIGE ROMERE 

Brændenælderne fandt særdeles 
ihærdig anvendelse blandt romerne 

– og på en ganske smertefuld måde. 
Romerne piskede nemlig sig selv 
med brændenælder. 
De piskede for eksempel sig selv for 
at stimulere blodcirkulationen. Det 
gjaldt blandt andet de soldater, der rej-
ste mod koldere egne, for eksempel til 
England. Det skulle efter sigende have 
hjulpet mod smertefulde og trætte 
ben, når de marcherede af sted. De 
slog også sig selv med brændenæl-
der for at komme af med sløvhed. 
Mon ikke det havde en virkning?
Det kaldes ’urtication’, når man 
smækker sig med brændenælder. Det 
er et ord, der stammer helt tilbage fra 
romerne. I nogle kulturer er det brugt 
i en erotisk kontekst. Men i medicinsk 
sammenhæng drejer det sig om at 
fremprovokere en inflammation. 
Ordet ’urtication’ kommer af ’urtica’, 
og som det også nævnes her i ar-
tiklen, så indgår ’urtica’ i det latinske 
ord for brændenælde. 
De romerske soldater forsøgte også 
at bekæmpe forkølelse ved at gnide 
bladene på deres arme.
Ligesom mange andre, 
så fandt romerne 
ud af, at den gjorde 
sig godt mod 
gigt samt led- og 
muskelsmerter. De 
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brugte den ligeledes mod smerter i 
benene (iskias). Det gjorde de blandt 
andet ved at piske den mod huden 
for at opnå en sviende fornemmelse, 
der ville lindre de øvrige smerter.
Men de brugte den også mod be-
tændelse og udslæt. For eksempel 
sygdommen med det i denne sam-
menhæng passende navn, nemlig 
nældefeber. Nældefeber hedder i 
øvrigt ’urticaria’ på latin.
 Tidligere antagelser gik på, at 
Julius Cesars soldater havde bragt 
brændenælden til England. Men 
man ved i dag, at det ikke er korrekt, 
da brændenælder eksisterede i Eng-
land længe før. 

MAGISKE KRÆFTER
Englænderne i bronzealderen troede på brændenældens magiske kræfter. De 
troede derfor, at det beskyttede mod det onde, når de bar klæder af bræn-

denælder. H.C. Andersens eventyr om de vilde svaner er sandsynligvis 
inspireret af de gamle myter. I eventyret skal Elisa binde 
elleve skjorter af brændenælder, for at brødrene kan slippe 
ud af trolddommen. Også andre af de største forfattere har nævnt brændenælden. Det 
gælder ikke mindst Shakespeare. Han kan være blevet inspireret af Æsops fabel om dren-
gen og brændenælden. Hvis du er nysgerrig på historierne, er der henvisning til dem her.

genius.com/Aesop-the-boy-and-the-nettles-annotated
goodreads.com/quotes/83035-out-of-this-nettle---danger---we-pluck-this

Uddrag af kilder, der er anvendt i artiklen:
cambridgeyacs.wordpress.com  |  ema.europa.eu  |  encyclopedia.com   

en.natmus.dk  |  herballegacy.com  |  natmus.dk  |  nature.com 
news.bbc.co.uk  |  news.ku.dk  |  sciencedaily.com  |  worldwidewords.org

økse. Blandt hans ejendele findes 
også pile til jagt. Fjerene på hans pile 
var bundet på ved hjælp af snor af 
brændenælder. 
Fund fra Lusehøj ved Voldtofte i 
Danmark er 2.800 år gamle. Teksti-
lerne blev fremstillet af brændenæl-
der. De var svøbt rundt om et kre-
meret lig, der var anbragt i en urne. 
Det viser, at brændenælden spillede 
en vigtigere rolle i den daværende 
tekstilproduktion, end forskere ellers 
havde forestillet sig. 
De troede nemlig, at folk på daværende 
tidspunkt var gået helt over til landbrug 
og ikke længere anvendte vilde planter 
til tekstiler. Fundene fra Lusehøj findes 
i dag på Nationalmuseet. 
Det overraskede også forskerne fra 
Københavns Universitet og National-
museet, da de opdagede, at brænde-
nælderne faktisk kom fra udlandet. 
De stammede nemlig fra det, der i 
dag er Østrig. De danske forskere 
gætter på, at den begravede var en 
rig forretningsmand, der døde på en 
rejse til Østrig. Så hans kremerede 
lig blev indsvøbt i Østrig og derefter 
sendt retur til Danmark. 
Huldremosekvinden er et dansk 
moselig, der blev fundet i Huldre-
mosen på Djursland i 1879 og er fra 
cirka 100 år efter Kristi fødsel. Hun 
findes ligeledes i dag på Nationalmu-
seet. Hun bar adskillige lag klæder 
og det inderste lag var en dragt af 

brændenælder. Det har i sin tid været 
værdifulde klæder og hun har nydt 
en høj social status. 
Tekstiler, der blevet fundet nær Cam-
bridge i England, viser, at briterne i 
bronzealderen anvendte teknikker, 
hvor de vævede plantefibre. Teksti-
lerne er omkring 3.800 år gamle og 
består af brændenælde og andre 
plantefibre, der blev sat sammen 
som garn. Garnet blev blandt andet 
brugt til klæder og fiskenet. 
I øvrigt så er der noget uenighed om, 
hvor det engelske ord ’nettle’ (bræn-
denælde) stammer fra. Nogle udlæg-
ninger påstår, at det refererer til ’net’, 
fordi planten blev brugt til at lave reb, 
net og den slags. Andre udlægninger 
går på, at det kommer af ’needle’ (eller 
dengang ’noedl’), der betyder nål.  
Også i nyere tid er brændenælder 
blevet anvendt til tekstiler. Det gæl-
der ikke mindst i det tyske militær, 
hvor uniformerne under Første Ver-
denskrig bestod af brændenælder i 
mangel af ressourcer.  
Under Anden Verdenskrig gav den 
britiske regering ordre på, at der 
skulle indsamles 100 tons brænde-
nælder, fordi den grønne farve blev 
udvundet og brugt til camouflage. 
Også i Danmark var der varemangel 
under besættelsen. Det satte gang 
i fantasien og brugen af alternative 
materialer. Fibre af brændenælder 
blev brugt i stort omfang til tøj.

TEKSTILER
Brændenælden har stærke fibre og 
er blevet anvendt af mange folk til 
blandt andet klæder, reb, kurve og 
måtter. Nogle af de danske fund er 
mere end 5.000 år gamle. 
Ötzi er en gletsjer mumie, der blev 
fundet i Tyrolerne i 1991. Han er 
mere end 5.300 år gammel og fra 
det, der kaldes kobberalderen, mel-
lem stenalder og bronzealder. Han 
brugte stenværktøjer og en kobber 

OPSKRIFTER

SVENSK BRÆNDENÆLDESUPPE  
(Nässelsoppa)

Brændenældesuppe med æg er et tegn på forår i Sverige. Det er en ret, der har 
eksisteret lige fra vikingetiden. Retten er meget nem og du har sandsynligvis allerede 
ingredienserne. Der mangler kun brændenælderne, som du skal ud og plukke.

INGREDIENSER

Cirka 150 gram friske brændenælder

En spiseske olivenolie

Et almindeligt løg, finthakket

To kopper kyllinge- eller grøntsagsfond

Lidt timian, salt og peber

En skefuld majsstivelse

Fire hårdkogte æg

Evt. en smule creme fraiche – men kan undværes

SÅDAN GØR DU
1) Skyl brændenælderne, så der ikke 
er græs eller smådyr.
2) I en stor pande varmes olie og 
steges løgene i cirka 5 minutter, indtil 
de er bløde og blege.
3) Tilsæt vand, salt og peber, fond og 
tørret timian. Sæt det til at koge og 
tilføj brændenælderne. Sæt låg på og 
lad det simre i 20 minutter. 

• Nem mad til 4 personer
• Forberedelse 10 minutter
• Koges i 30 minutter

 150 gram brændenælder passer 
til 2 liter vand eller en grydefuld. 
Det svarer til, at du plukker 
knapt en pose brændenælder. 

 Du har brug for handsker, en 
plasticpose og en saks. Også 
gerne et par gummistøvler og 
en frakke, for at undgå at blive 
’brændt’. 

 Det gælder om at komme ud 
og få plukket dem så tidligt som 
muligt. Marts og april er bedst. 
Find brændenælderne et sted, 
der er langt fra forurening og 
kemikalier.  

 Brug kun brændenælder, der er 
kortere end 30 centimeter, fordi 
de ellers er blevet for hårde og 

seje. Brug ikke brændenælder, 
der er gået i blomst. De er for 
gamle.

 Pluk brændenælderne omhyg-
geligt. Undgå at plukke for me-
get græs og smådyr. Tjek efter 
på undersiden af bladene. Der 
kan nemt gemme sig insekter 
eller insektæg. 

 Pluk kun de øverste blade, for 
at opnå den bedste smag. Du 
skal kun bruge bladene, og ikke 
stænglerne. Så du kan klippe 
dem af med det samme. 

 Du kan fryse eller tørre bræn-
denælderne. Du kan også fryse 
suppen.  

Kilde: www.swedishfood.com

SÅDAN PLUKKER DU BRÆNDENÆLDER

4) Blend suppen med en food pro-
cessor eller håndblender, indtil den 
er flydende, og hæld den så tilbage i 
panden. 
5) Opløs majsstivelsen i lidt vand og 
hæld det i suppen. 
6) Sæt suppen til at simre og rør 
rundt, indtil suppen er blevet lidt 
tykkere. Smag til om der eventuelt 

mangler lidt af krydderierne. 
7) Serveres varmt med halve, hård-
kogte æg. Det er bedst, hvis ægget er 
lidt cremet i midten.  
8) Tilsæt eventuelt lidt creme fraiche.

Du kan også lave den samme suppe, 
men med for eksempel parmaskinke 
eller røget laks i stedet for æg.
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MADPANDEKAGER MED ROSENKÅL 
TILBEREDNING 45 MINUTTER, PORTIONER 2 
PANDEKAGER: 
1 stort æg
1 dl nødde/plantemælk
40 g mel*
2 nip salt
smør eller ekstra jomfruolivenolie til 
stegning 

• Pisk æg med mælk. Pisk deref-
ter mel og salt i. Steg små pande-
kager i olien og hold dem varme. 
• Finthak hvidløget. Snit den ren-
gjorte kål fint. 
• Svits hvidløg og ansjos i olien i 
et par minutter. Tilsæt kål og giv 
det yderligere et par minutter. Det 
skal falde sammen uden at blive 
for blødt. 
• Smag til med honning, chili og 
salt. Fintriv osten, bland det hele 
sammen og server det i de lune 
pandekager. 
*50/50 kikærtemel og fintsigtet spelt er 
en god blanding. Men du kan også bru-
ge ren kikærtemel eller andet glutenfrit 
mel såvel som ren almindelig mel.

PASTINAK-RØSTI MED RØGET LAKS,  

BRØNDKARSE OG PEBERRODSCREME

TILBEREDNING 45 MINUTTER, PORTIONER 2-3

RØSTI: 
400 g pastinak, skrubbet/skrællet vægt 
1 håndfuld persille
2 æg
3⁄4 tsk salt, gerne himalayasalt 
friskkværnet sort peber 
ekstra jomfruolivenolie til stegning 

TOPPING: 
3⁄4 dl piskefløde 
12-15 g  peberrod 
100 g røget laks 
1 bundt  brøndkarse 

• Riv de rengjorte pastinakker groft.
• Finthak den rengjorte persille og 
bland den med pastinak, æg, salt 
og peber.
• Tag massen op med en ske og 
steg 6 røstier for jævn varme på 
begge sider, til de er gyldne og 
sprøde. Olien skal være godt varm, 
når du kommer dem på panden.
• Pisk fløden stiv. Fintriv den 
skrællede peberrod og bland den i. 
Fordel flødeskummet på røstierne 
sammen med laks og brøndkarse 
og server.

PEBERRODSFLØDEIS

TILBEREDNING 15 MINUTTER, FRYSETID 6 TIMER, PORTION CA. 7 DL
20 g frisk peberrod, skrællet vægt
5 store æggeblommer
100 g (koldslynget) honning, alternativt 
ahornsirup

• Skræl peberroden og fintriv den.
• Pisk æggeblommer og honning helt hvidt. Pisk den revne peberrod med i de 
sidste 5 sekunder.
• Pisk fløden stiv med vaniljepulver. Fintriv citronskallen.
• Vend alle ingredienserne sammen og frys isen med det samme. Du behøver ikke 
at komme den i en ismaskine, den bliver fint cremet alligevel pga. æggeblommerne

OPSKRIFTER

ER DU IKKE TIL FLØDEIS, SÅ LAV EN LÆKKER NICECREAM I STEDET. KØR ET PAR FROSNE BANANER MED LIDT FED KOKOSMÆLK, VANILJE OG PEBERROD 
SAMT EVT. LIDT HONNING PÅ EN FOODPROCESSOR, TIL DU HAR EN CREMET IS. BANAN OG PEBERROD KLÆDER NEMLIG OGSÅ HINANDEN GANSKE GODT.

FYLD: 
1 stort fed hvidløg
ca. 250 g rosenkål eller anden kål, renset vægt 
2 ansjos fileter i olie
2 spsk ekstra jomfruolivenolie
1-2 tsk honning, alternativt ahornsirup
tørrede chiliflager 
50 g lagret gedegouda eller lign. ost, kan udelades 
salt, gerne himalayasalt 

4 dl piskefløde, alternativt piskbar 
sojafløde
1 tsk vaniljepulver
1 usprøjtet citron

OPSKRIFTER

MAD I STEDET FOR MEDICIN
En læge, en specialist i klinisk ernæring og en kogebogsforfatter har slået sig sam-

men for i fællesskab at udforske, hvordan fødevarer kan bruges som medicin. Det er 
blevet til bogen om de korsblomstrede grøntsager, der afgifter og beskytter kroppen.

TEKST: ANNA IBEN HOLLENSBERG, CHARLOTTE GYLLING MORTENSEN OG SANDRA PUGLIESE

FOTO: THOMAS HERGAARD

Hvis vi kun kunne tage én grøntsag med på en fløde ø, burde valget klart falde på en af de korsblomstrede. Det er 
blandt andet broccoli, blomkål og rosenkål. Tre grøntsager, som du måske hadede som barn på grund af deres bitre 
smag. Men det viser sig, at det er nogle af de bedste grøntsager til at forebygge og bekæmpe sygdom. 
De korsblomstrede grøntsager er gode kilder til vitaminer og de er fiber- og proteinrige. Desuden har de anti-cancer-egenskaber. 
Fælles for dem alle – broccoli, blomkål, rosenkål, kålrabi, kinaradise, ræddiker, peberrod og karse – er nemlig indhol-
det af glucosinolater, som kan reducere risikoen for flere typer kræft. 
De er også beskyttende for nerveceller og støttende for at skaffe sig af med hormonaffaldsstoffer.

COLCANNON – IRSK KARTOFFELMOS MED KÅL

TILBEREDNING 20 MINUTTER, KOGETID 25 MINUTTER, PORTIONER 2

550 g kartofler med skræl
2 store håndfulde savoykål, grønkål, 
palmekål eller anden kål, ca. 200 g
60 g  kalkunbacon
1 stort skalotteløg
30 g smør
½ dl piskefløde eller plantemælksfløde
½ dl vand
salt, gerne himalayasalt
friskkværnet sort peber

• Skrub kartoflerne og kog dem helt 
møre med skrællen på. Lad dem køle 
lidt af, men pil dem, mens de stadig 

SMÅ LÆKRE PEBERRODSFRIKADELLER

TILBEREDNING 45 MINUTTER, HVILETID 30 MINUTTER, ANTAL CA. 25 SMÅ

400 g hakket kyllinge- eller hønsekød
2 gulerødder, ca. 125 g skrubbet/skrællet vægt 
ca. 60 g peberrod, skrællet vægt
½ æble, kan udelades 
2 bakker karse
1 spsk piskefløde, alternativt mandelfløde
1 stort æg
1 tsk salt, gerne himalayasalt
ekstra jomfrukokos- eller olivenolie til stegning 

• Kom farsen i en stor røreskål. 
Fintriv de rengjorte gulerødder. 
Riv også peberrod og æble. 
Bland det i farsen sammen med 
den klippede karse, øde, æg og 
salt. Rør farsen godt igennem 
og sæt den på køl i ½ times tid. 
• Form små frikadeller med en 
våd ske, og steg dem i olien 
på alle sider, til de er gyldne og 
gennemstegte.

DISSE FRIKADELLER SMAGER FANTASTISK, BARE SOM DE ER, MED EN LÆKKER SALAT TIL ELLER ANDRE FORMER FOR TILBEREDTE GRØNTSAGER. DU KAN 
OGSÅ LAVE DEM MED EN GOD DIP TIL, FX TZATZIKIEN. DE SMAGER SKØNT BÅDE VARME OG KOLDE.

er varme, og mos dem med en kar-
toffelmoser eller bare med en gaffel.
• Fintsnit den rensede kål. Skær ba-
con i tynde skiver og finthak løget.
• Svits bacon på en pande i 10 g 
af smørret, til det begynder at blive 
sprødt, og tilsæt derefter kålen. Svits 
det i 2-3 minutter, smag til med salt 
og tag det af varmen.
• Rør fløde og vand i kartoffelmosen 
og varm den godt igennem. Tilsæt 
om nødvendigt lidt mere vand. 
Smag til med salt og peber, bland 
smørret i, og når det er smeltet 
bland kålen i.
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Opskrifterne er fra den ny bog om korsblomstrede grøntsager. Det er 
den femte bog i serien ’functional foods’ om fødevarer med helbredende 
egenskaber. Bogen er skrevet af Anna Iben Hollensberg, Charlotte Gylling 
Mortensen og Sandra Pugliese. I bogen beskriver de korsblomstrede 
grøntsagers egenskaber og præsenterer en stribe opskrifter. Hvis du løser 
krydsordene, kan du vinde et eksemplar af bogen. Se sidst i magasinet. 
Bogen har 130 sider og en vejledende udsalgspris på 199,95 DKK.

RADISE-TZATZIKI MED ORIENTALSK TOUCH 
TILBEREDNING 10 MINUTTER, PORTIONER 2

200 g radiser, ræddiker eller 
kinaradise 
1 håndfuld koriander, alternativt 
karse eller mynte 
1 stor grøn mild chili
1 usprøjtet citron
200 g græsk yoghurt 10 %*
salt, gerne himalayasalt 

• Skær de rensede radiser 
i tynde skiver på langs og 
derefter i små tændstikker.
• Skyl og slyng koriander. 
Finthak den og chilien. 
Brug kernerne, hvis du kan 
lide det spicy, udelad dem 
hvis ikke.
• Fintriv citronskallen.
• Bland radiser med yoghurt, 
koriander, chili og citronskal. 
Smag til med salt og server.

SORTKÅLSPURÉ

TILBEREDNING 30 MINUTTER, PORTIONER 2 

1 bundt  sortkål/palmekål, 
alternativt grønkål eller 
anden kål 
1 fed hvidløg
1-2 spsk ekstra  
jomfruolivenolie
salt, gerne himalayasalt 
evt. lidt tørrede chiliflager 

• Skyl kålen grundigt. Grofthak hvidlø-
get og damp kålen mør med det. 
• Kør kål og hvidløg til puré på en 
foodprocessor sammen med olie, salt 
og evt. lidt chili.
• Server puréen varm ledsaget af 
andre grøntsager, lidt kød, fisk eller 
bælgfrugter.

*Du kan bruge yoghurt af komælk, 
gedemælk eller en vegansk udgave 
til denne dip.

GRØNTSAGSSPAGHETTI MED BRØNDKARSE/RUCOLAPESTO

TILBEREDNING 25 MINUTTER, PORTIONER 2

2-3 squash, ca. 600-800 g i alt
PESTO:
1 lille håndfuld mandler, ca. 30 g
2 bakker brøndkarse
2 håndfulde rucola
40 g pecorino eller parmesan
¾ dl ekstra jomfruolivenolie
salt

• Kør den rensede squash til 
‘spaghetti’ på spiralizeren. Har du 
ikke en spiralizer, så kan du lave 
strimlerne med et juliennejern 
eller på et mandolinjern.

• Varm spaghettien godt igen-
nem i en forvarmet ovn ved 
175 °C varmluft i et ildfast fad 
i 3-5 minutter. Den skal forbli-
ve sprød, men blive lun og lidt 
blødere.
• Tørrist mandlerne på en mel-
lemvarm pande. Skyl og slyng 
brøndkarse og rucola, og kør det 
sammen med mandler, pecorino 
og olie på en foodprocessor, til 
du har en cremet pesto. Smag til 
med salt.
• Bland den varme spaghetti 
med pestoen og server.

Dine fødder arbejder   

hårdt  hele livet.

Giver  du dem  det,

de   fortjener ?

Find dig ikke i fodsmerter, 
find en fodterapeut.

Hos landets statsautoriserede fodterapeuter får du med garanti en professionel behandling 
af dine fødder. Under behandlingen får du gode råd til, hvordan du kan holde dine fødder 
sunde hele livet. 
Du kan finde en fodterapeut nær dig på altomfoden.dk, hvor du også kan læse mere om fød-
der og fodsygdomme. Du kan også finde os på Facebook/danskefodterapeuter.
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ØVELSER  
FOR DINE LED

Hvad betyder led-øvelser? Og kan man overhovedet lave led-øvelser? 
Svaret er, at øvelserne holder dine led i gang og at du kan udføre dem 

hvor som helst og når som helst.

TEKST: CHARLOTTE RASCH, PERSONLIG TRÆNER

ØVELSE FOR SKULDRE, NAKKE OG MIDTRYG
Løft armene til lige under vandret og med sænkede 
skuldre
Den ene arm skal vende op og den anden nedad
Vend armene skiftevis, hvor håndfladerne vender 
ned og op. Samtidig drejes hovedet til den side, hvor 
armen/håndfladen vender nedad
Det er vigtigt, at du udfører øvelsen i et langsomt 
tempo
Fokusér på at rotationerne af armene kommer fra 
skulderleddet og at hovedet drejes i en ren rotation

Led-øvelser har fokus på nervesystemet, der påvirker 
vores præstationsevne og oplevelse af smerte.
Træningen går ud på at arbejde med nogle dynamiske 
led-mobiliserende øvelser, der skaber motorisk kontrol og 
bedre bevægelighed i kroppens led.

ØVELSE FOR STRÆK  
AF FOD-ROD OG AKILLES-SENE

Stå i en ret position med fødderne parallelle 
Før den ene fod bagud og med vristen nedad i en 

langsom og glidende bevægelse,  mens du bøjer let 
i det stående ben

Før foden tilbage, så dine fødder igen er parallelle. 
Gentag øvelsen med modsatte fod

Gentag øvelsen mellem 3 og 5 gange med hver fod

Øvelserne, der gerne skal udføres et par gange dagligt, 
vil hurtigt kunne fjerne spændinger og smerte i leddene. 
Samtidig er øvelserne effektive og nemme at bruge i alle 
slags jobs og funktioner, da udførelsen af hver øvelse kun 
tager nogle få minutter.

Brug 
CURAPROX tandbørste

når du vil passe godt på dine tænder

Bestil på tlf. 70 26 81 70 · curaprox.dk

Vi har tandbørster til enhver smag 

Tandbørsten er unik på grund af de mange børstehår som er lavet af CUREN 
fibre. Den skåner dit tandkød og ridser ikke din emalje. Desuden er den nylon og 
phthalatfri. Tandbørsten er godkendt af Danske tandplejere.

1560 Smart - følelsen af en medium børste men stadig en skånsom tandbørste
3960 Super soft - lidt mere fast børste men stadig blid mod tandkødet 
5460 Ultra Soft - utrolig blid og effektiv - tandkødet elsker denne børste
Smart Junior - lille og kompakt børstehoved. Facet greb som er nemt at holde på
Ortho tandbørsten - har en rille i midten som gør den specil god til bøjle

Vi er  cert i f iceret 
af  Si lverspl ints

Opf inder  Gr ie t  van Veldhoven er  uddannet  ergoterapeut ,  bandagis t  og 
sølvsmed.
Tankerne bag Si lversp l in t  l igger  i  Gr ie ts  dybe ønske om, at  h jælpe pa-
t ienter  med permanemt behov for  s tab i l iser ing af  f ingre og håndled,  for  a t 
opt imere håndens greb.
SI lversp l in t  s tab i l iserer  håndens led og opt imerer  dermed håndens gr ibe-
funkt ion.

Håndleds-  og f ingerskinner
Vores ergoterapeut  er  cer t i f iceret  t i l  opmål ing,  t i lpasning samt 
ud lever ing af  s i lversp l in t . 

Vi  har  mere end 10 års  er far ing med d isse unikke sk inner,  som 
t i lpasses ind iv iduel t  og g lødes ef ter  behov.
Via en ADL vurder ing og samtale f indes f rem t i l  den enkel tes 
sær l ige behov.
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PSYKOLOGI

Det kan føre til akut sygdom eller dødsfald, når man oplever, at ens elskede 
går bort. Det kender vi fra massevis af folkesagn og eventyr. Men ny forskning 

viser, at det faktisk også kan ske i virkeligheden og at dem, der overlever,  
risikerer permanente ar på hjertet.

TEKST: JAKOB THOMAS

Tilstanden beskrives på statens 
hjemmeside, sundhed.dk. Her beteg-
nes den som ’stress kardiomyopati’ 
eller ’broken heart syndrome’. Den 
bliver også kaldet ’takotsubo syndro-
met’. 
“Det opstår i meget stressfulde eller 
følelsesmæssige situationer. For 
eksempel skilsmisse, en ægtefælles 
dødsfald, en alvorlig medicinsk diag-
nose eller betydelige økonomiske 
problemer,” forklarer professor i kar-
diologi, Sara Sirna, Loyola University. 
Symptomerne minder om dem ved 
hjerteanfald. Man mister pusten og 
får smerter i brystet. Der er også 
risiko for, at man kollapser. Hjerte-
musklerne svækkes så meget, at de 
kommer ud af funktion. 
”Det forveksles nemt med et hjerte-
anfald, fordi symptomerne er stort 
set de samme som ved et hjertean-
fald. Blandt andet brystsmerter og 
forpustelse,” forklarer Sara Sirna. 
Den pågældende er forpustet, har et al-
vorligt højt blodtryk og oplever brysts-

merter. Ved de første tests og scannin-
ger, kan det ligne et hjerteanfald. 
British Heart Foundation har intervie-
wet en kvinde, der led af syndromet: 
”Jeg var forpustet. Blot det at gå et 
par skridt, påvirkede min vejrtræk-
ning. Det føltes som om, jeg havde et 
stramt bånd rundt om mit bryst. Jeg 
havde ingen energi og sad bare dér.”
Men når lægerne undersøger for blo-
kering i blodårerne, så står det klart, 
at de ikke er blokerede. “Syndromet 
adskiller sig fra et hjerteanfald. Der 
er nemlig ingen tegn på blokering af 
blodårerne,” uddyber professoren. 

VOLDSOM STRESS

“Syndromet sker, når pumpefunkti-
onen i hjertet midlertidig går ud af 
drift som respons på intens fysisk 
eller psykisk stress,” siger kardiolog 
og professor Nicole Harkin, New York 
University.

Den danske forsker, Thomas Emil 
Christensen, har skrevet sin ph.d. om 
syndromet. Han forklarer: ”Vi har en 

flygt eller kæmp-funktion i hjernen, 
som bliver aktiveret, når vi udsættes 
for fysisk eller psykisk belastning. 
Der sker en frygtelig masse i krop-
pen, når det aktiveres. Blandt andet 
frigives stresshormoner fra binyrer-
ne, som påvirker hjertet til at pumpe 
hurtigere og hårdere.”
Kroppen har altså en flygt- eller 
kæmp-respons. Når man møder 
en livstruende situation, så udløser 
systemet hormoner (adrenalin) ind i 
blodet, og sender impulser til orga-
nerne om at reagere. Blodet pum-
per rundt i kroppen og hjertet slår 
hurtigere. 
Reaktionen gør, at man bliver hur-
tigere og stærkere. Men i sjældne 
tilfælde kan adrenalin-kicket blive 
så kraftigt, at det sender hjertet på 
overarbejde og forårsager skade.  
Forskere mener altså, at hjertets 
svækkelse skyldes en pludselig bølge 
af hormoner. Men den præcise årsag 
er stadigvæk ukendt. 
“Den underliggende grund er ikke 

kendt. Men det tænkes at skyldes 
udløsning af adrenalin og andre 
stresshormoner, der har en skadelig 
effekt på hjertet,” siger kardiolog Sara 
Sirna, Loyola University. 
“Vi mangler at finde ud af præcis, 
hvad det er i hjertet, der får det her 
til at ske,” konstaterer Thomas Emil 
Christensen. Hjerteforeningen i 
Danmark forklarer ligeledes, at der 
fortsat mangler svar på, hvorfor der 
kan ske en sådan lammelse, når 
hjertet påvirkes af store mængder 
stresshormon.
Det offentliges hjemmeside, Sund-
hed.dk, bemærker også, at den 
nøjagtige årsag er ukendt. Men det 
antages, at stress og overstimulering 
fører til funktionssvigt. 

ANGRIBER SIG SELV
Nærmest fra tidernes morgen har 
der været eksempler på dødsfald, der 
blev forårsaget af en overvældende 
sorg. Alligevel mangler forskningen 
fortsat klare svar på, hvordan det 
hænger sammen. 
Den primære teori går som sagt på, 
at en følelsesmæssigt traumatisk 
situation sætter skub i adrenalin-ni-
veauet. ”Det vides ikke præcist, hvad 
årsagen er. Men adrenalin og andre 
hormoner, der forbindes med stress, 
er tydeligvis faktorer,” forklarer kardi-
olog, Jonathan Fialkow. 
Det forklares også sådan, at hjertet 
angribes af kroppens immunforsvar. 
”Der sker en bølge i immunfor-
svaret og denne bølge forårsager 
akut betændelse i hjertet,” forklarer 
professor, Dana Dawson, Aberdeen 
University. 
”Overraskende nok så er der stadig-
væk store huller i vores viden om den 
underliggende biologi. Men opdagel-
sen af at det har sammenhæng med 
inflammation i hjertet og i resten af 
kroppen, den er et vigtigt skridt frem-
ad,” siger professor Metin Avkiran, 
British Heart Foundation. 

HVEM RAMMES?
Syndromet kan ramme personer, 
som ellers er friske og raske. ”Det er 
en forfærdelig sygdom, der pludseligt 

kan ramme folk, selvom de ellers er 
raske,” forklarer professor Jeremy Pe-
arson, British Heart Foundation.
Ifølge et studie fra Harvard Medical 
School, så forekommer det i de fleste 
tilfælde hos kvinder over 50 år. Men 
det kan også forekomme hos yngre 
kvinder og hos mænd. Det samme 
fremgår af det offentliges hjemmesi-
de, sundhed.dk. 
British Heart Foundation anslår, at 
der er mindst 3.000 tilfælde i Stor-
britannien årligt. Men syndromet er 
først begyndt at blive forstået inden 
for de seneste år, og det præcise tal 
kendes ikke. British Heart Foundation 
vurderer, at syndromet relativt ofte 
bliver forvekslet med hjerteanfald. 
Fra dansk side anslår Hjerteforenin-
gen, at der er cirka 30 tilfælde årligt i 
Danmark. Det er sandsynligvis død-
bringende i hvert tiende tilfælde. 
British Heart Foundation og Hjer-
teforeningen peger begge på, at 
der kan være et betydeligt antal 
fejldiagnosticeringer. Den engelske 
forening mener, at omkring syv pro-
cent af alle ’hjerteanfald’ er fejldiag-
nosticeringer og i virkeligheden er 
’broken heart’ syndromet. Harvard 
University anslår ligeledes, at en del 
af de kvinder, der diagnosticeres 
med hjerteanfald, faktisk lider af 
’broken heart’.

WIDOWHOOD EFFECT
Det hænder, at ægtefæller, der har 
boet sammen i mange år, begge dør 
inden for kort tid. Der er ligeledes ek-
sempler på forældre, der dør af sor-
gen over et barn. På engelsk kaldes 
det ‘widowhood effect’, når ægtefæl-
ler, dør med kort tids mellemrum. 
Det er en vanskelig oplevelse, når 
man mister sin elskede. Det kan for-
årsage et dybt chok, stress og sorg. 
I oktober 2018 præsenterede flere 
amerikanske universiteter et studie 
med 100 personer, som for nyligt 
havde mistet deres ægtefælle.
Nogle af deltagerne udtrykte, at livet 
ikke var værd at leve, efter tabet af 
deres ægtefælle. Disse deltagere 
havde betydeligt mere betændelse i 
kroppen end dem, der havde nem-

mere ved at fortsætte livet. Sådan 
betændelse kan skade helbredet og 
blandt andet give hjertesygdomme. 

”I det første halve år efter tabet af 
sin ægtefælle, så har den efterladte 
41 procent større risiko for at dø,” 
forklarer professor i psykologi, Chris 
Fagundes, Rice University. 

”53 procent af den øgede risiko 
skyldes hjerte-kar-sygdom. Så sorg 
på grund af dødsfald kommer under 
huden og øger risikoen for sygdom 
og dødsfald,” forklarer han. ”Selvom 
det ikke er alle efterladte, der har lige 
stor risiko for hjertesygdomme, så 
er det vigtigt at understrege, at der 
foreligger en risiko.”

SMERTEFULD VIRKELIGHED

”Det er næsten som om, naturen har 
udstyret os med, at når virkeligheden 
bliver så ubærlig, så destruerer vi 
os selv. I stedet for at skulle se den 
smertefulde virkelighed i øjnene,” 
siger professoren i psykiatri, Eugenio 
Rothe.

Psykolog Ellen Carni bekræfter resul-
taterne: ”Det er anerkendt viden, at 

BLÆKSPRUTTE KRUKKE
Syndromet kaldes også ’takotsubo 
syndromet’, fordi det beskriver den 
specielle form, som hjertet får, når 
man rammes af syndromet. Hjertet 
buler ud i bunden, mens toppen be-
varer sin facon. Det ligner faconen 
på en japansk krukke, der anvendes 
til at fange blæksprutter. Denne 
krukke kaldes ’takotsubo’. Syndro-
met blev første gang beskrevet i 
Japan i starten af 1990’erne.

PSYKOLOGI

NÅR  
SORGEN 
DRÆBER
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den nylige enke eller enkemand har 
større risiko for helbredsproblemer.”
”Jeg har oplevet enker, der har 
udviklet helbredsproblemer hurtigt 
efter tabet af deres ægtefælle. Især 
når det gælder ældre enker, som har 
været gift i mange år.”
“Jeg har endda set dem udvikle hel-
bredsproblemerne, mens ægtefællen 
stadig var i live, hvis ægtefællens 
helbred blev forværret og de forven-
tede snart at blive alene,” fortæller 
psykologen. 

MANGE SITUATIONER
Syndromet kan altså udløses ved 
tabet af et kært familiemedlem. 
Det kan også opstå ved tabet af et 
højt elsket kæledyr. Men det kan 
faktisk også udløses i en række 
andre situationer. 
”Vi ser det, når den pågældende 
gennemlever alvorlig hjertesorg,” 

forklarer professor i psykiatri, Dr. 
Eugenio Rothe. ”Det kan være 
tabet af en forretning, en drøm, 
et job eller et forhold, tabet af en 
elsket.” 
Et pludseligt chok kan producere 
en voldsom mængde stress og for-
årsage syndromet. ”Udtrykket om 
at dø af chok er faktisk rigtigt nok. 
For en rædselsfuld situation kan 
føre til et hjerteanfald,” konstaterer 
Eugenio Rothe.
Det kan for eksempel også være 
kærestesorger, skilsmisse, heftige 
diskussioner eller presset i forbin-
delse med at skulle holde en tale. 
Men i stedet for én bestemt ting, 
så skyldes det ofte en række stres-
sende begivenheder, der finder 
sted på samme tid. 
Det var for eksempel tilfældet for 
en kvinde i USA, der blev ramt af 
syndromet. Hun var i en vanskelig 

periode i sit liv med en stribe be-
givenheder på samme tid. Hendes 
mand gik på pension, de var i gang 
med at sælge huset, en søn havde 
rygproblemer og en anden blev 
fyret. Pludselig blev hunden syg og 
døde. Et par dage efter fik kvinden 
brystsmerter, og det viste sig at 
være syndromet, der var på spil.  
”Der er næsten altid en begiven-
hed, der får det hele til at vælte 
over,” forklarer kardiolog, Abhijeet 
Dhoble.
Ligeledes viser et studie fra januar 
2019, at pludseligt fald i indkom-
sten øger risikoen for hjertesyg-
domme. Forskerne fra University 
of Miami forklarer, at det kan være 
chokerende og stressende, når 
indtægten pludseligt falder.
Det kan også være begivenheder, 
der udefra set virker overkomme-
lige. ”Jeg havde en patient, der var 
frustreret over kabel-firmaet og en 
anden, der fandt ud af, at hendes 
datter havde mistet sit job,” forkla-
rer kardiolog og professor, Jeffrey 
Decker, Michigan State University.
Det sker faktisk, at symptomet 
udløses, uden at den pågældende 
har været udsat for et chokerende 
tab. I nogle tilfælde er der altså 
ingen præcis årsag. British Heart 
Foundation kalder det derfor “et vi-
denskabeligt mysterium”, hvad der 
ligger til grund i disse tilfælde. 

DØD AF LYKKE
Det er faktisk ikke kun chokket i 
forfærdelige situationer, der kan 
udløse syndromet. Chokket på 
grund af en pludselig og positiv 
situation kan gøre det samme. 
Et knust hjerte forbindes som regel 
med brudt kærlighed eller en smer-
tefuld afsked. Men ny forskning 
viser, at lykke også kan knuse dit 
hjerte. Lykkelige omstændigheder i 
vores liv kan nemlig udløse ’broken 
heart’ syndromet og midlertidig 
svækkelse af hjertet. 
Universitetet i Zurich forholdt sig 
til 1.750 patienter, der blev indlagt 
med syndromet.  Ud af de 485 til-
fælde, hvor syndromet med vished 

FOREKOMST
♦ Ifølge det offentliges hjemmeside, sundhed.dk, så udløses syndromet i op 

til 80 procent af tilfældene på grund af intens fysisk eller følelsesmæssig 
stress.

♦ Den fysiske stress kan opstå, når den pågældende er alvorligt syg eller 
gennemgår en stor operation. 

♦ Den psykiske stress kan opstå i forbindelse med dødsfald eller alvorlig 
sygdom blandt nærtstående, konflikter eller angsttilfælde. 

Kilde: Statens hjemmeside, sundhed.dk 

DIAGNOSE OG SYGEHISTORIE
• Patienten oplever brystsmerter og eventuelt åndenød. Men ved undersø-

gelsen kan det konstateres, at blodårerne ikke er blokerede. Derimod kan 
der fastslås et akut opstået hjertesvigt. Dele af hjertet er midlertidigt ude 
af funktion. 

• Patienten vil blive indlagt øjeblikkeligt. Patienten kan hjælpe med at iden-
tificere og bearbejde de udløsende stressforhold. Behandlingen vil typisk 
vare op til to måneder.

• Efter indlæggelsen skal patienten følges, indtil hjertefunktionen er norma-
liseret og forebyggende initiativer skal overvejes, for at undgå at syndro-
met opstår igen. Der er således risiko for nye episoder, hvis patienten 
udsættes for stress.  

Kilde: Statens hjemmeside, sundhed.dk

blev udløst af en følelsesmæssig 
begivenhed, var der 465 tilfælde, 
hvor det blev udløst af en trist eller 
stressende omstændighed. Det 
gjaldt for eksempel en nærtståen-
des dødsfald, begravelser, ulykker, 
bekymringer om helbredet og 
problemer i kæresteforholdet eller 
ægteskabet. 
Men der var faktisk 20 tilfælde, 
hvor det var en positiv begivenhed, 
der lå til grund for syndromet. Det 
gjaldt blandt andet fødselsdagsfe-
ster, bryllupper, sportspræstatio-
ner, lottogevinster og fødsler. 
“Det kan altså udløses af flere 
forskellige grunde, end man hidtil 
har troet. Patienten er ikke nødven-
digvis den klassiske hjerteknuste. 
Sygdommen kan faktisk også fore-
komme i forbindelse med positive 
følelser,” fastslår Jelena Ghadri, 
Universität Zürich. 
Hjerteforeningen bekræfter, at 
det faktisk både er positive og 
negative livsbegivenheder, der 
kan udløse syndromet. De har det 
til fælles, at et væld af hormoner, 
såsom adrenalin, bliver produceret 
i situationen.

PERMANENTE SKADER
Indtil for nyligt har man troet, at 
patienter, der overlever syndromet, 
kommer fuldstændigt til hægterne 
igen. Syndromet blev derfor anset 
for relativt harmløst. 
Men den nyeste forskning viser, 
at syndromet faktisk kan medføre 
permanente skader. Det følger 
blandt andet af studier, der er gen-
nemført for British Heart Founda-
tion. 
I et af studierne fulgte University of 
Aberdeen en gruppe patienter, ef-
ter at de havde udviklet syndromet. 
Det havde forårsaget permanente 
skader, når det kom til hjertets 
pumpefunktion og rytme. Derud-
over havde hjertet fået stribevis af 
små ar. For nogle patienter kan det 
medføre permanente problemer 
med udmattelse og brystsmerter. 
“Vi plejede at tro, at folk der lider 
af takotsubo ville komme sig 

fuldstændigt af sig selv. Men syg-
dommen har langvarige, skade-
lige effekter på hjertet,” fortæller 
kardiolog, Dana Dawson, University 
of Aberdeen.  
“Hidtil er det blevet anset for en 
mild sygdom. Men den er faktisk 
livstruende. Det er et akut syndrom 
med betydelig dødelighed,” forkla-
rer Dr. Jelena Ghadri, University 
Hospital Zurich. 
Professor Jeremy Pearson, bekræf-
ter: ”Vi troede engang, at effekterne 
var midlertidige. Men nu kan vi se, 
at de fortsætter med at påvirke folk 
i resten af deres liv. Derudover så 
er sygdommen også langt mere 
hyppig, end man troede.”

BEHOV FOR BEHANDLING
Når først man har oplevet syn-
dromet en gang, er der også øget 

risiko for, at det vil opstå igen. Har-
vard University anslår endda, at 
syndromet medfører permanente 
skader eller dødsfald i op til hvert 
femte tilfælde. 
”Det er bekymrende, at hjertet får 
en form for ar. Det indikerer, at fuld 
genoprettelse kan tage lang tid 
eller slet ikke lykkes. Det under-
streger behovet for, at vi finder nye 
og mere effektive behandlinger 
for denne ødelæggende sygdom,” 
fastslår professor Metin Avkiran, 
British Health Foundation.
”Der mangler langsigtet behand-

ling, fordi man fejlagtigt har troet, 
at patienterne ville komme sig 
fuldt ud. Da denne tilstand først 
er blevet anerkendt for nyligt, så 
har vi brug for bedre kendskab til 
mekanismerne bag, for at kunne 
behandle den,” forklarer British 
Heart Foundation. 
”Vi har nu brug for yderligere 
forskning, for at fastslå om inflam-
mation er årsag til syndromet, og 
for at finde frem til, om medicine-
ring mod inflammation, kan være 
nøglen til at behandle det knuste 
hjerte,” mener Metin Avkiran. 
Det offentliges hjemmeside, 
sundhed.dk, oplyser ligeledes, 
at der ikke er præcis klarhed om 
sygdomsforløbet og bemærker de 
nye resultater på området: ”Peri-
oden med hjertesvigt er i reglen 
kortvarig, og de fleste har fået 

normal funktion efter den akutte 
episode. Tilstanden er imidlertid 
forbundet med risiko for død og 
cerebrovaskulære hændelser.”
British Heart Foundation har derfor 
sat sig for at undersøge, om for 
eksempel psykologhjælp og stres-
sforebyggende arbejde kan hjælpe 
til, at man undgår syndromet eller 
kommer sig bedre.
På trods af at der mangler viden 
om dette, så står det klart, at det 
kan være en idé at søge hjælp i en 
støttegruppe, hvis man gennemle-
ver en traumatisk periode i sit liv. 
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Musik er ikke kun godt for ørene. Det er også godt for sindet. Fire kommuner 
tilbyder et forløb til borgere med stress, angst og depression. Projektet hedder 
Kultur-På-Recept og fungerer som kulturvitaminer for de langtidssygemeldte.

TEKST: NILS SJØBERG

”Det er rigtig dejligt at få mulighed for at tænke på noget 
andet, når man lytter til musikken.” Sådan siger Jonas Kro-
now Thrysøe, som for tre år siden blev sygemeldt med pa-
nikangst. I ti uger har han været en del af Kultur-På-Recept 
i Aalborg Kommune. Et tilbud til personer med angst.
”Jeg blev automatisk hjemme og holdt mig helst for mig 
selv, når jeg var bange for at få et angstanfald. Da jeg be-
gyndte at høre musik, blev jeg efterhånden mere og mere 
opslugt og tænkte ikke på så meget andet end at lytte til 
tonerne og se strygerne spille,” fortæller han. 
Kultur-På-Recept er et alternativt middel for at helbrede 
borgere med stress, angst og depression. I nu to år har 
Aalborg Kommune og tre andre kommuner tilbudt de 
langtidssyge et forløb efter svensk og britisk inspiration.
Kulturoplevelserne spænder bredt fra højtlæsning på 
biblioteket, til rundvisning på kunstmuseet eller Stadsarki-
vet eller en overværelse af symfoniorkestret, der øver. På 
hvert forløb er der ti deltagere og derudover deltager en 
kulturkoordinator i alle arrangementer. 
”Vi ser nogle langtidssygemeldte, der finder sig selv og 
finder ud af, at de faktisk godt kan nogle ting,” siger kul-
turkoordinator Mikael Odder fra Aalborg Kommune.

ET FORSØG
En del af dem der har angst identificerer sig med deres 
sygdom, men finder via mødet med kunsten ud af, at de 
selv kan omskrive deres sygehistorie.
”Det giver utrolig meget, når vi over ti uger får mulighed 

for at deltage i kulturoplevelser to til tre gange om ugen,” 
siger Jonas Kronow Thrysøe, der er en af de 200 deltage-
re, som indtil videre har været igennem forløbet i Aalborg, 
siden det begyndte for to år siden.
”Når man har angst, så foregår ens dag meget med at 
tænke angst, angst, angst. Derfor er det rigtig fedt at kom-
me afsted til noget, hvor man kan tænke på noget helt 
andet. Man kan tænke Karen Blixen og man kan tænke 
Mozart,” fortæller han og tilføjer:
”Den adrenalinfølelse man får, når man får et chok, den kan 
jeg have i en time eller mere, når jeg bliver ramt af panikangst. 
Bagefter er man helt smadret, så derfor bliver man automa-
tisk mere hjemme, når man har panikangst. Den panik kan jeg 
sætte mig ud over, når jeg deltager i Kultur-På-Recept.”
Jonas Kronow Thrysøe er kommet dertil, at han er begyndt 
at turde have drømme og forhåbninger for fremtiden.
”Siden jeg afsluttede Kultur-På-Recept i sommeren 2018, 
har jeg været i arbejdsprøvning og regner nu med at blive 
raskmeldt i næste måned, så jeg kan begynde at søge 
jobs. De kulturelle oplevelser har virkelig fungeret som 
vitaminer for mig.”
Kultur-På-Recept og Kulturvitaminer udbydes i Aalborg, 
Silkeborg, Nyborg og Vordingborg kommuner. Det be-
gyndte i 2017 og bevillingen løber indtil nytår 2019. 
Derefter er fremtiden usikker for projektet, der er delvist 
finansieret af penge fra satspuljemidlerne. Skal det fort-
sætte, skal kommunerne selv finansiere. Det skal diskute-
res i efteråret.

Foto: Her ses det svenske kultur på recept, hvor der ligeledes prøves kræfter med forskellige kulturelle aktiviteter.

Projektet er inspireret af mange års 
tilbud om kultur som behandling i 
Sverige og Storbritannien. Forløbet 

er for langtidsledige borgere mellem 
18 og 64 år med stress, angst eller de-
pression. Projektet strækker sig over 

ti uger med kulturaktiviteter to til tre 
gange om ugen.
Kilder: Sundhedsstyrelsen og KL

Kultur på recept

Bestil ophold på www.enjoyresorts.dk

RØMØ GRÅSTEN

ENJOY FAMILY TIME

Glade børn
leger bedst
På ENJOY RESORTS er der noget at komme efter 
for alle. Bare en enkelt dag, et par dage eller en uge 
væk fra hverdagen, men alligevel ikke langt væk. Og 
hvorfor egentlig vente på ferierne og højtiderne? 
Der er jo altid en anledning til at tage afsted og 
nyde livet. 

Her finder du forkælelse til både krop og sjæl 
med mange aktiviteter, som f.eks. badeland, 
wellness, spa, bowling, aktivitetsrum for børnene, 
fitness,  restaurant, golf og marina. Begge resorts 
ligger midt i naturen, tæt på vandet og med højt til 
himlen. Så der er god plads til masser af samvær 
med dine nærmeste. 

Der er altid en anledning....

Vestergade 31, Havneby
DK-6792 Rømø
Tlf. +45 7475 5655

Fiskenæsvej 2
DK-6300 Gråsten
Tlf. +45 7365 0033

GRÅSTEN GRÅSTENGRÅSTEN

your family

* Opholdsprisen inkluderer leje af feriebolig og slutrengøring.  Fri 
adgang til poolområde/badeland, fitness, wellness afdeling (børn 
har adgang ifølge med voksne i udvalgte perioder), legerum Fri 

adgang til internet i ferieboligen.  El- og vandforbrug 
afregnes efter forbrug ved afrejse 

2.600 m2

wellness på Rømø

1.900 m2 wellness
med udsigt til 

fjorden 
på Marina 
Fiskenæs

GRÅSTEN RØMØ RØMØ

Mandag-torsdag 
3 NÆTTERS 

MINIFERIE 

GRÅSTEN*
I bor i 100 m2 feriebolig indrettet med 
køkken, brændeovn, 4 soveværelser,  

  opholdsstue, 2x toilet, spa & sauna...:

fra 2.595 kr.
Gælder 6 personer i sæson D: 

01/03-11/04 2019

Mandag-torsdag 
3 NÆTTERS 

MINIFERIE 

RØMØ*
I bor i 97 m2 feriebolig i 2 etager indrettet 
med køkken inkl. spiseplads og brændeovn,  
2 soveværelser,  badeværelse, opholdsstue... :

fra 2.562 kr.
Gælder 4 personer i sæson D: 

01/03-11/04 2019

FRI
ADGANG 

til pool/badeland, 
fitness og wellness 

hvor børn har adgang 
ifølge med voksne i 
udvalgte perioder
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Dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX sætter fokus på sundhedsvæsenet 
med stærkt fokus på sygeplejerskers arbejdsvilkår og kontroversielle 
behandlingsmetoder. Festivalen starter i København den 20. marts.

TEKST: NILS SJØBERG

Det bliver den kontroversielle og hidtil tilsidesatte be-
handlingsmetode Deep Brain Stimulation, som kommer i 
fokus i en af dette års første film på CPH:DOX. Festivalen 
er en af verdens største dokumentarfilmfestivaler og den 
sætter et stærkt fokus på sundhed her og nu.
Gennem interviews med patienter og fagfolk spørger 
filmen, ‘Hunting for Hedonia’, om der alligevel er noget 
brugbart i den psykiatriske behandlingsmetode, der rum-
mer mange etiske dilemmaer og som man derfor ikke har 
anvendt i flere år. 
‘Hunting for Hedonia’ er en filmatisering af Lone Franks 
bog ‘Lystens Pioner’. Det er en spændende, faglig og me-
get aktuel film. Der bliver sat fokus på hjernen, som den 
moderne medicins store mysterium. Viden om hjernen er 
således i stor vækst - og det samme er både psykiatrien 
og medicinalindustrien. 
Pernille Rose og Lone Frank ser på Deep Brain Stimulati-
on i en film, der stiller de helt store spørgsmål - og lader 
de skarpeste hjerner svare på dem. 

FORHOLD PÅ HOSPITALER
Derudover viser festivalen blandt andet filmen 'Each and 
Every Moment' om forholdene for sygeplejersker.
'Each and Every Moment' giver et indblik i de mange 
praktiske, tekniske og etiske spørgsmål og problemstillin-
ger, sygeplejestuderende dagligt må tage stilling til, mens 

Foto: Filmen 'Each and Every Moment' sætter fokus på forhol-
dene for sygeplejersker med efterfølgende debat om de danske 
vilkår for sygeplejersker. Mød formand for Dansk Sygeplejeråd, 
Grete Christensen den 26. marts.

Foto: Deep Brain Stimulation er en kontroversiel behandlings-
form. Bag filmen ‘Hunting for Hedonia’ står Pernille Rose og 
Lone Frank, som har lavet filmen, der er med til at indlede en af 
verdens største dokumentarfilmfestivaler.

de bliver klædt på til den hverdag, der udfolder sig på 
hospitalerne. 
Den 26. marts klokken 17.00 vises filmen i de helt rigtige 
rammer på Rigshospitalet med introduktion af den 
franske instruktør, Nicolas Philibert, som blandt andet 
stod bag filmen 'At være og at have' fra 2002, som skabte 
debat om sundhedsvæsenet først i 00’erne. 
Efter filmen 'Each and Every Moment' inviteres publikum 
ligeledes til debat om danske sygeplejerskers arbejdsfor-
hold og vilkår. Det sker, når konferencen stiller spørgsmå-
let: Løber sygeplejerskerne så stærkt, at det går ud over 
pleje og omsorg? 
I panelet sidder formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete 
Christensen, forskningsleder og professor ved Syddansk 
Universitet, Bibi Hølge-Hazelton, og formand for Sygeple-
jestuderendes Landssammenslutning København, Luca 
Pristed.
'Each and Every Moment' og ‘Hunting for Hedonia’ er 
kun to af de mange dokumentarfilm, som bliver vist på 
CPH:DOX, der som sagt er en af de største dokumentar-
filmfestivaler i verden. Den finder sted mellem den 20. og 
31. marts. 
Festivalen favner alt fra storslåede biografudgivelser til 
den snævre videokunst, udstillinger, performance, musik- 
og lydprojekter og koncerter. Det fulde program kan ses 
på nettet under CPH:DOX.

  AKTUELLE FILM 
      OM SUNDHED

NY KULTUR

Merinould
Blød, lun og 
behagelig

10 par kr. 500,-
Spar kr. 225,-

Ankelstrømperne 
fås i farverne: 

Råhvid, mørkegrå, 
mørkeblå og sort

Bomuld
Tynd, slidstærk og meget 

elastisk

10 par kr. 400,-
Spar kr. 150,-

Ankelstrømperne 
fås i farverne: 

Hvid, lysegrå, mørkegrå, 
mørkeblå og sort

Lækre og slidstærke strømper 
som ikke strammer

Vores strømper   :
 Strammer ikke
 Glider ikke ned
 Laver ikke mærker

 Nemme at få på
 Passer både damer og herrer
 Strikket i Östersund, Sverige

Når du handler hos os, får du:
 Højt serviceniveau
 Ingen abonnementer, bare gode strømper, når du ønsker det
 Mulighed for køb i webshop eller på faktura, 
ved personlig henvendelseMoby Dick

strømper

Specialstrikket elastisk 
skaft – Strammer ikke,  

laver ikke mærker 
  og glider ikke ned.

Fragt fra 35 kr.
Fri fragt ved 
køb over 599 kr.

Levering
1-3 hverdage

Ring til os: 
3536 5073

Returret60
dage

e-mærket

Bestil på: www.SokkeSiden.dk eller på telefon 3536 5073 (hverdag 9.00-15.00)

Fodterapeuterne, Skattergade 4, Svendborg

Vi har forhandlet Moby Dick strømper i over 10 år 
og fundet kvalitet og service helt i top. Strømperne 
strammer ikke, glider ikke ned og har en god pasform.”

Info om størrelser:
Alle modeller passer både damer 
og herrer og findes i størrelserne: 
36-39, 40-44 og 45-48.

Modellerne Bomuld og Merinould 
findes også i sort i størrelse 49-51.

Læs mere om vores strømper 
og alle modellerne på 
www.SokkeSiden.dk

Merinould
Frotté

Blød, varm og behagelig

5 par kr. 400,-
Spar kr. 100,-

Ankelstrømperne 
fås i farverne: 

Råhvid, mørkegrå 
og sort

SPAR 
YDERLIGERE 15%

Brug rabatkoden Sundehed15

Gælder til og med 15.01.2019
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Skriv til INGE TEMPLE
ET SUNDT SAMARBEJDE
Inge Temple er coach og trivselskonsulent specialiseret i arbejdet med børn, 
unge og familier. 
Derudover er hun formand for den frivillige landsforening, ’Ung Uden Mobning’. 
Læs mere på www.houseofheroes.dk

HUSK AT LEVE
Vi skal give os tid til det, vi har mest lyst til ellers ryger  
det ene år med det næste – og pludselig er det forbi.  

Magasinets familierådgiver fortæller om prioriteringer.

TEKST: INGE TEMPLE

Kære Travle Mor,
Tak for dit spørgsmål – det er jo et 
stort et af slagsen. Du har helt ret, 
mange mennesker går rundt med 
lignende udfordringer. Hverdagen 
går stærkt og det kan til tider virke 
som om, vi sidder fast i hamster-
hjulet uden muligheder for at leve 
livet på en anden måde. Men der 
er altid knapper, vi kan skrue på, 
for at ændre på det vi ønsker. Det 
kræver, at vi tænker kreativt, at vi 
træffer valg og at vi er villige til 
at acceptere konsekvenserne af 
vores valg.
Kast et blik på jeres prioriteringer 
og hvad der er vigtigst for jer hver 
især - for dig, din mand og jeres 
børn. Det er vigtigt at kende til den 
enkeltes behov og forventninger, 
når I sammen skal beslutte, hvad 
der skal til for at ændre på den 
travle hverdag. På den måde sikrer 
I, at jeres valg ikke kun tilgodeser 
én person, men at der tages hen-
syn til alle familiens medlemmer.
I må kaste et blik på økonomi, 
materielle goder og livsstilsbehov 
samt tidsforbrug - altså hvad I væl-
ger at bruge jeres tid på. Ofte hæn-
ger flere af områderne sammen. 
I kan vælge at tage udgangspunkt 
i følgende spørgsmål:
Hvis økonomi ikke var en begræn-
sende faktor, hvad ville så være 
den optimale måde for os at være 
familie på?
Hvilke materielle goder kunne vi 
sagtens undvære hvis det, vi fik i 
stedet, opfyldte vores behov? Alt-

så hvad er ’need to have’ og hvad 
er ’nice to have’.
Hvis vi kunne bruge vores tid uden 
begrænsninger, hvad ville vi så 
bruge den på?
Med den rigtige formulering kan 
selv små børn være med til at 
sætte ord på deres tanker. Det kan 
være, at I skal tale sammen af fle-
re omgange – ofte sætter spørgs-
målene mange tanker i gang, som 
lige skal bundfælde sig. I bund og 
grund handler det jo om at finde 
ud af, om det liv, som I har bygget 
op sammen, opfylder jeres behov.
Når I har leget i fantasien med 
jeres svar på spørgsmålene, er det 
tid til at blive mere konkrete om 
hvilke valg, I kan træffe og som 
tilgodeser familiens behov. Tænk 
kreativt og pas på ikke at lade 
jeres ideer begrænse af fastlåste 
tanker.
 Er det muligt at gå ned i tid på 

jobbet og kan I acceptere ned-
gangen i løn?

 Er det de lækre feriedestinatio-
ner, der er vigtige – eller er det 
tiden I tilbringer sammen?

 Kan I fordele opgaverne i hjem-
met bedre mellem jer, så alle 
bidrager lidt?

 Kan de store børn selv stå for 
transporten til og fra fritidsak-
tiviteter, så du kan bruge din tid 
på noget andet?

 Kan I spare tid ved for eksempel 
at købe jer til rengøringshjælp? 

Eller ved at handle dagligvarer 
på nettet?

 Kan I spare tid ved at lave mad 
til flere dage på en gang ved at 
lave store portioner?

Der er mange muligheder at vælge 
imellem og for hver familie vil det 
være forskelligt, hvad der vil gøre 
den største forskel. Når I har fundet 
løsninger, der giver jer mere tid, 
er det også vigtigt at finde ud af, 
hvordan I vil bruge tiden sammen 
i hverdagen. Ved at inddrage alle i 
hverdagens aktiviteter kan I finde 
nye måder at være sammen på, for 
eksempel omkring madlavningen. 
Husk at afsætte tid til at du og din 
mand kan få en aften sammen 
uden børn, for eksempel en gang el-
ler to om måneden – det er en god 
måde at skabe plads til dybe sam-
taler om andet end det praktiske. 
Det er også vigtigt, at du ikke 
glemmer at afsætte noget ’mig’ 
tid. Vi har alle brug for lidt tid, hvor 
vi kun skal forholde os til os selv. 
Det samme gælder selvfølgelig for 
din mand og jeres børn. Overvej at 
skrue lidt ned for aktivitetsniveau-
et. I må ikke glemme vigtigheden 
af at lære at holde mere af hverda-
gen – der er trods alt flere hverda-
ge end feriedage.
Held og lykke til med jagten på 
mere tid – jeg er sikker på, at I 
finder løsninger der fungerer for 
netop jeres familie.

Kærlig hilsen,
Inge

Jeg er en hårdtarbejdende kvinde 
på 45 år, mor til pseudotvillinger 
på henholdsvis 10 og 11 samt en 
efternøler på fem år og gift med en 
mand, der også har et krævende 
job. Mit problem er, at jeg spæner 
rundt 18 timer om dagen for at få 
tingene til at hænge sammen og at 
jeg alligevel, når dagen er forbi, har 
oplevelsen af, at jeg ikke fik nået 
alting. Med ’tingene’ mener jeg job, 
børn, huset og det praktiske og 
mand - ofte i den rækkefølge. 
Ikke fordi, jeg sætter mit job over 
mine børn, men det er nu en gang 
sådan, at jeg har en karriere, der 

kræver, at jeg arbejder cirka 45 
timer om ugen. Mellem lektier, 
børnenes fritidsaktiviteter og 
transport, indkøb, madlavning, ren-
gøring osv. er der ikke meget tid 
tilbage til samvær med min mand. 
Kun begrænset tid med veninder. 
Og nærmest nul tid til mig selv. 
Den ene uge tager den anden og 
inden jeg når at blinke, er der gået 
endnu et år.
Selv weekenderne går ofte i et 
hæsblæsende tempo med fa-
milieforpligtelser, invitationer til 
arrangementer og opsamling på 
alt det, vi ikke nåede i den uge, der 

gik. Det er jo slet ikke sådan, jeg 
havde forestillet mig vores familie-
liv skulle være. Efterhånden lever 
og ånder jeg for ferierne, hvor vi 
virkelig prioriterer at tage til skøn-
ne destinationer, hvor vi kan være 
sammen og har tid til hinanden.
Jeg ved fra mange, jeg kender, at 
de også har det på samme måde, 
så jeg er godt klar over, at det ikke 
bare er mig og min familie, der har 
det sådan. Spørgsmålet til en milli-
on må derfor være: hvordan skaber 
man et liv med mere balance og tid 
til nærvær? 

Hilsen Den Travle Mor  
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OM EKSPERTEN
Marianne Egense er 
sygeplejerske, sexolog 
og parterapeut. Hun 
er indehaver af Center 
for Sex og Samliv, hvor 
hun dagligt giver terapi. 
Derudover holder hun 
foredrag og kurser samt 
underviser og laver 
workshops. Se mere på 
6ogsamliv.nu

SEXOLOGENS KLUMME

MANDEKLUBBER ER IN
Flere og flere mænd søger fællesskaber i mandeklubber for at finde sig selv som 
mænd, og de har faktisk ligheder med nogle af kvindefællesskaberne i 1970’erne.

TEKST: MARIANNE EGENSE, SEXOLOG

Jeg har i årenes løb siddet over for 
mange mænd og kvinder i min konsul-
tation. Der har været flere problemer, 
der er gået igen for begge køn. Seksuel-
le problemer og samlivsproblemer. 
Et generelt problem for mændene har 
dog været, at de kan have svært ved at 
finde deres rolle og tage en plads i kær-
lighedsrelationen og parforholdet. Om 
det er genetisk betinget eller sociologisk 
betinget, som en samfundsmæssig 
prægning, det er et spørgsmål, der 
forskes og debatteres flittigt.                                                                                                             
Ét er i hvert fald givet. Der er de se-
nere år skudt mandeklubber op i hele 
landet, hvor mænd kan være mænd. 
De kan tale sammen og være fortro-
lige med andre mænd. Dyrke forskel-
lige aktiviteter sammen og opleve et 
fællesskab. Det kan være udviklende 
på forskellig vis og kan hjælpe dem 

med at finde sig selv eller finde tilbage 
til sig selv. 
I 1970’erne søgte kvinder kvindefælles-
skaber. Her diskuterede de kvinderoller, 
køn, retten over egen krop, ligeløn og 
fri abort samt de nye muligheder. Et 
centralt punkt handlede om ikke at 
skulle gå hjemme, men i stedet at kom-
me på arbejdsmarkedet og tjene sine 
egne penge og på sigt blive økonomisk 
uafhængig af manden. Samtidig skete 
der en stigning i både kvinders uddan-
nelses- og erhvervsfrekvens. I disse 
fællesskaber fandt kvinderne altså 
deres ben at stå på. 

MÆNDS TRIVSEL 
For et par år siden foretog Forum for 
Mænds Sundhed en større undersøgel-
se med titlen ’Manden, fællesskaber og 
trivsel’, der viste, at mandefællesskaber 
kan være vigtige for mandens trivsel og 
sundhed. 
Mænds Mødesteder er inspireret af et 
australsk projekt, hvor man har opnået 
gode resultater, forklarer chefpsykolog 
på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen. 
Han er formand for Forum for Mænds 

Sundhed, der står bag mødestederne.                                            
Tidens forskellige mandefællesskaber, 
værksteder og mandeklubber viser, at 
mænd kan blive både psykisk og fysisk 
sundere, når kvinderne ikke kigger dem 
over skulderen. Det er for eksempel 
sundt for krop, sjæl og selvværd at 
træne en gang om ugen med nogle af 
gutterne (uanset alder). Måske får man-
den boostet sin maskulinitet og mande-
hørmen skal man heller ikke kimse ad. 
Manden henter energi og kommer hjem 
med et overskud til familien.   
Skal mænd ligefrem gå i mandeklubber 
for at kunne klare et forhold? Og hvilken 
rolle har kvinder i dette? Er vi som 
kvinder skyld i, at vores mand/partner 
har svært ved at holde fast i og forstå, 
hvem han er? At han ikke kan stå ved 
sig selv og stå op for sig selv? Måske 
er vi indirekte med til at nedbryde ham 
mentalt og fysisk? 
Og hvad med vores sønner. Begynder vi 
allerede i opdragelsen af dem at svæk-
ke og hæmme deres køn? 
Overdrivelse skærper forståelsen. Jeg 
tror, at mandefællesskaber er fine nok, 
så de har et andet sted at få snakket af 

og få lidt støtte. Som kvinder har vi jo 
også vores veninder og kvinde-

fællesskaber. 
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ET SUNDT 
SAMARBEJDE
Denne side er lavet 
i samarbejde med 
Tandlægeforeningen, 
der arbejder for at 
fremme den orale 
sundhed i befolkningen. 
Her kan du finde ny 
viden og gode råd 
om tandsundhed 
og mundhygiejne. 
Læs mere på 
tandlaegeforeningen.
dk under ”Patienter” 
og ”Sygdomme og 
behandlinger”.

HOS TANDLÆGEN

HJÆLP TIL AT KVITTE TOBAKKEN
Tandlægen har opfordret mig til at stoppe med at ryge. Sådan siger en 

tredjedel af rygerne i en ny undersøgelse, som viser, at tandlægen spiller en 
væsentlig rolle i forhold til at få danskerne til at kvitte tobakken.

TEKST: CHARLOTTE HOLST, TANDLÆGEFORENINGEN

En tredjedel af rygerne blev i 2018 op-
fordret af deres tandlæge til at stoppe 
med at ryge. Det er en stigning i forhold 
til 2017, hvor tallet var 23 procent, 
viser en ny undersøgelse af dansker-
nes rygevaner, som er udarbejdet af 
Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, 
Kræftens Bekæmpelse og 
Lungeforeningen.
”Rygning har uhyre store sund-
hedsmæssige omkostninger,” 
fortæller Susanne Kleist, for-
mand for Tandlægeforeningen 
og tilføjer: ”Jeg er glad for, at 
tandlægerne er med til at løfte 
opgaven med at få danskerne 
til at stoppe med at ryge. Tand-
lægerne har længe henvist til 
rygestop, og for et par år siden 
udviklede vi et nyt værktøj. Den 
indsats har båret frugt.”

Tandlægeforeningen har i samarbejde 
med Stoplinien og Københavns Kom-
mune udviklet e-læringsværktøjet Very 
Brief Advice (VBA). På kun 30 sekunder 
kan tandlægen ved hjælp af metoden 
henvise patienten til rygestop. Tanken 

danskere, der ryger, steget for første 
gang i 20 år. I dag ryger 23 procent af 
den voksne befolkning, mens tallet var 
21 procent i 2016. Det viser den nye 
undersøgelse af danskernes rygevaner. 
Formanden for Tandlægeforeningen, 
Susanne Kleist, finder det bekymrende:
”Rygning øger ikke kun risikoen for 
lungekræft, kræft i munden og en lang 
række andre sygdomme i kroppen. Ryg-
ning øger også risikoen for den alvorlige 
og kroniske tandsygdom parodontitis, 
ligesom flere rygere end ikke-rygere får 
infektion omkring et implantat.”

Til gengæld viser undersøgelsen også, 
at to tredjedele af dem, der ryger dagligt, 
gerne vil holde op med at ryge, og det 
giver Susanne Kleist håb. ”Tandlæger-
ne fortsætter ufortrødent med at gå i 
dialog med patienterne om rygestop. Vi 
arbejder også sideløbende for, at rege-
ringen indfører initiativer, som nedsætter 
antallet af rygere – og at vi en dag slet 
ikke behøver at henvise til rygestop.”

SAMLET STRATEGI

I modsætning til andre lande mangler 
Danmark en samlet national strategi, 
der kan sikre, at børn og unge ikke 
begynder at ryge. Tandlægeforeningen 
har bidraget til en rapport, som blandt 
andre WHO, Kræftens Bekæmpelse og 
partnerskabet Røgfri Fremtid står bag, 
og som kommer med anbefalinger til, 
hvordan det lykkes at få færre rygere 
i fremtiden. Der skal laves en national 
handleplan for tobaksforebyggelse, 
indføres højere priser på tobak, neutrale 
cigaretpakker og tobak under disken. 
Rapporten anbefaler også, at man laver 
flere røgfrie miljøer, for eksempel på alle 
uddannelsessteder, og så må tobaksin-
dustrien ikke få indflydelse på sundheds-
politik. Hvis du vil have hjælp til rygestop, 
besøg hjemmesiden stoplinien.dk. 

er, at tandlæger nemt og hurtigt kan 
henvise til rygestop uden at fortælle 
om de sundhedsmæssige aspekter af 
rygning. På den måde forsøger man at 
undgå, at patienten føler sig presset og 
går i forsvarsposition. 
Niels Sandø, der er konstitueret en-
hedschef i Sundhedsstyrelsen, mener, 
at det er positivt, at tandlægerne spiller 
en så aktiv rolle i forhold til bekæmpel-
se af rygning. ”Vi ved, at opfordringer 
til rygestop fra sundhedspersoner 
motiverer til at stoppe med at ryge. Hvis 
vi også sikrer, at flere henvises direkte 
til rygestoptilbud i kommunen eller hos 
Stoplinien, kunne det have endnu større 
effekt,” siger Niels Sandø.

FLERE RYGERE
Trods regeringens målsætning om en 
røgfri generation i 2030 er andelen af 

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2

3400 Hillerød 
T 4829 9100

ssidiagnostica.com

Favorable abonnementsordninger,  
der gør det lettere at opfylde kravene i NIR  

og dokumentere sterilisationsprocessen
Kvalitetskontrollen udføres med biologiske indikatorer fra  

SSI Diagnostica, der dyrkes i vores certificerede laboratorie, 
som en ekstra sikkerhed for klinikken.

BIOLOGISKE 
INDIKATORER

RING OG FÅ EN 
AFTALE SOM 

PASSER TIL JER

Til jer der ikke er medlem af vores  
dejlige forening kan gå ind på: 
www.hovedpineforeningen.dk  
under selvbetjening og melde  

sig ind og betale online.

Der er mange medlemsfordele bl.a. gratis  
psykolog hjælp og rabat til gode behandlere. 

Sammen er vi stærkere!
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FORÅRSARRANGEMENTER  
Lider du af hovedpine og migræne så kom til vores foredrag og bliv klogere!

Scan koden med din smartphone, ring  
på tlf. 70 22 00 52 eller læs mere på  
www.hovedpineforeningen.dk

Find os på facebook: 
facebook.com/hovedpineforeningen

LÆR AT ÆNDRE DIN LIVSSTIL OG BLIV MIGRÆNEFRI 
Tirsdag, den 19. marts kl. 18.30-21.00 i Medborgerhuset, Sal B, 
Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg
Spændende foredrag med Heilpraktiker (tysk naturlæge) akupunktør 
og auricoloterapeut Jena Frederikke Krogslykke. Jena fortæller om 
kost, motion, homøopati, akupunktur, magnet behandlinger m.m. 
Endvidere fortæller Jena om vigtigheden af vores tarmflora, lever- 
og galdeblærens betydning i forhold til migræne, kost, medicin og 
fødevareintolerence. Jena giver også en prøvebehandling. Efter en 
kort pause kommer Troels Johansen og fortæller lidt om den nye 
Rehaler fra fa. BalanceAir, som er uden medicin.

Tilmelding: Senest den 11.3. på post@hovedpineforeningen.dk.  
Alle er velkommen. Pris for medlemmer kr. 40,- ikke medlemmer  
kr. 70,- som indbetales 11.3. på mobilepay 65571 mærket “Silkeborg”.

ØVRIGE ARRANGEMENTER 
Sæt kryds i kalenderen den 3. maj: 
Hvor vi holder generalforsamling 
i Nyborg. Der følger mere i vores 
forårsudgave af medlemsbladet.

Lørdag, den 11. maj:  
Aalborg Universitetshospital afhold-
er smertens dag “livsglæde på trods 
af kroniske smerter” med boder  
fra div. foreninger og foredrag. Her 
følger også mere i næste blad.

FOREDRAG I VARDE MED FYSIOTERAPEUT LARS B. NIELSEN  
OG HOVEDPINESYGEPLEJERSKE LOUISE SCHLOSSER
Tirsdag, den 26. marts kl. 18.30-21.00 hos 
Fysiodanmark Vestre Landevej 67, 6800 Varde.
Lars har taget Masteruddannelsen i hovedpine og hjælper mange  
med hovedpine/migrænepatienter. Hovedpinesygeplejerske fra  neu-
rologisk afd. på Esbjerg Centralsygehus Louise kommer og fortæller om 
medicinfremkaldthovedpine. Kom og få svar på mange spørgsmål hos 
dem begge. Derefter kommer Trols Johansen fra firmaet BalanceAir  og 
fortæller om den nye Rehaler, en ny engangs inhalator uden medicin.

Tilmelding: Senest den 18.3. på post@hovedpineforeningen.dk   
Alle er velkommen. Migræne Danmarks medlemmer er også inviteret. 
Pris for medlemmer af begge foreninger kr. 50,- ikke medlemmer  
kr. 75,- som betales 18.3. på Mobilepay 65571 husk at skrive “Varde”.

FOREDRAG I KØBENHAVN  MED NEUROLOG 
JAKOB  MØLLER HANSEN 
Torsdag, den 4. april kl. 19.00-21.00 i  
Admiral Geddes Gaard, Holberg salen, Store  
Kannikestræde 10 A, 1169 København K  
Jakob vil fortælle om det nye forebyggende  
medicin, vi venter på til foråret, og lidt om det 
nye Videnscenter for hovedpine. Foredraget  
holdes sammen med Migræne Danmark. 

Alle er velkommen og der er gratis adgang  
for medlemmer af de to foreninger.  
Ikke medlemmer kr. 110,-  som betales på  
Mobilepay 28.3 på 65571 husk at skrive  
“København”.
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Sund shopping
BOSWELLIA
Vil du have et tilskud til velfungerende led? 
Boswellia fra Natur-Drogeriets phyto-serie 
er ekstrakt af boswellia gummiharpiks, som 
også kendes som myrra fra Biblen.
Siden oldtiden har harpiksen været brugt 
inden for den hinduistiske lægekunst 
Ayurveda, men her får du den i praktiske 

OIL OF LIFE® PREMIUM 500Ml
Endelig efter flere års planlægning og forsøg har vi sammensat og 
produceret den eneste økologisk certificerede essentielle vegetabilske 
fedtsyre der er tilsat vegetabilsk DHA. Tilsat i den mængde der opfyl-
der den eneste EFSA godkendte Health Claim under Artikel 13.1 i EU’s 
lovgivning. Ved daglig indtagelse af 250mg DHA bidrager dette til:
Opretholdelse af normal hjernefunktion
Opretholdelse af normalt syn
Den normale funktion af hjertet
Oil of Life Premium er en sammensat formel baseret på en blanding 
af 3 forskellige typer olie og med det, tilbyder den et højt indhold af 
omega 3 (korte kæder, såvel som lange kæder af omega 3 fedtsyrer):

OIL OF LIFE STANDARD OLIEKAPSLER
DinSundheds Oil of Life Standard er en blanding 
af økologisk hørfrø og økologisk kæmpenatlyso-
lie. Disse to
planteolier har den optimale blanding af Omega 3-6-9 
og GLA / gamma-linolensyre til at skabe den ideelle
kombination af fedtsyre din krop har brug for. 
Omega 3-6-9 balance er ca. 2,5:1:1.
Oil of Life Standard, Omega 3-6-9 + GLA, vegeta-
bilsk hørfrøolie og kæmpenatlysolie i en vegeta-
bilsk kapsel. Samlet økologisk certificeret, med 

OIL OF LIFE KVINDE
Livets Olie Kvinde er baseret på vores Standard olie, der 
er en blanding af hørfrø- og kæmpenatlysolie. Disse to 
planteolier har den perfekte blanding af omega 3-6-9 og 
GLA/gammalinolensyre for at skabe den optimale sam-
mensætning af de fedtsyrer, din krop har brug for.
Omega 3-6-9 balancen er ca. 2,5:1:1.
Livets Olie Kvinde er tilsat egyptisk sortkommenolie, (Nigel-
la sativa), som er god for kvinder i alle aldre. Egyptisk Sort-
kommen stammer fra Middelhavsområdet. Det er blevet 
brugt i de sidste 2-3.000 år og er kendt som de frø, kong 
Tutankhamen havde med i sit gravkammer. Desuden lyder 

tabletter, som du skal tage to af dagligt.
Boswellia gummiharpiks medvirker til at 
bevare velfungerende led. Det understøt-
ter også en normal menstruationscyklus 
og normal fordøjelse. Desuden medvirker 
gummiharpiksen til at bevare et normalt 
kolesterolniveau i blodet og understøtter 

hjertefunktionen og den 
mentale funktion.
Boswellia tabletter, 90 stk., 
vejl. udsalgspris: kr. 119,95
Læs mere på natur-dro-
geriet.dk eller ring til tlf.: 
8692 3333.

Hørfrøolie med et højt indhold af kort kæde omega 3 fedtsyre 
nemlig ALA.
Kæmpenatlysolie med en bred fedtsyreprofil hvor en af dem 
er GLA som ligger på en 9 -10% og som gør olien til en unik 
og en rig kilde af omega 6. Den lille mængde af omega 6 har 
en væsentlig rolle med at stabilisere formlen og bringe den 
perfekte balance i formlens fedtsyre profil.
Hovedpunktet i den blanding er DHA olie som er en olie 
ekstraheret fra mikro-alger og som er rig på den lange kæde 
af omega 3 fedtsyrer nemlig DHA og EPA. Med det kan Pre-
mium olie klassificeres som et super omega 3.
Få mere information på dinsundhed.net eller tlf.: 3262 0020.

EU-certifikat og dansk rødt/hvidt Ø-logo.
Kapselskallen er udvundet fra majs (hypromello-
se), det vil sige den er 100% vegetabilsk og olien 
er nitrogen beskyttet.
Som alle vore andre produkter er kapslerne veleg-
nede for vegetarer og veganere.
60 kapsler a 500mg i blister pr. pakke eller 120 
kapsler a 500mg pr. bøtte.
Få mere information på dinsundhed.net eller tlf.: 
3262 0020.

myten, at frøene var grundlaget for Kleopatras skønhed.
Sortkommenolie er kendt og beskrevet som grundlaget 
for kvindelig sundhed og skønhed og bliver brugt i en 
række skønhedsprodukter så som cremer, lotions, osv. 
Sortkommenolie indeholder mange aktive plantestoffer, 
bl.a. ca. 50% essentielle fedtsyrer.
Egyptisk sortkommen er omtalt og beskrevet af kendte 
historiske personligheder som Hippokrates, Dioskori-
des, Ibn Sina, Jim Duke, Karl den Store og Hildegard von 
Bingen.
Få mere information på dinsundhed.net eller tlf.: 3262 0020.

DIN FANTASTISKE BRYSTMÆLK

Fra det øjeblik du bliver gravid, begynder et helt nyt lille menneske at 
vokse inde i din krop. Og i løbet af den første måned begynder din krop 
også at udvikle et fantastisk nyt madsystem.
Amning er noget helt specielt, smukt og sundt. Amning er praktisk og 
gratis præcis ligesom vores e-bog. Den interaktive, digitale vejledning 
fører dig gennem hvert eneste af de vigtigste trin i udviklingen af din 
produktion af brystmælk.
Læs mere på: Medela.dk/ebook

UTRYGHED OM KOLESTEROL
Mere end 600.000 danskere tager 
dagligt kolesterolsænkende medicin 
(de såkaldte statiner), som mindsker 
risikoen for hjerte-kar-sygdomme. 
”Det er det samme antal personer, 
som der er historier om statiner i 
de danske medier,” påpeger medie-
forsker, Kasper Bering Liisberg, om 
det store antal historier på området. 
Han har igennem længere tid læst 
og analyseret artiklerne om koleste-
rolsænkende medicin i Politiken, B.T., 

Ude og Hjemme og Femina. ”Artik-
lerne er meget selvimodsigende og 
de mangler ofte kilder. Jeg vil derfor 
opfordre til, at man kun lytter til de 
medier, som bygger på eksperter 
og henviser til kilder,” siger Kasper 
Bering Liisberg. Magasinerne Sund-
hed og Sundhed+ baserer altid sine 
artikler på troværdige kilder, såsom 
danske og udenlandske universiteter, 
samt ekspertudtalelser. 
KILDE: SYDDANSK UNIVERSITET

MINDST 500.000 HAR OSTEOPOROSE
Sundhedsstyrelsen har netop opdateret de nationale anbefalinger for, hvilken 
medicin der kan bruges til at behandle knogleskørhed hos de 172.000 danskere, 
der er diagnosticeret med skeletsygdommen osteoporose, også kaldet knogle-
skørhed. Anbefalingerne gennemgår de enkelte lægemidler, og besvarer spørgs-
mål som for eksempel, hvad der er det bedste valg af præparat, når patienten skal 
have et lægemiddel fra en given lægemiddelgruppe. Samtidig viser opdateringen, at 
mindst 300.000 ekstra danskere må formodes at leve med osteoporose uden at vide 
det. De opdager først sygdommen, når der opstår et knoglebrud for eksempel ved 
mindre fald eller ulykker. Det betyder, at der ifølge Sundhedsstyrelsen er over en 
halv million med sygdommen i Danmark.
KILDE: SUNDHEDSSTYRELSEN

NY VIDEN OM INSULIN 
Hormonet insulin har været 
kendt og studeret i mere end 
100 år, særligt i forbindelse med 
diabetes. Alligevel gør forskere 

stadig nye opdagelser om 
hormonet. Nu har for-

skere fra det sund-
hedsvidenska-
belige fakultet 

på Københavns Universitet afdækket en hidtil ukendt 
proces i dannelsen af insulin. De nye forskningsre-
sultater er netop offentliggjort i det videnskabelige 
tidsskrift Diabetes. ”Vi håber, at den nye opdagelse vil 
guide udviklingen af nye lægemidler, og at vi eksem-
pelvis bliver i stand til at hæmme overproduktionen af 
insulin, som det sker hos børn og voksne med hyper-
insulinæmi,” siger lektor Michal Tomasz Marzec.
KILDE: KØBENHAVNS UNIVERSITET
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OTICON OPN™ 
- En helt ny type høre-
apparat.
Oticon Opn æn-
drer måden, som 

DOKUMENTERET ANTI-SNORKESKINNE FRA SNORBAN
Det vurderes at omtrent hver fjerde af os snorker regelmæssigt. Det er derfor glædeligt, at der er findes en medicinsk anbefalet løsning med 
dokumenteret effekt. Anti-snorkeskinne fra SnorBan holder underkæben fremad, så luftpassagen i svælget øges, og snorken afhjælpes. Snor-
Ban har med stor succes været solgt siden 1996 og er flere gange testet i pressen som det mest effektive middel mod snorken. Du kan læse 
mere om og bestille SnorBan anti-snorkeskinne på på www.snorban.dk.   

Stop snorken med SnorBan

- Virker med det samme og har dokumenteret effekt.

- Fjerner eller mindsker snorken hos 3 af 4 brugere.

- Sikrer en god nats søvn for dig og din sengepartner.

Bestil den i dag på www.snorban.dk eller tlf.: 5056 4212 og få hurtig levering fra e-mærket butik. 

Vægttab er et af de allerbedste redskaber, hvis man vil undgå 
eller udskyde at få type 2-diabetes. Det skyldes, at der er tæt 
sammenhæng mellem forhøjet blodsukker og for meget 
fedt på kroppen: 80 pct. af alle overvægtige har allerede et let 
forhøjet blodsukker (prædiabetes) og dermed stærkt øget 
risiko for at udvikle sygdommen. En mindre andel udvikler 
type 2-diabetes, selv om de er normalvægtige, og de er ofte 
arveligt disponeret.
Antallet af mennesker med type 2-diabetes blev mere end 
fordoblet mellem år 2000 og 2016, og alt tyder på, at den 
eksplosive vækst vil fortsætte.
Heldigvis er det muligt at opnå et normalt blodsukker med 

BEAUTYBEAR® SKIN
- Plej dit ydre indefra med BeautyBear® SKIN.
Den nye veganske BeautyBear® SKIN er fremstillet som velsmagende 
gummie og er et skønt alternativ til pleje af din hud.
Med en helt ny kombination af både ceramideolie, ellaginsyre fra 
granatæble samt en lang række vitaminer og mineraler, herunder A-vita-
min, Biotin og Zink, optimerer SKIN din hud indefra.
Prøv hudpleje på en ny og lækker måde. SKIN indeholder kun naturlige 
ingredienser og ingen kunstige tilsætningsstoffer, smags- eller søde-
stoffer.  BeautyBear® vitaminerne fås også som HAIR, NAIL og TAN.
Fås hos Matas, i helsekostbutikker, førende apoteker og webshops til 
249,00 kr. pr. dåse.
Læs mere på beautybear.dk eller ring til tlf.: 4486 0550.

SOKKESIDEN.DK
Sokkesiden.dk har leveret kvalitets-
strømper i mere end 20 år. Alle vores 
strømper strikkes i Østersund i Sverige 
og de vigtigste egenskaber ved strøm-
perne er; at de ikke strammer, ikke laver 
mærker og sidder perfekt på foden. 
Strømperne kan bruges af alle, men den 
primære målgruppe er folk som ønsker 
strømper som ikke strammer og laver 
mærker på benene.
Vi importerer strømperne direkte fra 
fabrikken i Östersund og sælger dem di-
rekte til dig. Derfor er priserne min. 30% 
billigere end tilsvarende strømper.
Derudover kan du spare 15% på ALLE 
modeller hele december med rabatko-
den Jul2018.
Du kan bestille i webshoppen på sokke-
siden.dk eller på tlf.: 3536 5073 mellem 
kl. 9-15.

BLIV GLAD IGEN MED SAFROSAN
Safrosan er et nyt produkt i tabletform, der er baseret på 
humørstimulerende stoffer udvundet af safran. Safran kan 
nemlig give et mere positivt udsyn i livets problemfyldte 
perioder.
Safrosan indeholder udover safran desuden riboflavin, nia-
cin, magnesium samt biotin, der alle bidrager til nervesyste-
mets normale funktion og til følelsesmæssig balance.
Safrosan er en effektiv hjælp i perioder, hvor livet synes 
svært, og indholdsstofferne afhjælper tristhed, modløshed 
og nedtrykthed og giver følelsesmæssig balance.
Læs mere på www.wellvita.dk eller ring til tlf.: 8230 3040.

STAUDEENGENS ARONIAPRODUKTER
Staudeengens aroniaprodukter er 100 % 
økologisk ren aroniasaft uden tilsat suk-
ker, eller andre tilsætningsstoffer.
Læs mere på: http://www.staudeengen.dk/
Forside.html
Staudeengen, tlf.: 61 54 84 85

de. Huden opstrammes og aldringstegn 
reduceres ved hjælp af grøn alge, som 
forbedrer hudens elasticitet og booster 
kollagen-syntesen.
Et højt indhold af antioxidanter virker beskyt-
tende mod hudskader forårsaget af oxidativt 
stress, som ellers vil ælde huden betydeligt. 
Med sine genopbyggende og plejende 
egenskaber vil cremen være velegnet til 

- Genopbyggende pleje til tør hud
Økologiske Mellisas uparfumerede Alt-i-Én 
Citronmelissecreme er formuleret med de 
bedste naturlige ingredienser, der optimerer 
tør, kløende og ældet hud.
Tør hud kommer i balance, da cremen 
optimerer hudens fugtniveau ved bl.a. at 
styrke hudbarrieren. Rødmende og irriteret 
hud beroliges, da cremen virker kløestillen-

alle hudtyper, samt kan den 
benyttes til både ansigt og 
kropspleje.
Alt-I-Èn Citronmelisse-
creme, 150 ml. 179 kr 
fra Mellisa.
Læs mere på mellisa.
dk eller ring til tlf.: 
4586 7499.

ALT-I-ÉN CITRONMELISSECREME

traditionelle høreapparater fungerer på. 
Høreapparatet leverer lyd fra dine omgivel-
ser i 360° og støtter måden, som hjernen 
naturligt opfatter lyd. Oticon Opn™ fjerner 
baggrundsstøj og giver dig mulighed for 
at tage del i en samtale med flere talende. 
Oticon Opn™ forbedrer evnen til forstå tale 
med 30% sammenlignet med f.eks. Alta2 
Pro. Det betyder, at du skal anstrenge dig 
mindre for at lytte til, hvad der bliver sagt. 
Du kan forbinde Oticon Opn™ trådløst med 

Apple eller Android-telefoner og få opkald, 
musik og lyden fra dit TV direkte i dine 
høreapparater. Du kan også bruge Oticon 
On-appen til at interagere med en lang 
række internetforbundne enheder ved brug 
af IFTTT-netværket.
Audika har 33 Oticon certificerede hørecen-
tre i Danmark, så vi er også i nærheden af 
dig. Prøv Oticon Opn™ gratis i 30 dage.
Læs mere på audika.dk eller ring tlf.: 7873 2553.

GÅ JULEN I MØDE MED GLAT & SPÆNDSTIG HUD!
INSTANT OPSTRAMMENDE ANTI RYNKECREME 

Drømmer du om en fast og glat hud, vil du elske den nye unisex-serie LIFT4SKIN. Serien er lækker og 
luksuriøs og et sikkert alternativ til plastikkirurgi og injektioner.  Den stærke effekt kommer fra en syntetisk 
peptid, SYN®-AKE, som efterligner virkningen af Waglerin-1, et tripetid fundet i slangegift. Slangegiften 
er berømt for sin evne til at lamme sit bytte, men effekten i SYN®-AKE er dæmpet og hæmmer i stedet 
muskelsammentrækninger og minimerer rynker.  SYN®-AKE er guf for den aldrende hud, idet peptiden 

forbygger og udjævner rynker, regenerer og genopbygger kollagen, genetablerer hudens elastici-
tet og beskytter mod udefra kommende faktorer. Ved daglig anvendelse opnås et boost 

til hudens udstråling og spændstighed og du udskyder yderligere tegn på 
ældning af din ansigtshud.  Effektiviteten er grundigt testet og dokumenteret 
i flere Internationale studier og peptiden har vundet prisen Swiss Techno-
logy Awards.
Forhandles online hos matas.dk, webapoteket.dk, apotekeren.dk, apopro.dk 
og lift4skin.dk. Pris 349-495 kr.  Hent mere info på lift4skin.dk eller  
7070 7337.

ELMEDISTRAAL-APPARAT
Elmedistraal-metoden virker direkte ind på 

blodkarrene og har derved effekt på kredsløbet. 
Blodcirkulationen bliver forbedret. Også mu-

skelspændinger, sportsskader, knogle-
brud og heling af sår er områder, hvor 
Elmedistraal-metoden er effektiv.
Apparatet er til hjemmebrug.

Læs mere på: http://www.elmedistraal.dk/
Elmedistrål A/S, tlf.: 2892 8404

helt almindelig mad og sund fornuft, og denne bog fortæller 
præcis hvordan. Metoden og de 45 nemme, velsmagende 
retter i bogen er resultat af et målrettet samarbejde mellem 
erfarne diætister fra Diabetesforeningen og Suzy Wengel, 
hvis succesrige slanke- og livsstilsprincipper danner funda-
ment i den såkaldte Sense-metode. Opskrifterne er udviklet 
med baggrund i de officielle anbefalinger og kostråd, men så 
blodsukkervenligt som muligt. 
Sense er et populært redskab til at få styr på portionsstør-
relser og spisevaner, så man taber sig uden sult, forbud og 
dårlig samvittighed. Titusindvis af danskere har allerede tabt 
sig med Sense-metoden. 

Læs mere på politikensforlag.dk eller ring til tlf.: 3347 0707.

SPIS DIG UDEN OM TYPE 2-DIABETES MED SENSE

CRESCINA
Effektivt Produkt mod Hårtab!
Kæmper du ligesom 1,5 millioner andre 
danskere med hårtab er der hjælp at hente. 
Forskere fra Schweiz har udviklet et produkt, 
der kan være afgørende i kampen mod 
hårtab. Produktet hedder CRESCINA og er 
tilgængelig online på crescina.dk, Matas og 
landets apoteker.
En undersøgelse, offentliggjort af NCBI, 
konkluderer at CRESCINA fremmer hårvæk-
sten og justere aktiviteten af hårsækkene. 
Forsøgene bag blev udført over en 4 måne-
ders periode hvor man målte hårvæksten 
og hårets modstand mod udtrækning. Efter 
4 måneder var hårvæksten I gennemsnit 
steget med 10,7% og hårets modstand mod 
udtrækning forøget med 29,6%, svarende til 
+404% nye hår ift. placebo eller i alt 6,300 
nye hår.

Produktet har stor succes i udlandet, hvor 
CRESCINA i Italien er blevet det største 
mærke på området.
CRESCINA virker på alle slags hårtab så 
længe hårsækkene er i live.  CRESCINA 
findes i varianter til mænd og kvinder, i 
prisklassen 731- 1.477 kr. 
For yderligere information henvises til 
crescina.dk eller tlf.: 7070 7337.

PERSKINDOL ACTIVE GEL
Ondt i led og muskler? Perskindol Active 
Gel kan hjælpe. 
Vores led bliver mere stive med alderen. 
Det kan være lidt mere besværligt at 
komme op at stå, ligesom ryggen kan 
værke. Smør gelen på de udsatte områder, 
gerne flere gange om dagen. Undgå øjen-
kontakt og vask hænderne efter brug.
Produktet forhandles hos udvalgte apoteker, 
Matas, Helsam og andre helsekostforretninger.

Læs mere på novasel.dk/ eller ring tlf.: 6323 0002.
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Lider du af

Astma
Allergi
KOL
eller andre 
luftvejslidelser?
Så prøv natuSå prøv naturens 
egen terapi.

Sopipa saltpiben
Godkendt som medicinsk udstyr i EU.

Læs mere på

MUMOMEGA

God og næringsrig mad er 
vigtig for os gennem hele 
livet, men ernæringseks-
perter er enige om, at det er 
om end endnu vigtigere, at 
man spiser rigtigt, når man 
planlægger at blive gravid, 
under graviditet og mens 
man ammer.

De flerumættede fedtsyrer DHA (Do-
cosahexaensyre) og AA (Arachidon-
syre) er begge vigtige som byggesten 

FÅ NATURLIGE, LANGE BAMBI-VIPPER

Hvis du ikke er udstyret med de længste, stærkeste vipper fra 
naturens side, kan det være rart at hjælpe dem lidt på vej. Med 
Long4Lashes Gold Eyelash Serum, der er fri for parfume og pa-
rabener og udviklet til sensitiv hud, stimuleres vippernes naturlige 
vækst og gør ikke bare vipperne længere, men også kraftigere, 
tættere og mørkere. Hemmeligheden bag Long4Lashes Gold er 
et aktiv fra øjenmedicin, som fremmer vippernes naturlige vækst, 
provitaminet B5, som styrker hårfibrenes struktur, og hyaluronsy-
re, som fugter vipperne – helt uden irritation eller rødme. 
Long4Lashes Gold Eyelash Serum, 649 kr. for 4 ml. Det svarer 
til et halvt års behandling. Forhandles online hos matas.dk, we-
bapoteket.dk, apotekeren.dk, apopro.dk og long4lashes.dk.
Ring tlf.: 7070 7337.

SKIN ACTIVE RETINOL + NAG COMPLEx
- Når du ønsker at maksimere resultatet af din hudpleje.
Skin Active Retinol + NAG Complex er et meget 
virksomt, serumlignende koncentrat, som kombinerer 
retinol med patenteret NeoGlukosamin fra NeoStrata 
og hermed styrker hudens matrix, gør huden fastere og 
giver en jævnere hudtone.
NeoGlukosamin intensiverer de volumenopbyggende 
og opstrammende effekter sammenlignet med brug af 
retinol alene.
Mikroindkapslingen af retinol giver maksimal stabilitet. 
Denne indkapsling betyder også, at der gradvist afgives 
retinol til huden, og hermed øges tolerancen for denne 

sammensætning, som har en relativt høj koncentration af retinol.
Få mere information på neostrata.dk eller tlf.: 3391 9148 .

CLIMACAR
Komfort modellen er en lukket 3-hjulet 
scooter, som gør det muligt at komme 
omkring lunt og godt – uanset vejret. 
Dette smarte lille køretøj må køres 
uden kørekort, hvis blot man er 
over 18 år. Er du under 18 år skal 
du have knallertkørekort.
Læs mere på http://climacar.dk/
nye-modeller/komfort eller ring 
tlf.: 7099 9910

for i sin udvikling hentes fra moderen 
og i mange tilfælde hendes hjerne, 
som ”udvandes”. Undersøgelser har 
vist at en kvindehjerne kan krympe op 
til 5%.
Er man i tvivl om man får nok af de 
flerumættede fedtsyrer via sin kost kan 
man supplere med et kosttilskud.
Produktet forhandles på udvalgte apo-
teker samt Helsam og andre Helsekost-
forretninger.
Yderligere info på novasel.dk eller tlf.: 
6323 0002.

i cellerne, når fosterets hjerne og øjne 
udvikles. DHA og AA er ligeledes en 
vigtig del af cellemembranerne og har 
betydning for, at cellevæggene bliver 
smidige så væske og salte let kan 
passere ind og ud af cellerne.
Forskning viser at DHA specielt er 
vigtigt under de sidste 3 måneder hvor 
fosterets hjerne og øjne gennemgår en 
stor vækst. Et lavt indtag af de rette og 
nødvendige fedtsyrer påvirker både mor 
og barn.
De fedtsyrer som fosteret har brug 

EYE Q - FISKEOLIE

Eye q - fiskeolie med et specielt 
afbalanceret indhold af de vigtige 
flerumættede fedtsyrer EPA, DHA 
og GLA, til gavn for din krop og 
celler.
Eye q’s egenskaber er videnskabeligt 
dokumenteret i flere studier. Fiske-
olien i eye q er certificeret af ”Friend 
of The Sea” bæredygtigt fiskeri.

Forhandles på apoteket, matas og Helsam/helse-
kostforretninger.
Læs mere på novasel.dk eller ring til tlf.: 6323 0002.

SOCIAL ADFÆRD OG SUNDHED
De fire bøger i denne måned har dét tilfælles, at de forholder sig til social 
adfærd. Social adfærd drejer sig ikke blot om de konkrete ord mellem to 

mennesker. Det består af en række bevidste såvel som ubevidste valg, som har 
indflydelse på, hvordan vi har det med os selv og vores omgivelser. Det gælder 
for eksempel, hvordan vi spiser og om vi bor alene eller sammen med andre.

TEKST: BIRTE JØRGENSEN

MIT LIV SOM ENE STÅENDE
”Jeg har aldrig følt, at folk syntes, jeg var mærkelig, eller at der nok var noget galt med mig, fordi 
jeg ikke havde en kone,” siger Helge. ”Jeg savner ikke en mand, jeg savner kærlighed,” tilføjer 
Jette. Jette og Helge er to ud af 16 modne sigler mellem 45 og 78 år, som Camilla Lindemann 
har talt med i forbindelse med sin nye bog. I bogen sætter forfatteren, som selv er single, fokus 
på det tabu at bo alene. Bogen kommer rundt om en række single danskeres holdning til at være 
single, men kunne godt gå lidt tættere på de stærkeste følelser.
Camilla Lindemann, ”Mit liv som Ene Stående”, 354 s., kr. 249,95, People’s Press

MAD OG FÆLLESSKAB
Åh nej. Endnu en bog om vægttab. Jeg må indrømme, at det var min første tanke, da jeg så titlen 
på bogen ’100 Genveje Til Vægttab’. Bag bogen står Stina Dannerfjord. Med sin faglighed som 
cand.scient. i klinisk ernæring og slankekspert i DR’s nye programserie ’Det fede parforhold’ går 
hun tæt på, når par hygger sig til et par ekstra kilo. Bogens centrale pointe er, at man ikke be-
høver at ændre sig selv og lave hele sin livsstil om, hvis man vil tabe sig. Bogens titel er på den 
måde egentlig lidt misvisende. Der er ikke brug for 100 genveje. Men det positive budskab ligger 
alligevel i, at man kun har brug for genveje. 
Stina Dannerfjord, ”100 Genveje Til Vægttab”. 216 s., kr. 250,00, Politikens Forlag

VEGANSK LUKSUS
Der er forskel på, hvad man spiser forskellige steder. Det er også et spørgsmål om kompetencer, 
normer og værdier. Kokken Morten Bang Olsen, som har arbejdet på AOC, Restaurant Babette 
og No.2, har skabt en kogebog med vegansk mad til gourmetnørder. Han anslår selv, at bogen er 
den første af sin slags. I ’Vegansk Luksus’ løfter han det veganske køkken og inspirerer os. Det 
er en god bog, fordi den netop løfter det veganske køkken og overbeviser om, at det er mere end 
tofu og salat. Man behøver ikke at være veganer for at få glæde af bogen. Jeg glæder mig til at 
gå i gang med flere af retterne, som ser spændende ud. Samtidig fortæller bogen om specialpro-
dukter, for eksempel ponzu og yuzujuice, der i hvert fald er helt nye i mit eget univers. 
Morten Bang Olsen, ”Vegansk Luksus”, 227 s., kr. 329,95, Fadls Forlag

VI TÆNKER
Det er en god idé at lære børn sociale kompetencer og at have et fælles oplæg til, hvordan det bliver 
tydeligt for barnet, hvad der forventes og hvad der er uacceptabelt. Børn har dårlige chancer for at ram-
me rigtigt, hvis de ikke ved, hvad der forventes. Bogen indeholder derfor konkrete forslag til, hvordan 
man kan lære børn i børnehave og i indskoling sociale kompetencer. Men bogens største plus er sjovt 
nok også bogens største minus. Den er baseret på, at forskellige kulturer har indflydelse på, hvad der 
forventes af barnet. Men den er ikke skrevet til dansk kultur. Hvis man kan holde sig det for øje, så er 
den et spændende oplæg til diskussioner og overvejelser hos forældre, lærere og pædagoger. 
Michelle G. Winner, Ryan Hendrix, Kari Z. Palmer, Nancy Tarshis,  
”Vi Tænker – Lærebog for sociale problemløsere”, 5 hæfter, se priser mv. under Forlaget Pressto
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ET SUNDT SAMARBEJDE
Disse sider er lavet 
i samarbejde med 
Danske Regioner, 
der repræsenterer 
de fem danske 
regioner og deres 
interesser nationalt 
og internationalt. Læs 
mere om regionernes 
arbejde på regioner.dk
Du kan se flere 
eksempler på 
Regionernes arbejde 
ved at besøge 
Magasinet Sundhed og 
Sundhed+ online.

REGIONERNE ÅBNER VURDERINGSENHED FOR ANONYM NYREDONATION

Forestil dig et møde med din 
læge, hvor I taler om dine 
gener. Din arvemasse. Ud 
fra den kan lægen fortælle 
dig præcist, hvad du fejler, 
hvordan du forebygger bedst 
og hvilken pille du skal tage 
og hvor mange piller. Hvis 
sygdommen er arvelig, kan 
lægen lige så præcist hjælpe 
dine børn. Altså en stor detal-
jegrad i forebyggelse, diagno-
se og behandling. Det kalder 

VANDREJOURNAL GÅR PÅ PENSION OG 
REGIONER INDFØRER DIGITAL LØSNING
Siden 70’erne har den gule konvolut, som 
rummer vandrejournalen, været fast inventar i 
hænderne på vordende forældre, når de skulle 
besøge for eksempel egen læge eller jordemo-
der. Nu vil regionerne pensionere den fysiske 
papirjournal og i stedet indføre en ny, digital 
løsning, der giver et sikkert og nemt overblik 
over den gravides oplysninger og aftaler i 
sundhedsvæsenet. Kommende forældre vil 
opleve bedre sammenhæng og kommunika-
tion på tværs af sundhedsvæsenet, hvor de 
selv og relevante fagpersoner kan se og tilføje 
informationer online. Ulla Astman ser frem 
til den nye digitale løsning: ”Vi er mange, der 
kan huske vandrejournalen mange år tilbage, 
og den har tjent gravide godt. Men nu er tiden 

moden til at gøre området digitalt til fordel for kommende forældre, så de kan føle sig trygge i, at deres oplysninger 
bliver behandlet sikkert og samtidig får et bedre overblik over forløbet.”

STOR TILFREDSHED HOS AKUTTE PATIENTER

Selvom der med over en million pa-
tienter i 2018 var nok at se til på lan-
dets akutmodtagelser og klinikker, 
så er langt størstedelen af patienter-
ne tilfredse med deres besøg. Det er 
en af konklusionerne i regionernes 
årlige undersøgelse af patienters 
oplevelse i akutmodtagelser og 
-klinikker. Her svarer 75 procent af 
patienterne, at de i høj eller meget 
høj grad var tilfredse med besøget 
på akutklinikken. Hos akutmodtagel-

sen var 69 procent i høj eller meget 
høj grad tilfredse. ”Det er et flot 
resultat, som viser, at patienterne får 
en behandling, de er godt tilfredse 
med. Det er vigtigt for os og vi kan 
se, at personalet gør meget for at 
tage hånd om de akutte patienter. 
Venteværelset på en akutmodta-
gelse eller -klinik kan være et travlt 
sted, så vi skal være meget grundige 
i kontakten med patienterne,” siger 
Ulla Astman.

En ny lov gør det muligt at donere ano-
nymt og regionerne åbner nu Danmarks 
første vurderingsenhed for anonym 

nyredonation. ”Med den nye enhed vil 
endnu flere patienter få en rask nyre,” 
siger formanden for sundhedsudval-
get, Karin Friis Bach. Hvert år venter 
omkring 400 patienter på en rask 

nyre. ”Det er dog vigtigt at huske, 

at nyrer fra afdøde fortsat er den primæ-
re kilde til at hjælpe nyrepatienterne. Jeg 
vil gerne opfordre alle til at tage aktivt 
stilling til organdonation - hvad enten 
man ønsker at donere eller ej,” siger 
Karin Friis Bach. Borgere, der ønsker 
at høre nærmere om muligheden for at 
donere kan kontakte vurderingsenheden 
på 4038 3966.

vi personlig medicin. Regio-
nerne er langt i udviklingen, 
der skal behandle patienter 
ved hjælp af arvemasse. Det 
arbejde skal vi fortsætte, da 
vi på den måde kan tilbyde 
mere præcis behandling 
til den enkelte patient og 
patientens familie, skriver 
formand og næstformand i 
Danske Regioner, Stephanie 
Lose og Ulla Astman i et 
debatindlæg.

VORES BIOLOGISKE BYGGESTEN BETYDER NOGET, NÅR VI SKAL BEHANDLES

Comfy Bra Sove-bh
Graviditets-  

og amme-bh
Støttende

mavebælte

Easy 
Expression

BH/Top

Lingeri – behageligt,  
funktionelt og høj kvalitet

Ligesom alle andre produkter fra Medela er vores lingeri også 
udviklet og designet til at gøre dit liv nemmere, så du kan nyde 
hvert et øjeblik som nybagt mor i fulde drag.

For mere information besøg: medela.dk
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SÅDAN DELTAGER DU
De nummererede felter i krydsordsopgaven danner et kodeord, som du kan indtaste på magasinet-sundhed.dk/
konkurrencer. Dermed deltager du i konkurrencen om månedens krydsordsgevinst. På hjemmesiden finder du også 
andre konkurrencer og inspiration til en sundere hverdag samt løsningen på tidligere krydsord. Du er naturligvis også 
velkommen til at ringe til os på 27 21 69 09.

MÅNEDENS KRYDSORDSGEVINST:
Har du løst månedens krydsord, har du mulighed for at vinde et eksemplar af bogen om de korsblom-
strede grøntsager, der er den femte bog i serien ’functional foods’ om fødevarer med helbredende 
egenskaber. Bogen er skrevet af Anna Iben Hollensberg, Charlotte Gylling Mortensen og Sandra 
Pugliese. 

Fås på udvalgte apoteker, i helsekostbutikker eller på Pharmovital.dk 
Har du spørgsmål, kontakt Pharmovital på tlf. 39 617 618

Active ingredient 2015

Spirularin®
 
VS plejer og beskytter 

vorte følsom hud
Kemi-fri behandling af vorteangreb 
på hænder og fødder. Styrker hudens 
genopbygning. Dokumenteret effektiv 
og skånsom.

Spirularin® HS plejer og beskytter 
herpes sårbare læber
Forkorter udbrud, plejer læberne og 
beskytter med solfaktor 15. Styrker 
hudens genopbygning. Usynlig lipcare.

Spirulina er en 3,6 mia. år gammel
mikroalge, som er ekspert i at 
overleve virus, svamp og bakterier. 

Det patenterede ekstrakt Spiralin® 
herfra, er den aktive ingrediens i 
Spirularin® HS og VS. 

Lad naturen pleje og beskytte læber og hud
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Tandsikring 20-40-60 er en helt ny type tandforsikring 
som alle i Danmark kan få glæde af. Også dig. 
Læs mere på dansktandforsikring.dk

Har du problemer 
med dine tænder?
Tillykke, vi dækker 
fra dag ét
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HUDFORBEDRINGER, SOM
OPNÅS MED EN SERIE
NEOSTRATA-BEHANDLINGER 
4 Reduktion af fine linjer og rynker
4 Jævnere hudstruktur
4 Udglatning af ujævn pigmentering
4 Forstærket glød
4 Styrket hud, forbedret modstandskraft
4 Mindre synlige porer
4 Forbedring af acne og acnear

Du opnår et optimalt resultat med NeoStratas klinik- 
behandlinger og den daglige hudpleje med NeoStratas 
produkter hjemme hos dig selv. De effektive behandlinger 
er skræddersyet til din huds behov. Det er enkelt, prisen 
er rimelig, og frem for alt er det meget effektivt. Hvis du 
går op i hudpleje og gerne vil se resultater – så kig inden-
for i en NeoStrataklinik. Du bliver lykkelig over resultatet!

Kraftfuldt. Effektivt. Professionelt.

NeoStrata fås hos hudlæger og plastikkirurger og på laserklinikker. 
Ring 33 91 91 48 for oplysninger om, hvem der er nærmest dig.
www.neostrata.dk
Instagram @neostratanordic  I   facebook.com/neostratanordic

Hudplejebehandlinger 
med NeoStrata


