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et er vigtigt, at vi tager ansvar, så vi ikke luller os ind i
den overbevisning, at det er
alle andres skyld. Synspunktet er Peter Myginds. Han uddyber
det i et dobbelt interview med sin
kone Lise Mühlhausen her i magasinet. Hun gør det samtidig klart, at
vi ikke skal drukne i vredestømmermænd. Et udtryk, som hun selv har
fundet på. Det henviser til, at vi kan
blive så sure, at det går ud over os
selv. Valget er den enkeltes.
Det er svært at leve 100 pct. efter
egne mål og værdier påpeger Mygind
og Mühlhausen.
Det personlige valg og ansvar er
muligt, når vi spiser – i denne del
af verden. Tendensen er, at flere
spiser mindre kød. Det kan skyldes
sundheds-, miljø- eller værdimæssige
årsager. Vi kan blive vegetar, men vi
kan også vælge at blive fleksitar. En
ny undersøgelse, som også er omtalt
her i magasinet, viser, at det er det
mest almindelige. Ovo-vegetar, pescetar eller rå-veganer. Mulighederne
er mange, fremgår det af artiklen
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mark, hvor Regionsrådet bør følge
artiklens anbefalinger om at etablere et allergicenter, som kan hjælpe
allergikerne.
Som mennesker kan vi gøre karriere.
Vi kan de mest utrolige ting. Men
man kan ikke altid selv bestemme,
om man vil have et barn. Valget og
ønsket er klart, men er i nogle tilfælde kun muligt med faglig hjælp. Den
gode nyhed i teksten om Nordens
første graviditetsmesse er, at 71 pct.
af dem, der søger hjælp, bliver gravide. Ansvaret ved at blive forældre
kan være overvældende. Der vendes
op og ned på meget. I artiklen
”Gravid og angst - håbet vinder altid”
fortæller Lise Kryger om værdien af
at få støtte på et tidspunkt i livet,
hvor depressionen også lurer. For os
mennesker er det ikke alene et valg
at tage imod hjælp – det er også et
ansvar at yde andre støtte.

”Hvilken -tar er du?”.
Et forskningsprojekt, som også omtales, er netop nu i gang med at undersøge hvidløgsekstrakts muligheder
for at risikoen for åreforkalkning.
Vi kan også tage ansvar for vores
hud. Temaet i Sundhed er kroppens
største organ. Peter Bjerring, der er
professor dr. med og speciallæge i
hudsygdomme, kommer med sine
bud på, hvad vi kan gøre for at passe
på vores hud.
Det er ikke altid nok at vise ansvar
over for sig selv. Vi kan også have
brug for, at andre gør det over for
os. I sidste nummer af Sundhed satte God læselyst
vi fokus på allergi, hvor mange har
brug for hjælp til at blive udredt.
Nils Sjøberg
Ofte er det kun muligt hos en speChefredaktør
ciallæge, men antallet af speciallæger
falder samtidig med, at stadig flere
får allergi. Helt galt er det i Syddan-
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DET BEDSTE, JEG HAR GJORT FOR MIN
SUNDHED I DENNE UGE:
Jeg har fået min søvn, jeg har været til hatha
yoga, som bl.a. giver mig en ro, som jeg
forsøger at bruge i mange situationer i mit liv,
ligesom den gør mig mere smidig og dejlig
træt. Jeg har gået dejlige korte og lange ture
med min hund Zikka. Det giver mig energi
og velvære, og gør både mig og min gamle
hund glad.
MINE BEDSTE TIPS OG TRICKS:
Jeg prøver at være glad hver dag og se
optimistisk på min hverdag og mit liv.
Jeg husker at drikke vand - ikke at have en
flaske eller et glas stående, men at gå forbi
vandhanen flere gange om dagen og tage
et glas frisk vand og derudover drikke vand
til måltiderne.
Jeg forsøger at spise sundt og varieret, men
også at spise noget jeg synes er lækkert,
som smager godt og ser flot ud, da det
udover at mætte også spiller ind.
Jeg har stillesiddende arbejde og forsøger
udover yoga og golf at gå korte og lange
ture med min hund og undgå at sidde stille
i den samme stilling ved computeren for
længe ad gangen og tage en tur på trappen eller hen ad gangen..
I DETTE NUMMER AF MAGASINET
SUNDHED GLÆDER JEG MIG ISÆR TIL:
I overgangsalderen får mange kvinder bl.a.
tør hud og irriterede hænder om vinteren,
og det gælder også mig - så jeg glæder
mig til at læse temaet om huden.
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DET SKER I KROPPEN

NUSSER DIT
KÆLEDYR

NÅR DU

Når din glade logrende hund kommer dig i møde i døren, kan en træls mandag
være hurtigt glemt. Og når du sætter dig ned og kæler med din lodne ven, siver
stressen langsomt ud af kroppen. Vi har talt med adfærdsbiolog Karen Thodberg,
som forsker i, hvordan man kan bruge dyr i terapeutiske sammenhænge.
TEKST HENRIETTE KIERKGAARD ILLUSTRATION COLOURBOX

GLÆDE OG
SAMHØRIGHED

BLODTRYKKET FALDER

Flere undersøgelser tyder på, at kontakt med kæledyr har
en positiv indvirkning på os. Man har bl.a. undersøgt, om vi
mennesker oplever nogle fysiologiske forandringer, når vi er i
fysisk kontakt med kæledyr. Og nogle studier viser, at blodtrykket og hjerterytmen falder hos forsøgspersoner, der aer
en hund. Samme effekt kan endda måles hos hunden.

Man har målt, at fysisk kontakt med dyr i nogle tilfælde kan udløse hormonet oxytocin. Det er
et hormon, som ofte spiller en rolle i tilknytningen
mellem mennesker. Det udløses blandt andet, når
kvinder ammer og ved fysisk kontakt med
andre mennesker.

HUNDE HJÆLPER
PSYKISK SYGE

VI LEVER LÆNGERE

Ældre mennesker med kæledyr lever
længere end folk uden. Det skyldes ifølge
flere undersøgelser den større sociale kontakt,
fortæller dyrlæge Jens Bakkegaard fra Hillerød
Dyrehospital. ”Hunde vil gerne møde andre hunde. Og
mens hundene hilser på hinanden, kan hundeejerne få sig
en hyggelig sludder.” De hyppige møder med andre øger
livskvaliteten hos ældre, der ellers kan føle sig lidt isolerede eller ensomme. Og den forbedrede livskvalitet spiller
ind i det fysiske velvære. ”Man ved, at ældre der har
hund, er mindre syge, tager mindre medicin og
går mindre til lægen end ældre, der ikke har
hund,” fortæller Jens Bakkegaard.

Det har vist sig, at hunde kan være med
til at give tryghed og mindske angst og andre
psykiske lidelser. Mennesker med psykiske lidelser vil
for eksempel have lettere ved at tage en tur i supermarkedet, hvis de har en rolig hund ved deres side.
Hos Servicehundefonden er det muligt at søge om en
servicehund. Faktisk oplever mange af de psykiatriske patienter, som gør brug af servicehunde, at
de kan trappe ned på doserne af medicin.
Kilde: Region Syddanmark

MERE MOTION

OM EKSPERTEN
Karen Thodberg er adfærdsbiolog og seniorforsker ved
Århus Universitet. Hun interesserer sig for hvordan samvær
med kæledyr påvirker os.
Hun forsker blandt andet i,
hvordan man kan bruge dyr
i terapeutiske sammenhænge,
især har hun arbejdet med,
hvordan besøgshunde påvirker plejehjemsbeboere.
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Har du hund, skal der som bekendt gåes nogle ture.
Og det er lig med motion, som også øger din sundhed. Og som det ofte kan ske med fitnesscentret,
er der ikke mulighed for at springe over, hvis man
ikke lige gider - for hunden skal jo ud, hver dag. Og
jo mere du er obs på at give hunden nogle gode
lange ture, jo mere motion får du selv.
Ifølge Karen Thodberg er det dog svært at sige noget entydigt om hundejeres bedre sundhed. At de er
mindre syge etc. kan også skyldes, at dem, der har
mulighed for at anskaffe sig en hund, i forvejen var
sunde, aktive og udadvendte og bor et sted med let
adgang til naturoplevelser.

DET SKER I KROPPEN

FIND LODNE VENNER

Måske elsker du dyr, men har ikke økonomien eller overskuddet til at anskaffe dig en
kat eller hund. Så er der heldigvis andre muligheder for
alligevel at få lidt lodden pels ind i dit liv. Du kan tage på
besøg på dyreinternater, hvor der er hunde, katte, kaniner osv,
som vil elske at få lidt ekstra omsorg. Du kan også tilbyde dig
som frivillig hjælper på et internat. En anden mulighed er
at blive hundelufter for andres hunde. Der er mange
travle hundeejere, som har brug for en ekstra
hånd i hverdagen.

IKKE ALLE REAGERER PÅ
KÆLEDYRSKONTAKT
Det er ikke i alle undersøgelser,
man finder en effekt af samværet
med dyr. Det skyldes formentlig undersøgelsernes forskellige
metoder, målt i forskellige situationer og på forskellige personer.
Der er stor forskel på, hvordan
vi har det med dyr, og hvordan
vi reagerer, når vi er sammen
med dyr. Og vores reaktioner vil
selvfølgelig afhænge af, hvilke
erfaringer vi har fra tidligere, og
om det er vores eget dyr, og om
vi er i trygge omgivelser.

BESØGSHUNDE
PÅ PLEJEHJEM

Besøg af hunde på plejehjem har vist sig
at være en succes for nogle ældre. Trygfonden
har derfor oprettet en besøgshunde-ordning, hvor
hundeejere og plejecentre landet over kan tilmelde
sig. Et forskningsprojekt, ledet af seniorforsker Karen
Thodberg, viste at besøgshunde har en positiv effekt
på det mentale helbred og livskvaliteten hos ældre
og demente. Ordningen er i dag udvidet til også
at være et tilbud til andre institutioner, fx
bosteder for udviklingshæmmede.
Kilde: Trygfonden
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Lise Mühlhausen og Peter Mygind

Om nysgerrighed,
sunde relationer
og lyst til livet
Gode grin. Glimt i øjet. Karriererne kører på skinner. Erhvervscoachen Lise
Mühlhausen og hendes mand, skuespilleren og foredragsholderen Peter
Mygind, lever et dejligt liv. Det har de også knoklet for. Og betalt en høj pris
for i form af sygdom og slagtilfælde. Men det har lært dem at sætte pris på
livet og hinanden og givet dem lyst til at leve i nuet.
TEKST CHRISTINA BJØRN FOTO JOHN EHBRECHT

L

ise Mühlhausen og Peter Mygind
mødtes til en fest på Nørrebro for
godt 25 år siden. I første omgang
syntes hun, han var møgirriterende
og pågående, for han blev ved med at
afbryde en dyb samtale, hun var midt i.
Hans ihærdighed bar dog frugt, og hun gik
med til at tage en enkel dans med ham.
Det blev til to, tre og fire danse og endnu
flere grin. Og lige siden har de nærmest
været uadskillelige.
Netop uadskillelige skulle de hurtigt vise
sig at blive. For bare fem uger efter deres
første møde var Lise gravid med parrets
ældste søn. Der stod den unge skuespillerstuderende og den endnu yngre RUC-studine så og skulle blive voksne lynhurtigt.
Heldigvis fandt de med Peters mors hjælp
et lille hus i Vanløse, hvor de kunne slå sig
ned som familie. Vel at mærke som familie
på SU, der kun lige havde til dagen og
vejen. Peter måtte finde sin indre gør-detselv-mand frem for at gøre huset nogenlunde beboeligt, men den lille nybagte og
nyuddannede familie fandt en vej.
Peter Mygind bekriver overraskende nok
selv, hvordan timingen med forældreska-

bet, set i bakspejlet, på mange måder var
perfekt. Efter en fire år lang skuespilleruddannelse, hvor man hver dag har sig selv i
centrum i alle aspekter, var det sundt for
ham pludseligt at få noget langt vigtigere
at gå op i. Midt i den hårde tid som
nyuddannet skuespiller, hvor jobbene ikke
hænger på træerne og casterne ikke ringer
hvert andet øjeblik, kunne Peter bruge
tiden med deres nyfødte søn Julius, og det
ser han i dag som en stor gave for dem
alle.
Da karrieren langsomt begyndte at tage
fart for Peter, med roller i bl.a. Taxa og
Riget, og Lise var langt i sit RUC-studie og
begyndte at arbejde på Danmarks Radio,
fik de, efter flere forgæves forsøg, endelig
kontakt til en såkaldt reserve-bedstemor,
som blev guld værd for logistikken i den
nybagte familie, hvor man ikke altid kunne
gå klokken 16. Og dog. Af bitter erfaring
lykkedes det faktisk Peter helt exceptionelt
at få skrevet ind i sin kontrakt, at hans dag
på filmsettet sluttede klokken 16, så han
kunne nå at hente børn. For endnu et
barn kom der. Seks år efter Julius, hvor
Lise fødte sønnen Valdemar.

FAR TAGER STYRINGEN
Familien har altid haft en høj prioritet. For
dem begge. Til trods for at de i perioder
har været meget væk. Både på skift og
samtidig. For Peter Mygind har det
betydet, at han har måttet takke nej til
store film- og teaterjobs, bl.a. på det Kgl.
Teater, som ikke kunne tilbyde den fleksibilitet, som var nødvendig for ham, for at
værne om familielivet. Han mener selv, at
han i den henseende har været lidt
usædvanlig som mand, og han beskriver
da også med et smil, hvordan pædagogerne i sønnernes institutioner så ham som
lidt af et særtilfælde, fordi det oftest var
ham, der hentede og bragte, så Lise kunne
passe sit fuldtidsjob med masser af
overarbejde på Danmarks Radio. Lise
tilføjer i øvrigt, hvordan hun nærmest blev
mobbet af pædagogerne, som så lidt skævt
til hende, når hun så en sjælden gang
hentede deres yngste søn i institutionen,
for de mente da ikke, at hun vidste, hvor
køleskabet var, så Valdemar kunne få sin
madkasse med hjem.
TJEK IND HOS DIG SELV
Peters skæve arbejdsliv har på sin vis været
S U N D H E D + N R . 0 4 / 2 0 17
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Selvom han ofte er
stået op tidligt om
morgenen, efter kun
få timers søvn, har
han altid haft en
fantastisk evne til at
powernappe.”

godt for familien, og selvom han ofte er
stået op tidligt om morgenen, efter kun få
timers søvn, har han altid haft en
fantastisk evne til at powernappe. Som
han selv beskriver det, så kan han sætte
sig i en stol og bare falde hen efter et
øjeblik og sove et kvarter. Den evne har de

Ordsproget ”at
yde, før
man kan
nyde” mener Lise
Mühlhausen er det
værste sludder.
faktisk begge to, og de bruger den aktivt,
for at lade op efter en hård dag. Mens
Peter bare tager et kvarter på øjet, så
praktiserer Lise meditation for at samle
energi. Og hun prioriterer meditationen.
Også selv om hun har rygende travlt. For
hun ved, at det gør underværker lige at
tjekke ind hos sig selv og mærke efter. En
evne hun også ynder at dele ud af på sine
populære kurser, hun nu er begyndt at
afholde, efter hun i efteråret valgte at sige
sit faste job op som værtscoach og leder af
DR Værter efter 25 års tro tjeneste. Nu er
12

S U N D H E D + N R . 0 4 / 2 0 17

hun sin egen herre og holder foredrag,
kurser og workshops . Hun træner nu ikke
kun tv-værter i at få krop, stemme og
budskab til at hænge sammen, men også
direktører og chefer i det offentlige og
private erhvervsliv.
SUNDE RELATIONER
I parforholdet er de også gode til at lytte
til hinanden og tjekke ind hos hinanden.
De griner enormt meget sammen. Og
enormt oprigtigt. Ofte tager de ud og
spiser en god middag og snakker i timevis,
fordi de er nysgerrige på hinanden. Eller
rejser på weekendtur, hvor de fanger store
fisk og rider på islandske heste til de får
latterkramper. Peter Mygind og Lise
Mühlhausen er også to meget interessante
og inspirerende personligheder, som
flytter og udvikler sig hele tiden. Og de
gør det bevidst. Lise er for nylig vendt
hjem efter at have afsluttet sidste modul
på ledelsesprogrammet, Stifinder, og den
gejst hun bringer med sig tilbage fra sådan
en udviklende oplevelse er også noget,
Peter kan bruge positivt. På den måde
forfiner og fornyer de hele tiden den rejse,
de er på sammen her i livet, fordi de
holder af at lytte til hinanden, lære af
hinanden og være nysgerrige og givende.
Samtidig har de intet problem med at
være åbne og ærlige over for hinanden, og
helt grundlæggende mener de, at de par,
som glemmer at pleje venskabet, lysten og
nærheden i ægteskabet, bliver ramt
benhårdt, når børnene flyver fra reden.

Ligesådan med de nære relationer til
venner og familie. De skal kunne tåle, at
man deler op- og nedture. For hvad er en
nær relation uden sårbarhed og oprigtighed. Den er overfladisk og ikke til noget,
når det gælder.
Parret ved, hvad de taler om. De lever
tæt sammen som familie. Lises mor bor på
øverste etage i den store villa, mens
planen er, at deres ældste søn og hans
kæreste rykker ind på førstesalen, når de
en dag får børn. Parrets yngste søn bor
stadig hjemme og har ingen planer om at
flytte foreløbigt. De elsker alle det tætte
samvær og tror på, at sunde relationer er
godt for helbredet. Peter pointerer også
vigtigheden i at have et nært forhold til
sine børn. De skal inddrages og ikke
pakkes ind, og de skal lære, at det
uperfekte også er i orden. Sorg og
udfordringer er en del af livet, og det skal
ikke pakkes væk. Vis dine fejl, lær af dine
fejl og kast dig ud i livet, siger Peter. Vi
indeholder alle sammen hele pakken.
ANSVAR OG VREDESTØMMERMÆND
Parret er begge enige om, at vi alle
sammen har et personligt ansvar for vores
eget velbefindende. Det er vigtigt ikke at
gro fast. Og det er vigtigt hele tiden at
tage ansvar, så man ikke luller sig ind i
den overbevisning, at det er alle andres
skyld. Når Peter gør noget, gør han det
uden regning. Han forventer ikke noget til
gengæld, hvilket han føler er sundt for
sjælen, fordi han ikke bliver bitter over, at
gode gerninger ikke nødvendigvis altid
gengældes.
Lise mener grundlæggende at vores
lykke afhænger af, om vi tager ansvar for
vores eget liv. Vores irritation over
situationer eller andre mennesker handler
i høj grad om, at der er områder i os selv,
vi ikke har fået kigget efter i sømmene.
For du kan ikke ændre folk. Du kan
anmode om ændringer, men den eneste,
du kan ændre på, er dig selv. Hun nævner

I N T E RV I E W

S U N D H E D + N R . 0 4 / 2 0 17

13

I N T E RV I E W
det klassiske eksempel, når
man sidder bag rattet og bliver
gal og hysterisk over sine
medtrafikanter. Den eneste,
denne irritation går ud over, er
én selv, og det giver, som hun
siger med et selvopfundet ord,
”vredestømmermænd”. Peter
mener også, at vi er alt for
flittige til at gøre os selv til
ofre. ”Min chef gør det surt for
mig, min bedre halvdel gør det
surt for mig…”, men på trods
af, at der er udfordringer og
konflikter, som man ikke skal
fornægte, så skal man tage
ansvar og gøre noget ved det,
hvis man ellers tør tage sine
dæmoner i hånden.
ÅBEN OM SYGDOM OG
ANGST
Modgang har de skam begge
oplevet. Både professionelt,
men i særdeleshed også privat.
De oplevede begge på skift af
falde om uden forvarsel. Lise
blev indlagt i 2015 efter to
epilepsianfald, som skulle vise

MERE OM PETER MYGIND
Født: 1963

Jeg vil
være en
kriger i
mit liv,
frem for
et offer.”
sig at være blevet tricket af
gentagne autoimmune
hjernebetændelser, som ikke
var blevet opdaget. Peter faldt
om med blodpropper og
hjertestop få måneder senere
og har siden da gået i terapi
for at arbejde med den
dødsangst, som oplevelsen har
medført.
Navnlig den kognitive
psykoterapi og tankefeltsterapien har haft en positiv effekt
på hans psyke, så han har
nogle helt konkrete værktøjer,
når angsten melder sig. Lise
fremhæver netop Peter som et
godt eksempel på én, der tager
ansvar for sig selv og udvikler
sig som person i svære tider,
hvor man sagtens kunne have
trang for at kaste håndklædet i
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Uddannelse: Tresproglig Handelsdiplom fra Schweiz, Statens Teaterskole.
Brød igennem med: Riget, Taxa, Nikolai og Julie, Score-Kaj
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Privat: Har dannet par med Lise Mühlhausen siden 1991
og blev gift i 1996, far til Julius på 24 og Valdemar på 18.

ringen. Et emne, som han den
seneste tid har kørt landet
tyndt med og fortalt åbent om
i sine populære foredrag.
Netop social ansvarlighed og
ansvar for sit eget liv er
hovedfokus, når han går på
scenen. Som han selv siger,
”jeg vil være en kriger i mit liv,
frem for et offer, og jeg vil ikke
lade mig frustrere over ting,
jeg ikke selv kan styre.”
Generelt er de begge
nysgerrige og optaget af,
hvordan krop, tanker og
handling hænger sammen. De
søger inspiration mange steder.
Peter inspireres meget af
Marshall B Rosendbergs bog
om ikke-voldelig kommunikation. Lise elsker blandt andet
at læse videnskabsjournalisten
Malcolm Gladwells bøger om
blandt andet intuition og hun

ynder at grave dybt ned i
konkret læsestof, for at søge
viden om kroppens og
hjernens påvirkning af
hinanden. Det giver hende
overskud at have et videns-overblik, og det fremmer
den mentale sundhed for dem
begge, at Lise kan operere i
oprørte vande med en ophøjet
ro, når Peter i momenter
reagerer noget mere følelsesladet . Med god grund, i visse
tilfælde. Netop ro og overblik
er nogle af de konkrete emner,
hun har fokuseret på, når hun
tidligere har coachet tv-værter
til at performe med en
udpræget oprigtighed.
DE SUNDE PRIORITETER
Gennem de senere år er Peter
blevet bedre til at prioritere og
sortere i sine arbejdsopgaver.

Hvor han før hen kunne sige ja
til jobs, som han vidste blev op
ad bakke, så udelukker han nu
de opgaver, som ikke giver
decideret arbejdsglæde. Han er
fuldt ud bevidst om, at ikke
alle er så privilegerede, som
han er, men han mener selv, at
arbejdsglæden er den vigtigste
faktor for at trives og udvikles.
Eksempelvis fremhæver han
den store glæde, han har ved
at holde foredrag i Hjerteforeningen. Et projekt som
udspringer af det sygdomsforløb, han selv har været
igennem, og det ansvar han
tager, for at lære at leve med
angsten, som hændelsen har
medført. På den måde får et
ubehageligt kapitel i Peter
Myginds liv en positiv plads,
fordi den skaber arbejdsglæde
og gør nytte for ham selv og
andre.
Arbejdsglæden er også større,
når man selv har indflydelse.
Man kunne sagtens tro, at
Peter Mygind bare sidder
tilbagelænet og modtager det
ene jobtilbud efter det andet.
Sådan er virkeligheden ikke.
Jo, han har en manager og
nogle agenter rundt omkring i
verden. Men samtidig er han
konstant opsøgende, gør sig
altid umage og prøver at være
innovativ og selv byde ind
med idéer til roller eller
foredrag. Sådan præger han
selv sit arbejdsliv, og så er der
noget, der bliver til noget og
en masse, der ikke gør. Men så
har han lært af det. Og for
ham er det i lige så høj grad
rejsen mod målet, der er
interessant.
Netop Peters arbejdsglæde har
inspireret Lise til at starte op
selvstændigt. Selvom hun
beskriver Danmarks Radio som
en dejlig arbejdsplads, så
havde hun en følelse af
utilstrækkelighed, fordi hun
ikke kunne tænde for tv’et
uden at minde sig selv om,
hvilke værter hun ikke havde
hjulpet, selv om hun gennem
sin tid i DR har trænet flere
end 200 af salgsen. Hun kunne
simpelthen ikke lægge arbejdet
fra sig og sms’ede ofte ind til
kontrolrummet under en
live-udsendelse, for at indgive
sine anbefalinger. Samtidig
kunne hun se, hvordan Peter
trivedes med at gøre tingene i

I N T E RV I E W
hver gang af deres spurtende
medcyklister, som stresser af
sted. Peter bruger konsekvent
aldrig ringeklokken, men kører
forsigtigt frem mod den
forankørende og siger ”kuk
kuk”, hvis han har brug for at
passere vedkommende. Det
giver en meget bedre stemning.

sit eget tempo, dygtiggøre sig,
opsøge ny viden og ikke
mindst føre tingene til ende,
og det gav Lise modet til at gå
selvstændigt med sin kommunikations- og performancetræning. Den bedste beslutning,
hun har taget i mange år. Nu
ser hun ikke længere sit virke
som et arbejde, for dagen kan
sagtens gå med at læse bøger,
høre foredrag, forberede en
coaching session eller lade op
til en forestående workshop.
Nu har hun den tid, det
kræver, for at hun kan gøre
sine ting ordentligt og bruge
den mangeårige erfaring, hun
har med sig i bagagen.
BEHOV OG LYST
Ordsproget ”man skal yde, før
man kan nyde” mener Lise
Mühlhausen er det værste
sludder. Ikke at hun ikke
kender til at yde rent fysisk,
for hun har en fortid som
elitegymnast og har været
danmarksmester flere gange.
Men grundlæggende tror de
begge på, at det er lysten, der
driver værket. Mere ”ahh”,
mindre ”av!”. Parret træner
sammen hver morgen i deres
dertil indrettede rum, hvor en
romaskine har den helt
centrale plads. På hver sin
gummimåtte kører de sammen
et træningsprogram på en lille
time. Derefter skyller Peter
systemet igennem med en
spurt på romaskinen, mens
Lise indtager akrobatiske
yogastillinger, som øger
blodgennemstrømningen og
skaber fokus på vejrtrækningen.
Lise kan skam sagtens vågne
en morgen og tænke ”åh, jeg
gider ikke at træne i dag!”,
men fordi hun ved, at hun har

MERE OM LISE MÜHLHAUSEN
Født: 1967
Karriere: Uddannet Cand. mag. i Psykologi og Dansk
med speciale i faglig formidling, business coach, life coach
og har gennemført ledelsesprogrammet ”stifinder”.
Har arbejdet i DR fra 1995-2016 bl.a. som vært, redaktør,
leder og værtscoach
Privat: Har dannet par med Peter Mygind siden 1991 og
blev gift i 1996, mor til Julius på 24 og Valdemar på 18.

behov for det, har godt af det
og bliver glad og veltilpas
resten af dagen, så skaber hun
lysten til det. Så er overskuddet der også, når parret en
gang i mellem samler venner
og familie til en ordentlig fest,
hvorefter de ligger brak i flere
dage. Det giver dem ikke
dårlig samvittighed, for det får
man ikke noget godt ud af.

Parret er også flittige til at gå
ture sammen, og de har den
regel, at man ikke må sige nej
til en gåtur, hvis den anden
spørger. For hvem er nogensinde blevet sur over at gå en tur?
Ofte har de højt tempo på, når
de går i skoven nær deres hjem
i Charlottenlund. Ofte cykler
Lise og Peter også ind til
København, men forbavses

UD MED KULHYDRATERNE
Kosten er også en vigtig del af
parrets liv. De elsker en god
middag, og de kan sagtens gå
grassat i bearnaisesovs eller
kartoffelkage, men lysten til at
gøre noget godt for krop og
sind er i højsædet. Ris, pasta
og kartofler skal man ikke
forvente at få serveret hos
familien Mühlhausen Mygind,
men gode salater og fjerkræ
eller skaldyr er ofte på
menuen. Morgenmaden står
for Lises vedkommende på æg,
avokado og god økologisk
mayonnaise, mens Peter er
mest til skyr, æg og godt
økologisk kernerugbrød. I det
hele taget lever de meget
økologisk og har en stor
køkkenhave med urter og
grøntsager, så de eksempelvis
har frisk grøntkål hele
vinteren. De er dog på ingen
måde hysteriske omkring
kosten og kan sagtens skeje
ud, når lysten melder sig.
”Men alt hvad vi gør, om det så
har med kosten, det fysiske
eller det mentale er gøre, så
har det en dominoeffekt. Du
skal mærke efter, hvad der er
godt for dig”, slutter Lise
Mühlhausen. ”Og dyrke de
sociale relationer!”, tilføjer
Peter Mygind. Han er
overbevist om, at ensomhed
er en reel trussel for
sundheden.

SUNDE RÅD
PETER:

Tænk over hvilke tanker, du tænker.
Dyrk dine relationer
og dit forhold til dig selv.
Vær ikke et offer.
Bebrejd ikke andre.
Øv dig på nærvær og
vær tilstede i nuet.
Gå en rask tur og
sæt pris på den.

LISE:
Skab gode relationer.
Nyd livet.
Vær nysgerrig.
Tjek ind hos dig selv
dagligt og mærk efter.
Tag ansvar for dit liv
og dine følelser.
Lad lysten drive
værket.
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DIN KROP

HÆMORIDER
kan altid behandles
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Myter om pinefulde behandlingsmetoder og en udbredt forlegenhed afholder mange fra at søge lægehjælp mod hæmorider.
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OM EKSPERTEN
Overlæge dr.
med Ole Øder
Rasmussen,
Aleris-Hamlet
Hospitaler, har 20
års erfaring med
diagnosticering
og behandling
af kirurgiske
tarmsygdomme
samt stor erfaring
med behandling
af folkesygdomme såsom
hæmorider, fistel
ved endetarmen
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og polypper i
tarmen.
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bunden af udposningen, hvorefter hæver fire mio. danskere, otte
moriden falder af efter nogle dage. Er
ud af ti, får på ét eller anhæmoriden udvendig eller for stor til
det tidspunkt en hæmoride.
at fjernes med en elastik, tyer lægerne
Eller flere. Hver anden over
til en egentlig operation. Udover den
50 har det allerede. Men kun cirka
traditionelle operationsform findes en
5000 vælger hvert år at tage imod
metode, der kan fjerne hæmorider
behandling for den ofte smertefulde
mere nænsomt med en ultralydssonde.
lidelse.
”Mange patienter frygter operatioDet undrer Ole Øder Rasmusnen. Nogle er ubegrundet bange for
sen, overlæge med speciale i maskader på lukkemusklen, men de fleste
ve-tarm-sygdomme ved Aleris-Hamlet
er nervøse for efterfølgende smerHospitaler, som opfordrer alle med
ter. Der kan være lette smerter i den
symptomer som kløe og svie i endeførste uges tid efter en operation, men
tarmsåbningen til at søge læge.
sjældent særligt udtalt. Jeg har aldrig
”Langt de fleste hæmoridepatienter
oplevet, at en
har gået med
patient ikke var
lidelsen i lang
”Nogle er ubegrundet bange
vældig glad
tid, før de
for sin operaender hos os.
for skader på lukkemusklen,
tion og for at
Det kan være
men de fleste er nervøse for
komme af med
grænseoverubehaget,”
skridende at
efterfølgende smerter.”
påpeger Ole
blive underØder Rasmussøgt, så de
sen.
søger først
læge, når generne vokser sig meget
GRAVIDITET OG STYRKETRÆNING
store. De fleste begrunder dog venØGER RISIKOEN
tetiden med en frygt for en pinefuld
Ifølge speciallægen kan der være flere
behandling, men den skrøne vil jeg
gerne skyde til jorden. Hos de fleste vil årsager til, at hæmoriderne opstår.
For kvinder er graviditet og fødsel en
behandlingen kun give lettere smerter i
vigtig faktor i at udvikle hæmorider. De
en kort periode. Det er sjældent værre
mange hormoner udvider blodkarrene,
end selve hæmoriden,” fortæller Ole
og den forstørrede livmoder presser på
Øder Rasmussen.
endetarmsåbningen. Som oftest forsvinIfølge speciallægen må kløe og
der hæmoriderne dog af sig selv efter
smerter i endetarmsåbningen ikke vare
fødslen.
længere end få uger, før du skal søge
Den største synder blandt mænd er
læge, og oplever du blod på papiret
overdrevet styrketræning, hvor maveved afføring, skal du gøre det straks.
musklerne spændes hårdt, og blodet
Blødning er almindeligt ved hæmoripresses ned mod endetarmsåbningen.
der, men det kan også være et tegn
Alle med tendens til forstoppelse og
på betændelse i tarmen eller i sjældne
hård afføring har også en øget risiko for
tilfælde kræft.
hæmorider. I sig selv gør det ikke noget
at sidde lang tid på toilettet, men hvis
SIKRE BEHANDLINGER
det er fordi, man trykker længe, har det
Langt de fleste tidlige hæmorider kan
en skadelig effekt, forklarer Ole Øder
behandles med den såkaldte elastikbehandling, som er lige så simpel, som Rasmussen.
den er effektiv. En lille elastik sættes i
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BAG O M M E D I C I N

FREMTIDENS MEDICIN
ER INTELLIGENT OG
SKRÆDDERSYET
Den digitale bølge slår nu igennem i medicinalbranchen. Branchen arbejder på at tilpasse medicinen til den enkelte patient.
TEKST TOVE HOLM-LARSEN FOTO CREATIVEART - FREEPIK.COM

Alt for mange indtager medicin, som ikke virker efter hensigten, da medicinen ikke er skræddersyet til den enkeltes
krop. I fremtiden bliver det muligt at samle data til diagnosticering. Det betyder, at man kan blive behandlet med
den medicin, som passer til ens DNA, og som leveres
direkte til det syge organ. Samtidig kan man som patient
få en fordøjelig sensor til at overvåge helingsprocessen,
så man kan sikre, at medicin virker optimalt.
DIAGNOSTICERING HJEMMEFRA
Medicinalbranchen arbejder hårdt på, at patienter kan
diagnosticere sig selv derhjemme. Allerede nu findes der
mere end 100.000 sundhedsapps. Mange af dem er dagbøger, som gør det nemt for patienten at holde øje med,
om symptomerne ændrer sig. Når man går til lægen, betyder dagbogs-appen, at lægen får nemmere ved at stille
den rigtige diagnose ved første besøg. For eksempel er
der migræne-apps, som hjælper med at finde mønsteret i,
hvornår og hvorfor man får migræne.
MEDICIN TILPASSES DNA’ET
Selvom man som patient har fået sin diagnose baseret
på gode information fra en dagbogsapp, kan man ikke

OM EKSPERTEN
Biolog og ph.d. i sundhedsøkonomisk evidens Tove
Holm-Larsen er fast klummeskribent i Magasinet Sundhed
og desuden professionel
rådgiver inden for medicinsk
evidens og sundhedsøkonomisk evaluering af ny medicin.

altid være sikker på, at medicinen passer til én. Studier
har vist, at for eksempel medicin mod depression ikke
virker i op mod 40 pct. af patienterne. Derfor forsøger
medicinalbranchen at finde metoder, som med det samme
kan vise, om en patient vil reagere på medicinen. Ved
hjælp af en blodprøve bliver patienten testet for to biomarkører. Er den positiv ved lægen, at patienten ikke vil
have effekt af almindelige depressionsmedicin, men bør
startes op på andre, mindre brugte, antidepressiver. Det
vil betyde, at depressive personer vil mærke effekten af
det rigtige lægemiddel meget hurtigere.
DIREKTE TIL DET SYGE ORGAN
Der er ikke kun genetiske grunde til, at medicin nogen
gange ikke virker efter hensigten. Mange af bivirkningerne
ved for eksempel kræftbehandling skyldes, at lægerne
ikke kan undgå at behandle hele kroppen, når de
forsøger at fjerne en tumor. Medicinalbranchen arbejder
derfor på at udvikle udstyr, som kan aflevere medicinen
mere præcis. For eksempel ved hjælp af nano-robotter,
som er mikroskopiske robotter, der kan opbevare medicinen og bevæge sig gennem blodårerne hen til præcist
det organ, der skal behandles.
BEHANDLING OVERVÅGET INDEFRA
I ”gamle dage” vidste sundhedspersonalet ikke om
medicinen virkede, så snart den blev slugt, drukket eller
sprøjtet ind i kroppen på patienten. Efterhånden er det
nu også muligt for sundhedspersonalet at overvåge den
medicinske behandling indefra. Ved hjælp af en fordøjelig
sensor kan sundhedspersonalet for eksempel måle iltindholdet i et sår inde i kroppen, så de kan følge med i, om
en ny-opereret patient heler indefra.

A DV E RTO R I A L
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Velvære og selvtillid hænger for
mange kvinder sammen med et
underliv i balance.
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SLIP AF MED IRRITERENDE BUMSER

Bumser er vildt irriterende, og de små ømme knopper dukker
altid op på de helt forkerte tidspunkter. De opstår når der
produceres meget hudfedt som bliver inficeret med hudbakterien Propionebacterium acnes. Heldigvis behøver du ikke finde
dig i de irriterende bumser.
Der findes flere behandlinger mod problemet, men de fleste
er skrappe og virker udtørrende på huden. Prinoc produkterne mod uren hud er helt anderledes blide og udtørrer ikke
huden. Prinoc Ansigts- og Body Vask rengør huden effektivt
og virker antibakteriel. Prinoc Frisk Gel virker ved at dræbe
Propionebacterium acnes med et biologisk system som svarer
til vores eget immunforsvar. Det er naturens egen måde at
bekæmpe infektioner på. De fleste ser synlig virkning allerede
efter 1 uge. Prinoc produkterne kan anvendes over
hele kroppen og misfarver ikke tøjet.
Læs mere på www.prinoc.dk
Prinoc Ansigts- og Body Vask,
200 ml: vejledende udsalgspris Kr 39,95
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da end ikke høet kunne true idyllen ...
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TEMA H U D E N

HUDEN

ER VORES STØRSTE ORGAN.
DEN PASSER PÅ OS, MEN VI
SKAL OGSÅ PASSE PÅ DEN
TEKST HENRIETTE KIRKEGAARD & KARIN SVENNEVIG
FOTO COLOURBOX

I DETTE TEMA KAN DU LÆSE OM:
• Forårshud. I skiftet fra vinter til forår
skal du bruge masser af fugt til at sætte
liv i den vintertrætte hud.
• Hudens ABC. Huden beskytter os
mod udefrakommende bakterier, den
regulerer vores temperatur og siger
til, når der er fare på færde.
• Knopper og dimser. I sommerhalvåret skal vi naturligvis passe på
vores hud i solen, men der er andre
ting, vi også skal være obs på. Nemlig de knopper og mærker, som har
været gemt væk under vintertøjet. Det
kan være en god idé at undersøge
dem nærmere.
• Guide til årstidens insektbid. De er alle
irriterende, men der er nogle insekter, vi bør
være særligt på vagt overfor.
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TEMA H U D E N

Forårshuden
har brug

for fugt

Når vi går ind i vintersæsonen, kan huden blive mere tør og farveløs. Men også fra
vinter til forår sker der forandringer i huden, som kan være både gode og dårlige.
En måde at undgå problematisk sæsonskifte-hud er at justere brugen af olie til huden, anbefaler kosmetolog.
TEKST HENRIETTE KIRKEGAARD FOTO COLOURBOX

S

kinner panden og hagen pludselig
lidt mere? Forårets lunere temperaturer og fugtigere vejr kan give en
mere fedtet hud end i vintermånederne. Og nogle oplever endda urenheder i huden som konsekvens af vejrskiftet.
“Når huden er tør, skal den kæmpe
meget for at arbejde mod tørheden.
Derfor forsøger den at danne fedt. Når
så den tørre vinterhud møder lunere vejr,
får fedtet så at sige frit lejde. Hvis temperaturen endda stiger meget pludseligt,
kan huden få en chokreaktion og fedte
meget og skabe urenheder pga. talgproduktion,” fortæller Lillie Østergaard Steffensen, som er lægeeksamineret kosmetolog og indehaver af skønhedsklinikken
DollFace. Hun beskriver vejrskiftet som at
sidde nogle timer i fly med aircondition.
Når man lander igen, oplever mange en
ekstra fedtet hud, og man har pludselig
fået et par bumser, man ikke havde, da
man steg på flyet. Det skyldes det pludseligt skifte i temperatur og lufttype.
Den knoppede og urene hud, som
nogen oplever, kan også - blandt kvinder
- skyldes, at vi har tendens til at gå med
mere make-up i den lyse årstid, siger Lillie
Østergaard Steffensen.
“Om vinteren er det mørkt, både når vi
bevæger os ud om morgenen og hjem
om aftenen, så mange drosler ned for
make-up’en. Om foråret er vi mere synlige
og putter lidt ekstra i ansigtet, og det kan
også påvirke huden.”
MERE OLIE, MINDRE FUGT
Folk har dog forskellige hudtyper og
reagerer forskelligt på vejr og miljø. Og
skiftet fra vinter til forår har ikke negative
konsekvenser for alle.
“Foråret kan også være en positiv ændring for huden. Den bliver mere ‘moist’,
og det kan give et mere sundt udtryk, og
så er det lettere at lægge make-up på
forårshuden end på den tørre vinterhud”,
forklarer Lillie Østergaard Steffensen.
For at undgå en alt for fedtet hud kan
man følge hovedreglen at drosle
ned for olieindholdet i produkter og

op for fugten, når vi rammer forår og
sommer. Ifølge kosmetologen er en god
serum den bedste vej til fugt om sommeren.
“Serum har koncentrerede aktive ingredienser, som kan trænge dybere ind i
huden. Serum arbejder i dybden, mens
cremen tager sig af de øvre hudlag. Så
frem for en dyr creme, så brug hellere en
god, dyr serum og en billig creme.”
SOL-FÆLDEN
Når vi taler hud og forår/sommer, kommer vi ikke uden om årstidens ven og
fjende, solen. I de første forårsmåneder
kan det sagtens være køligt og solrigt. Og
så kan der ske det, at man lige kommer
forbi en lækrog, hvor man sætter sig
og suger solen til ansigtet i en halv time.
Dejligt! Men ikke dejligt for huden, som
allerede her kan lægge grobund for en
sommer med pigmentpletter og hudskader.
“Jeg anbefaler altid at bruge faktor i
ansigtet året rundt. For også på en solrig
vinterdag kan det være nødvendigt med
solbeskyttelse. En creme med faktor 15 er
fint. I sommersæsonen, hvor man er meget ude, bruger jeg dog aldrig under faktor 30,” siger Lillie Østergaard Steffensen.
HVORFOR ALLE DE CREMER?
100 dollar-spørgsmålet er så, om vi
overhovedet har brug for at smøre ansigt
og krop ind i cremer og tage højde for
sæsonskifte. Bør huden ikke være indrettet
til selv at justere fedt- og fugtindhold?
“Jo, det kan den i princippet godt. Men
dels er vi fra naturens side ikke indrettet til
at blive så gamle, som vi gør i dag, og
derfor når huden at ældes meget i dag.
Og dels har vores miljø ændret sig med
mere forurening, som dræner huden. Og
hvis man gerne vil have en pæn hud og
udsætte rynker, så betaler det sig at pleje
den. Når folk kommer op midt i 30’erne,
kan jeg tydeligt se forskel på en velplejet
og en forsømt hud”, fastslår Lillie Østergaard Steffensen.

SOLEN
Brug faktor. I princippet betyder
niveauet af faktor ikke så meget.
Men jo lavere faktor, jo oftere skal
du smøre dig ind. Hvis du har
tendens til pigmentforandringer i
ansigtet, er det dog en god idé at
bruge mindst en faktor 30.
Solcreme bør ikke erstatte dagcremen. Når faktorer bliver tilført
en creme, bliver der mindre plads
til andre gavnlige stoffer. Dem kan
du dermed kun få via en almindelig
dagcreme. Det er bedst at lægge
solcremen oven på dagcremen.
Aloe vera er rigtig godt til at
dulme en solbrændt hud, men kan
også forebyggende ruste huden til
en dag i solen. Man kan smøre et
tyndt lag aloe vera i ansigtet til natten. Eller bruge e-vitamin, som også
er rigtig god til at styrke huden. Det
kan man få i flydende kapsler, også
til at smøre på huden.

UNDGÅ SÆSONSKIFTE-HUD

Tjek din hud frem for kalenderen.
Så snart du begynder at føle dig
mere fedtet, så læg de olieholdige
produkter på hylden og brug istedet en serum med masser af fugt.
Brug evt. fugtmasker.

OM EKSPERTEN
Lillie Gitte Østergaard, 39 år.
Lægeeksamineret
kosmetolog.
Indehaver og stifter af skønhedsklinikken DollFace
i København.
Forfatter til
bøgerne ’Din
Skønhed’ og
’Skandinavisk
Skønhed’.
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ABC

HUDENS

Huden er kroppens største organ og vores barriere mod omverdenen. Huden har
mange funktioner. Den regulerer kroppens varme- og væskebalance, beskytter os
mod ydre påvirkninger og holder sammen på vores indre organer. Hvad mange
måske ikke ved, består huden af hele tre lag med hver sin funktion.
TEKST HENRIETTE KIRKEGAARD ILLUSTRATION COLOURBOX
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STÆRKT
IMMUNFORSVAR
Huden er en del af kroppens immunforsvar.
Med sin tæthed holder den bakterier og
andre skadelige stoffer ude af kroppen.
Faren ved store skader på huden, fx forbrændinger, er netop, at infektioner har frit
spil gennem den ødelagte hud.

Holder på vandet
Huden er vandtæt, hvilket er vigtigt for
at hindre fordampning. Mennesket består
overvejende af vand og ville hurtigt blive
dehydreret, hvis ikke huden holdt vandet
tilbage.
© Javi_indy - Freepik.com
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…derfor skal sæben også helst være
sur. Sure stoffer fra sved og gavnlige bakterier lever overalt på din
hud. Det lyder ikke så attraktivt, men
den ‘sure hinde’ forhindrer skadelige bakterier i at trænge igennem
huden. Huden har fra naturens side
en sur ph-værdi, som er lig med en
lav ph-værdi på ca. 4,5 - 5,9. Hvis
du vasker dig med sæbe med høj
ph-værdi, risikerer du at fjerne det
nødvendige fedt- og bakterielag og
skabe ubalance i huden.

TEMA H U D E N

LÆDERHUDEN - GØR HUDEN ELASTISK
• Det er læderhuden, som sørger for blodforsyning, ilt og
næringsstoffer til overhuden. Læderhuden - ikke at forveksle
med ‘Mallorca-hud’ - er hudens tykkeste lag. Det består, ud
over blodkar, af et tæt bindevæv af bl.a. proteinstofferne
kollagen og elastin, som giver huden styrke og elasticitet.
Det er ofte de stoffer, vi hører hudplejeproducenter tale om
som vigtige antirynke-ingredienser. Når huden ældes og
rynkes, skyldes det nemlig, at bindevævet i læderhuden er
blevet svækket.
• Læderhuden indeholder nerveceller, så vi mærker
smerte, når den bliver ramt af slag eller stik. Og pga.
hudlagets mange blodkar vil det også bløde en del, hvis
der kommer hul i læderhuden.

OVERHUDEN
- MOD VEJR OG VIND
• Overhuden er det tyndeste og øverste lag, som
vender ud mod omgivelserne. Det er vores hudbarriere, som beskytter mod ydre påvirkninger, som vejr,
vind og forurening.
• Hornceller bliver transporteret op til hudoverfladen, hvor cellerne dør og bliver afstødt. Det er en
konstant proces, og der afstødes hele tiden døde
fedt- og hornceller fra huden. Men kan naturligvis
ikke med det blotte øje se, at horncellerne falder af,
men en stor del af støvet i vores hjem kommer faktisk
fra vores hud.
• Overhuden indeholder ikke nerver og blodkar. Det
vil sige, at man kan skære og stikke i det øverste lag
af huden, uden at det giver smerte eller blødning.

UNDERHUDEN - HOLDER PÅ VARMEN
• Hudens inderste lag består mest af fedtvæv, der giver
kroppen varme og beskytter mod afkøling. Underhuden
virker også absorberende for slag og stød, og så understøtter den kroppens væskebalance i form af små vanddepoter.
• Underhudens tykkelse er bl.a. afhængigt af køn. Kvinder
har ofte det tykkeste fedtlag, som styres af det kvindelige
kønshormon. Her er der navnlig tale om underhuden på
hofter, baller og forsiden af maven.
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Skønhedspletter
På godt og ondt kommer huden nu for alvor frem i lyset. Her får du forklaringen på
nogle af de knopper og mærker, du vil kunne opdage i de varme, lyse måneder.
TEKST KARIN SVENNEVIG FOTO DANDERM.DK, MED TILLADELSE FRA NIELS VEIEN & COLOURBOX

1. KNOPPET HUD. Mange små hårde knopper, der ligner
gåsehud og som regel dukker op på overarme, balder
og/eller lår, kaldes Keratosis Pilaris og er et ret almindeligt fænomen. I praksis sker der det, at overhudens celler
klistrer fast til hudens bittesmå hår og efterhånden danner små hårde spidser, der minder om et rivejern. Et højt
niveau af det mandlige kønshormon testosteron kan være
den bagvedliggende årsag.
2. RØDE KNOPPER, der ligner bloddråber og ikke kan
trykkes ud, kaldes også Cherry-angiomer. En ret almindelig
og godartet aldersforandring, der skyldes, at hudens fineste
yderste blodkar vikler sig sammen som et lille garnnøgle
eller har svært ved at lukke sig. Nogle ældre har mange
af disse små røde knopper. Gravide kan også få nogle
stykker som følge af hormonpåvirkning.
En variation af samme fænomen er de såkaldte Nævus
araneus, der skyldes en godartet skade på et lille blodkar
i huden. Det røde mærke ligner en lille blæksprutte eller
edderkop under huden, fordi trykventilen i et lille blodkar
er ude af drift. Blodet løber i for højt tryk ud i de hårfine
blodkar under huden, som udvider sig, og derved kan ses.
Både Cherry-angiomer og Nævus araneus kan nemt fjernes
hos hudlægen med laser.
3. FORSTADIER TIL HUDKRÆFT. Langt fra alle skader på
huden udvikler sig til kræft og de, der gør, kan nemt være
både 10 og 20 år undervejs. Forstadier til hudkræft er typisk røde og skællende pletter, som er op til størrelsen på
en mønt. Hudcellerne opfører sig unormalt, men så længe
det alene foregår i yderhuden, betyder det ikke så meget.
Forstadier til hudkræft kan fjernes med skalpel eller frysning.
Men det giver altid ar. Mest skånsom og kosmetisk pænest
er fotodynamisk terapi, hvor man smører en creme på,
som får de grådige kræftceller til at foræde sig og blive
ekstremt følsomme for lys. Derpå får man en lysbehandling,
som kun kræftcellerne dør af, mens de sunde celler er
upåvirkede. Immunsystemet sender de døde kræftceller op
til hudoverfladen, hvor de danner sårskorper og falder af
efter seks dage. Behandlingen bliver også brugt til skønhedspleje, da en bivirkning er, at huden kommer til at se
yngre ud.
4. LUKKEDE HUDORME eller ”lukkede komedoner”, som
de hedder på lægesprog, er små hudfarvede og/eller
røde knopper. De opstår, hvor overhudscellerne tilstopper én af de mikroskopiske talgkirtler, som døgnet rundt
sørger for at holde din hud smurt, smidig og ren. Når
talgen ikke længere flyder udad, får bakterierne lettere
ved at trænge ind i talgkirtlen. Bakterierne spiser talg og
udskiller fedtsyrer, der irriterer huden, så den bliver rød.
Når der går betændelse i en hudorm, kan den udvikle sig
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til en bums, der igen kan briste indad under huden og
blive til en byld.
5. ÅBNE HUDORME ligner sorte tush-prikker. Farven skyldes snavs udefra blandet med hudens eget farvepigment.
Typisk opstår en åben hudorm, hvis talgkirtlen har været
tilstoppet af en infektion. Det mikroskopiske afløb er blevet
udvidet og talgkirtlen står pivåben i sin fulde bredde.
Åbne hudorme udvikler sig sjældent til bumser, men de er
svære at slippe af med. Trykker man den mørke prop ud,
dannes der bare en ny. Hudlægen kan gøre åbningen ind
til talgkirtlen mindre igen ved hjælp af laser. Man kan også
glatte meget grovporet hud med laserbehandling eller
dybere peeling.
6. MILIER. Disse må kuglerunde hvide knopper kaldes også
hvide hudorme, selvom de ikke har noget med hudorme at
gøre. De kan ikke trykkes ud, men vippes ud med en nål.
Milier bliver også lidt misvisende kaldt talgknopper og er
især udbredt blandt spædbørn. De små hvide prikker på
huden opstår, fordi overhuden ikke vokser helt jævnt og
bliver snoet rundt om sig selv som en snebold, der sidder rigtig godt fast lige under overhuden. Milier kan også
fjernes med laser.
7. MODERMÆRKER/SKØNHEDSPLETTER. Hormonforandringerne i puberteten øger hos mange antallet af skønhedspletter/modersmærker. Nogle mærker bliver større, og
væksten fortsætter indtil du er omkring 30 år, hvor nogle
skønhedspletter lige så stille begynder at forsvinde. De fleste
mennesker har mellem 50 og 100 skønhedspletter, så det giver
ikke mening at gå helt i panik, hver gang en ny dukker op.
Men hvis du er bekymret, skal du altid gå til lægen. Hellere
end gang for meget end en gang for lidt.
8. GODARTEDE SOLSKADER. Selv moderat soldyrkning
kan være så hårdt for huden, at den efter nogle år danner
brune plamager for at forsvare sig. Disse solskader er som
regel ufarlige og kan udbedres med laser.
9. VORTER. Det gode ved vorter er, at når du først har døjet
med én slags, har dit immunforsvar gjort dig immun over for
dén type. Der findes imidlertid over 200 forskellige slags smitsomme vortevira. De smitter ved berøring af hudoverfladen og invaderer overhudens celler og fabrikerer deres eget
DNA lige under dit yderste hudlag. Der kan gå lang tid, før
immunsystemet opdager, hvad der foregår og udrydder den
indtrængende virus, men efter et år er 50 pct. af alle vorter
forsvundet af sig selv. Efter to år er 80 pct. væk. Lægen kan
evt. skære vorter væk eller koge dem med laser, hvis de
sidder meget uheldigt.
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OM EKSPERTEN
Denne artikel er skrevet med
hjælp fra professor dr. med
og speciallæge i hudsygdomme Peter Bjerring, cheflæge
ved Privathospitalet Mølholm,
forfatter til over 200 videnskabelige artikler og 400 foredrag
om hud og hudsygdomme.
Peter Bjerring har været præsident for European Society for
Lasers in Aesthetic Surgery og
er Fellow i American Society
for Lasers in Medicine and
Surgery samt i American Academy of Dermatology.
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KRASBØRSTIGE
KRYB, DER STIKKER
OG KLØR I VARMEN
Blodsugende insekter hører til sommerens mindre charmerende sider.
De fleste er ret harmløse, men flåter, væggelus og myg skal du være
på vagt over for.
TEKST KARIN SVENNEVIG FOTO USDAGOV - FLICKR , PIXABAY, COLOURBOX

A

llergi mod myggestik bygger i
mange tilfælde på en misforståelse. Det fortæller direktør,
PhD og cand. scient i biologi
Kim Søholt Larsen, der gennem årtier
har beskæftiget sig med blodsugende
insekter. Først i det nu hedengangne
Statens Skadedyrslaboratorium og
siden i egen konsulentvirksomhed
Zantey-KSL.
”Når vi får de første stik om foråret,
skal immunforsvaret lige opdateres. I
et halvt år har det ikke haft brug for
at forsvare sig imod myg, så myggesæsonens første reaktioner kan godt
være lidt voldsomme med hævelser,
uden at der af den grund er tale om
allergi,” siger han.
Af samme grund kan vinterens myggestik hæve ret voldsomt op, og jo,
man kan faktisk få myggestik herhjemme om vinteren. De såkaldte kædermyg, der foretrækker at overvintre i
husets fugtige rum, stikker også uden
for sæsonen.
Danske myg er dog ret harmløse, så
det er først og fremmest på rejser, de
skal undgås.
I nogle egne af verden, hvor der fx
findes sika-virus, som kan give fosterskader, malaria og mange andre
alvorlige myggebårne sygdomme,
bør du konsekvent bruge myggespray
for ikke at blive stukket, anbefaler Kim
Søholt Larsen.
BID FRA VÆGGELUS KAN LIGNE
SKOLDKOPPER
Lus, lopper og flåter er Zantey KSL’s
speciale. Og specielt én form for
blodsuger er i hastig fremmarch disse
år: Væggelus.
”Vi tager dem med hjem fra hotelophold både herhjemme og sydpå, og
har du først fået væggelus i dit hjem,
er de næsten ikke til at slippe af med
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igen,” siger Kim Søholt Larsen.
Langt fra alle skadedyrsbekæmpere
ved nemlig tilstrækkeligt om væggelusen, der kan være resistent over for en
række insektmidler og lever i sengens
og soveværelsets mindste revner og
sprækker for at komme frem om natten, hvor den typisk suger blod fra de
kropsdele, der stikker ud under dynen;
arme, ben og hals.
Kim Søholt Larsen har selv prøvet det.
”Efter et ophold på et lidt lurvet hotel
i Rom fik jeg et ret heftigt udslæt efter
væggelus. Stikkene udviklede sig til totre cm store røde plamager med en
blære i midten. Meget lig skoldkopper.
Men uden feber. Det kløede ganske
forfærdeligt,” siger han.
Mange, ca. hver 10. gætter man på,
reagerer slet ikke på væggelusebid.
De er lumske gæster, der kan overleve
næsten alle steder i dit hjem, advarer
Kim Søholt Larsen. Er du det mindste
i tvivl om der har sneget sig blinde
blodsugende passagerer med hjem i
kufferten, anbefaler han at hælde al
bagagen i kummefryseren en dags
tid. Kniber det med frysekapacitet, bør
alt vaskes i en fart efter hjemkomsten.
DU MÆRKER IKKE FLÅTBID
Sidst, men ikke mindst er den lille
skovflåt årsag til en række sygdomme
både i huden og resten af kroppen.
Flåter sprøjter et bedøvende middel
ind, inden de bider, så du mærker
ingenting. Men den lille blodsuger kan
overføre en hel parade af sygdomme
med Borreliose (borrelia-bakterien)
som den mest kendte og omtalte.
”Nogle oplever, at flåtbidet klør ligesom et myggestik. Men det er meget
forskelligt, hvordan immunforsvaret
reagerer,” siger Kim Søholt Larsen, der
råder alle til at tjekke sig selv og hinanden for flåter efter en tur i skoven.

”Bliv ude på skovstierne. Der er sjældent flåter. De bor inde i krattet. Og
træk strømperne uden på buksebenene,” anbefaler han.

3 TIPS MOD VÆGGELUS
Tre anbefalinger fra Kim Søholt
Larsen:

• TJEK altid under madrassen især
på lidt lurvede hoteller. Væggelusens små sorte ekskrementer og
afstødte huder er her ret lette at få
øje på.
• TØM hele kufferten i fryseren og
smid den med ned, når du kommer
hjem fra en rejse. Den tørre kulde
slår væggelus ihjel, så lad det hele
ligge en dags tid.
• MELD altid fund af væggelus til
hotelpersonalet. På grund af øget
rejseaktivitet er de små skadedyr i
fremgang overalt i verden.

OM EKSPERTEN
Kim Søholt
Larsen er cand.
scient i biologi
og PhD, samt
administrerende direktør i
konsulentfirmaet
Zantey KSL, der
rådgiver om
forebyggelse og
bekæmpelse af
flåter, lus lopper
og andre skadedyr. Kim Søholt
Larsen har en
fortid i Statens

Skadedyrslaboratorium, hvor
han igennem
mange år bl.a.
beskæftigede sig
med blodsugende insekter.

TEMA H U D E N

PSORIASIS
KAN FOREBYGGES

1 ud af 30 danskere oplever netop nu udbrud af den arvelige sygdom med kløe
og udslæt på kroppen. Omfanget af de mest almindelige tilfælde kan begrænses.
TEKST NILS SJØBERG FOTO COLOURBOX

”

Da jeg var barn led jeg meget af psoriasis. Jeg havde
små sårdannelser flere steder i hovedbunden”, fortæller
24-årige Danielle Bloch.
Hun er en blandt mere end 160.000 danskere, som har
psoriasis i mindre eller svære grad.
”Mine psoriasis udbrud var værst, da jeg var barn. Jeg kløede mig ofte til blods, og fik sårdannelser i hovedbunden, på
grund af at hårbunden ikke kunne få ilt. Nu oplever jeg kun lidt
kløe og får mindre udslet på mit bryst, pletter på kroppen og
især i hovedbunden, når vejret skifter og der kommer temperaturskift.”
Vejret har ofte en indflydelse på sygdommen. Typisk forværres sygdommen om vinteren, hvor luftfugtigheden er lav, og
huden ikke udsættes for så meget sollys. Som hos så mange
andre med psoriasis er sygdommen netop gået i udbrud, nu
hvor vejret skifter fra vinter til forår. Kløen og udslet tager til
på albue, knæ, knoer skulder og ryggen, men som i Danielle
Blochs tilfælde, så er det ikke udelukket med andre steder på
kroppen. I de værste tilfælde kan psoriasis blive invaliderende.
UDBRUDDENE KOM AF STRESS
”Som barn hang min psoriasis udbrud ofte sammen med, at
jeg blev stresset, når jeg blev mobbet i folkeskolen.
Kroppen skulle ligesom finde en måde at reagere på, og
det var med kløe og udbrud i mit tilfælde”, siger Danielle
Bloch, som også gør opmærksom på, at hun havde mere
psoriasis, da hun røg i gymnasiet.
Psoriasis er kendt for at være arveligt. I Danielle Blochs
tilfælde har hendes mor også psoriasis, selvom det i hendes
tilfælde er taget markant af med årene. Ofte springer denne
sygdom en generation over. Det skete også i Danielle Blochs
tilfælde, hvor det var hendes oldemor, som havde psoriasis.
”Da jeg ved, at jeg er lider af denne hudsygdommen passer
jeg ekstra meget på med ikke at indtage for meget alkohol
og så undlader jeg at ryge. Det er alt sammen med til at begrænse omfanget af de værste udbud – og er på den måde
forebyggende og begrænsende”, oplyser Danielle Bloch.

KORT OM PSORIASIS
Navnet psoriasis kommer af det græske ord for
kløe. Psoriasis er præget af røde, fortykkede områder på huden, der er dækket af glinsende skæl. De
ramte hudområder findes særligt ofte i hårbunden,
på albuer og knæ samt den nedre del af ryggen.
Nogle mennesker med psoriasis får desuden en
særlig form for gigt, psoriasisgigt.
Årsagen til psoriasis er ukendt. Meget tyder på, at
de hvide blodlegemer er medvirkende til psoriasis
udvikler sig. De hvide blodlegemer er en del af
kroppens immunforsvar, men de kan få signaler,
der gør, at de vandrer ud i huden, hvor de så er
medvirkende til, at hudcellerne begynder at dele
sig mere end sædvanligt.

HVORDAN BEHANDLER
DANIELLE SIN PSORIASIS?
Sol, sol, sol og sol. En effektive måde jeg kan behandle
min psoriasis er ved at tage sol. Dog kun om vinteren, hvor
at den naturlige mængde sollys er begrænset.
En tur til Det Døde Hav. Ca. en gang om året tager jeg
til Det Døde Hav i Israel hvor en kombination af sol, det
tørre og varme klima samt det saltholdige hav har en god
effekt på min psoriasis.
Danielle bruger cremer og geler med høj saltkoncentration og naturlige mineraler, da disse er velegnet til en meget
tør, rød og skællende hud, så som hendes psoriasis udbrud.
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ANNONCE

ER DU I
OVERGANGSALDEREN?

”Vi skal kunne
tale om tingene”

Joan Ørting
anbefaler
Menoflora

Overgangsalderen er en naturlig
periode i alle kvinders liv, og vi
skal tale om det og give de gode
råd videre.

Afhjælper hede- og svedeture
Menoflora indeholder bl.a. rødkløver, der
bidrager til at opretholde en rolig og behagelig overgangsalder og afhjælper gener i
forbindelse med overgangsalderen, f.eks.
hedeture, svedeture, rastløshed og irritabilitet. Menoflora indeholder desuden salvie,
der har en sveddæmpende effekt.
Også for dine knoglers skyld
Menoflora indeholder også D-vitamin,
der støtter vedligeholdelsen af knogler.
Dette er specielt vigtigt for kvinder i overgangsalderen, fordi kvinder i netop denne
periode mister meget knoglemasse.

Joan Ørting:
Joan Ørting, der i dag er 56 år, foretrækker naturlige løsninger på naturlige problemer.
Derfor bruger hun Menoflora.

Joan Ørting, der selv gennemlever overgangsalderen i disse år, bruger Menoflora i forbindelse
med overgangsalderen. Indholdsstofferne
afhjæler f.eks. hede- og svedeture.

Menoflora indeholder ekstrakter
fra en række virksomme planter,
der helt naturligt hjælper dig lettere
gennem overgangsalderen.

Slut med hedeog svedeture
Kender du følelsen? Plejer det at være
så varmt og så fugtigt? Kroppen føles
varm, du sveder og hjertet banker.
Måske er du i overgangsalderen.
Hvad er overgangsalderen?
Som kvinde fødes du med et begrænset antal af æg og der produceres ikke
flere. Antallet falder igennem livet. Fra
du begynder at menstruere forbruges
mindst et æg pr. måned. Det totale
antal æg er dog langt højere end antallet af blødninger gennem et helt liv.
Når reserven af æg er brugt op, falder
østrogenniveauet og overgangsalderen indtræder. I Danmark indtræffer
sidste blødning gennemsnitligt ved
51,6 år. Man kommer således typisk
i overgangsalderen mellem det 45. og
56. leveår.

Gener i overgangsalderen
Overgangsalderen medfører en række
gener i de år, hvor klimakteriet, som
tilstanden også kaldes, står på. Problemerne varierer fra kvinde til kvinde
og kan bl.a. være:
• hedeture/svedeture
• humørsvingninger
• træthed
• hovedpine/migræne
• hud- og slimhindeproblemer
• nedsat sexlyst
• knogleskørhed
Joan Ørting, der selv gennemlever
overgangsalderen i disse år, bruger
Menoflora i forbindelse med overgangsalderen. Indholdsstofferne afhjæler f.eks. hede- og svedeture.

Hvad indeholder Menoflora?
Menoflora indeholder ekstrakter fra
en række virksomme planter, der helt
naturligt hjælper dig lettere gennem
overgangsalderen:
Rødkløver indvirker på gener i forbindelse med overgangsalderen, f.eks.
hedeture, svedeture, rastløshed og irritabilitet.
Salvie er en gammelkendt plante
med en sveddæmpende effekt. Salvie bidrager til velbefindendet under
overgangsalderen.
D-vitamin, der støtter opbygningen
af knogler. Dette er specielt vigtigt,
fordi kvinder i overgangsalderen mister meget knoglemasse.
B6-Vitamin understøtter en naturlig hormonbalance og bidrager til at
regulere hormonaktiviteten.

Prøv Menoflora
til halv pris
• Til dig, som gerne vil slippe for
gener som hede- og svedeture
og komme lettere gennem overgangsalderen.
• Menoflora kan prøves på leveringsservice til halv pris for første
pakke. Kun kr. 99,- for 45 dages
forbrug.
• Menoflora kan købes via hjemmesiden www.wellvita.dk eller
på tlf.: 82 30 30 40 – hverdage
kl. 8-16.

NORDENS FØRSTE
GRAVIDITETSMESSE

åbner i København med fokus på
mere viden og mindre tabu.
TEKST VICKIE BUDDEN

Hvert niende barn i Danmark er undfanget med en hjælpende
hånd. Det svarer til, at der i hver skoleklasse går to til tre børn,
som er kommet til verden ved assisteret reproduktion. Tabuet
om den ufrivillige barnløshed er dog stadig så stort, at kun de
færreste taler om det.
En gruppe fagfolk har derfor taget initiativet til Nordens første
Fertilitetsmesse.
”Målet er at få større åbenhed om barnløshed, så de barnløse og deres familier kan se, hvilke muligheder der er for
at få hjælp, og så de kan få talt sammen med ligesindede”,
siger Vickie Budden om den messe, der slår dørene op i Bella
Centeret i København den 22. april.
”Vi mangler et sted, hvor man som almindeligt menneske kan
indsamle viden til at træffe et personligt og informeret valg, når
man står i en situation, hvor man ønsker sig et barn, der ikke
kommer af sig selv”, påpeger Vickie Budden, der har 15 års
erfaring som akupunktør for kvinder i fertilitetsbehandling.
”I mit erhverv møder jeg tusindvis af ufrivilligt barnløse hvert
år, og jeg oplever, at de ud over den information deres egen
læge kan give dem, har et enormt behov, en masse skam og
tvivl, og desværre også stor uvidenhed, som vi kan afhjælpe
ved at stille eksperterne til rådighed for dem. Vi kan sige: Du er
ikke alene.”

ind- og udenlandske klinikker. Messen henvender sig til begge
køn.
”For mænd rammes også hårdt af forældede forestillinger om
virilitet, og hos op mod hver andet par, der oplever problemer
med at blive gravide, skyldes det sædkvaliteten”, siger Vickie
Budden og tilføjer:
”Vi ligger alle sammen under for forestillingen om at være
perfekte. Vi regner med, at når vi kan tage en Ph.D., løbe et
maraton og få et fedt job, så kan vi også få et barn, når det
passer ind i vores liv. Men fertilitet kan ikke kontrolleres og
styres. Ved at tale højt om det faktum, at så mange oplever
problemer, giver vi folk et fundament for at beslutte, hvordan
de bedst opnår drømmen om et barn. Den gode nyhed er, at
71 pct. af dem der begynder et behandlingsforløb, også bliver
gravide”.

Fertilitetsmessen den 22.-23. april har udstillere
fra ind- og udland samt foredrag om nogle
af de aktuelle forskningsresultater og problemstillinger, der er på tapetet for moderne
mennesker, der gerne vil have et barn.

71 PCT. GRAVIDE
Fertilitetsmessen har flere tilbud. Det drejer sig bl.a. om sædbanker, kostvejledning, partneradoption, hormonbehandling og
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Vi lider alle under
succestyranniet
Emilia Van Hauen er topaktuel. Om få uger kommer hun med bogen
”Succestyranniet”. Bogen sætter fokus på det moderne menneske, som
oplever et så stort ydre pres, at det går i stykker indeni.
TEKST NILS SJØBERG FOTO DITTE CAPION HÅR & MAKEUP LOUISE LIIBERG

”Jeg elsker at holde foredrag, og at der er nogen, der gider
stykker inden i.”
høre på mig.” Med denne bemærkning afslutter Emilia Van
”Imens det tidligere kun ramte eliten, så rammer det i dag
Hauen godt en times mobilsamtale på vej fra sit hjem i
alle mennesker. Vores vilkår og det pres vi lever under i dag
hovedstadsområdet til Vejle, hvor hun skal holde foredrag for er umenneskeligt. Det betyder, at mange bliver syge på
en personalegruppe.
grund af ydre pres. Det er sygeligt.”
”Vi gør mange ting i vores liv, som ikke giver os følelsen af I hendes nye bog gør hun opmærksom på, at 70 pct. af
tilfredshed. Det er et tyranni, at vi ikke tør melde os ud af
befolkningen lider af det, man kalder bedragersyndromet.
det,” mener Emilia Van Hauen, der gør opmærksom på, at
Det er en forestilling om, at vi slet ikke er i stand til at gøre
de færreste har gjort sig det klart.
alt det, som vi tror, at vi kan. Det er dog ikke en psykologisk
”For tre år siden røg jeg ud i en krise i forbindelse med en
diagnose.
dårlig anmeldelse af en bog, som fik en god omtale alle
andre steder.”
PÅ SCENEN
Med et trylleslag oplevede hun, hvad forskellen på succes
Emilia Van Hauen mener, at de fleste mennesker har en
og fiasko betyder for mennesker i det moderne samfund.
opfattelse af, at de bliver afsløret som urimeligt heldige, hvis
”Hvordan kunne det være, at en anmeldelse kunne betyde
de har lavet en god præstation.
så meget. Det viste sig, at anmelderen havde ramt et sår
”Det interessante er, at dem der lider mest af frygten for
inde i mig. Det handlede om, at
at blive afsløret lige om lidt, også
jeg i hele mit liv har følt mig dum
er dem, der er mest samvitog udenfor,” fortæller Emilia Van
tighedsfulde og dygtige.”
DER ER TO HOVEDPOINTER I
Hauen.
Manuskriftet til den nye bog er
BOGEN ”SUCCESTYRANNIER”
At den kritiske anmelder efterføludviklet via en række foredrag
gende anbefalede hendes bog
om ”Succestyranniet” over tre år.
Vi skal holde op med at fokusere på en
”Ladycool”, som årets sommer”Det er af en eller anden grund
masse situationer, hvor vi alligevel ikke kan
læsning hjalp ikke på Emilia Van
et tabu, når man har en periode
gøre noget – og vi skal fokusere på, hvad vi
Hauen sårede følelser. Såret
af sit liv, hvor man oplever, at alt
gerne vil bidrage med til fællesskabet.
inden i hende kunne ikke hele.
går skidt. Jeg har derfor prøvet
Dyrk de relationer, der betyder noget for
Hun var blevet en del af det
at sætte spot på nogle af de
dig – alt andet kan du i princippet opgive.
succestyranni, som hun nu har
tabuer, som vi lever under som
skrevet om.
mennesker,” siger forfatteren og
foredragsholderen og fortæller, at
SELV BEDRAG
hun aldrig har oplevet så meget
Emilia Van Hauen lægger ikke skjul på, at hun som mange
fokus fra andre mennesker, som hun har gjort i forbindelse
andre mennesker i 2017 er narcissistisk. Hun giver klart udtryk med udarbejdelsen af denne bog.
for det i bogen ”Ladycool”, som handler om moderne kvin”Det at føle sig uden for og føle sig dum har været en
delighed – og hun viser det igen i bogen ”Succestyranni”.
drivkraft for mig i mit arbejde for at komme ind i varmen
”Det flyttede ikke noget inden i mig, at anmelderen havde
som sociolog og foredragsholder. Hvis jeg ikke havde følt
skiftet mening. Jeg var også skamfuld over, at jeg ikke kunne
mig så dum, så var jeg ikke blevet foredragsholder. Jeg ville
komme ud af mine sårede følelser. Så begyndte jeg at
ikke have haft et behov for at stå på scenen og føle mig
dele det med andre og opdagede, at samtlige mennesker
klog.”
kæmper med en kombination af succes og fiasko.
Samtidig har interessen for at finde ud af, hvad andre gør
Det er vanvittigt, at det får lov til at fylde så meget i os,”
fået Emilia Van Hauen til at blive sociolog.
påpeger Emilia Van Hauen.
”Min drivkraft kommer fra det at stå på scenen – se mig nu
I sin nye bog henviser hun til, at læge Marianne Mørcks
for pokker. Jeg er enormt god. Jeg bliver derfor så såret, når
antager, at 40 pct. af alt sygefravær skyldes stress, angst og andre kradser i det sår, som jeg forsøger at skjule,” fortæller
depression.
Emilia Van Hauen, der allerede før ”Succestyranniet” udkom”Det ydre pres er blevet så stort og alment, at vi går i
mer, er overbevist om, at hun rammer noget vigtigt i os alle.
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MERE OM EMILIA VAN HAUEN
Født i 1966
Uddannet cand. Scient.soc. fra Københavns Universitet 2002, HD fra CBS og arbejder i dag som foredragsholde, konceptudvikler strategisk rådgiver og kommentator.
Er desuden forfatter til fem bøger. Senest
”Ladycool. Dit køn er en styrke – brug det”,
2014.
Har sammen med sin eksmand Jamen
Van Hauen sønnerne William og Silas og er
bonusmor til Victor
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GRAVID
OG ANGST

håbet vinder altid
Kan man være angst og blive mor? Nej, var Lise Krygers eget svar. Hun
har lidt af social angst siden hun var teenager, og tanken om moderskab var meget fjern. Men lysten kom alligevel snigende, og efter et par
år med mislykkede graviditetsforsøg og fertilitetsbehandling fik hun en lille
søn. Perioden var hård. Men det kan lade sig gøre, hvis du passer på dig
selv og går lidt på kompromis med livet.

E

TEKST HENRIETTE KIRKEGAARD FOTO BO AMSTRUP/SCANPIX

n sommerdag i 2009 står
Lise Kryger foran sin gadedør med sin nyfødte søn.
Hun er på vej til mødregruppe for første gang. Men hun går i stå.
Benene vil ikke transportere hende
længere. Hjertet hamrer, kroppen
ryster og tårerne står ud. Hun ringer
på døren og får sin mand til at lukke
sig ind igen.
Lise Kryger har ikke på noget
tidspunkt haft lyst til at deltage i
mødregruppe. Hun er bange for at
bryde sammen og være nødsaget til
at fortælle om sin angst. Bange for,
at de andre kvinder skal se på hende
med andre øjne end som glad nybagt
mor. Det er sundhedsplejersken, der
præsenterer idéen om mødregruppe.
Lise fortæller, at hun ikke har lyst til
at deltage og forklarer, at det skyldes, at hun har social angst. Sådan
en situation har sundhedsplejersken
aldrig stået i før, men hun synes nu
stadig, det vil være en god idé for
Lise at deltage.
Da Lise fortæller hende om episoden foran gadedøren, siger sundhedsplejersken, at det er vigtigt, at
Lise har det godt som mor, så hvis
det er uden mødregruppe, skal det
selvfølgelig være sådan.

“Det er en kæmpe lettelse at få lov
til at være mor på min egen måde”,
fortæller Lise Kryger.
Inden livet som mor begynder,
er der gået mange år forud med
angst og fertilitetsbehandling og en
fornemmelse af aldrig at kunne blive
mor.
“Jeg har altid tænkt, at ‘det sker
aldrig for mig. Man kan ikke være
angst og blive mor”, fortæller Lise
Kryger. Da håbet om et barn alligevel
begynder at spire, skal det vise sig
ikke at være helt nemt.
DEN UKENDTE ANGST
Lise Kryger får sit første angstanfald
i slutningen af 9. klasse.
“På det tidspunkt ved jeg ikke noget om angst, og jeg ved ikke, hvad
det er, jeg oplever”, fortæller Lise.
Det viser sig flere år senere, at hun
har social angst. Men det er hun ikke
bevidst om som ung:
“Jeg har en følelse af at miste kontrollen over mig selv, ikke at kunne
være stærk. Og jeg er bange for at
folk opdager, at jeg ikke er stærk. For
hvis jeg ikke er stærk, er jeg jo svag.”
Angsten begynder at slå ud i alle
tænkelige sociale situationer. Sammen med sin familie og venner, når

“Jeg har altid tænkt, at
det sker aldrig for mig.
Man kan ikke være
angst og blive mor”
hun går ned ad gangen, er i skole og
til fødselsdage.
“Jeg er bange for, at folk synes, jeg
er mærkelig og en outsider.”
Lise holder sin angst for sig selv.
Som 17-årig begynder hun dog at gå
til psykolog. Men på det tidspunkt
ved man ikke ret meget om angst.
“På dette tidspunkt er kognitiv
terapi ikke særligt udbredt, så det er
traditionel psykoterapi, jeg får. Men
angsten bliver ved, for jeg får ikke
redskaber til at stoppe de negative
tanker og angstspiraler, jeg ryger ind
i.”
Angsten gør det også svært for Lise
at finde en uddannelse, hvor hun
kan fungere. De fleste uddannelser
er meget sociale med oplæg i klasserne og sociale arrangementer.
“Indtil jeg er 30, er der ikke et
tidspunkt, hvor angst ikke er inde i
billedet”, fortæller Lise.
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ERKENDELSEN AF ANGSTEN
Men efter skæringspunktet
omkring de 30 år begynder der
at ske gode ting. Lise får noget
medicin, som virker mod angsten, hun er gået i gang med en
uddannelse som mediegrafiker
og finder et aftenkursus om
angst på Fobiskolen.
“Jeg finder for første gang ud
af, hvad angst er. Og det går
op for mig, at man kan arbejde
med angsten,” fortæller Lise,
som et par år efter begynder i
kognitiv terapi.
“Det bliver klart for mig, hvor
intenst man kan arbejde med
angsten uden at arbejde med
en masse andre ting. Jeg får sat
struktur på nogle tanker. Det er
et stort skridt på vejen.”
I mellemtiden i 2002 møder
Lise sin nuværende mand, som
bliver hendes urokkelige støtte.
“Jeg havde besluttet mig for,
at den næste mand, jeg møder,
skal vide alt om mig og min
angst. Jeg vil ikke længere
foregive at være en anden, end
jeg er. Så det er lidt en lakmusprøve. Men han rummer det
heldigvis 100 procent”, fortæller Lise.
DE BLÅ STREGER
Det går godt med Lise og hendes kæreste, og efter fire års
forhold beslutter de sig for at
forsøge at få et barn. De prøver
på egen hånd i et års tid, uden
held. Undersøgelser viser ellers,
at der ikke er noget galt. De begynder i fertilitetsbehandling,
men efter et år er det stadig
intet resultat. Lise er ikke i
tvivl om, at det er angsten, der
blokerer for en graviditet.
“Under behandlingen bliver
jeg proppet med hormoner, som
sparker til angsten. Min krop
er i konstant alarmberedskab
med indre uro og hjertebanken.
Angsten kører fuldstændig op
og ned, jeg kan slet ikke styre
det.”
Lise og hendes mand holder
en pause og får lidt luft fra
behandlingerne.
“Det er egentlig en god periode. Vi flytter fra et sted, vi ikke
bryder os om, til et sted, hvor
vi kommer til at elske at bo. Og
min far var blevet erklæret rask
fra en kræftsygdom.”
I efteråret 2008 giver Lise og
Peter fertilitetsbehandlingen
endnu et forsøg. Der er ét af
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Lises æg tilbage fra den sidste
behandling. Og så bliver hun
gravid.
“Jeg tager 10-12 graviditetstests, som alle er fyldt
med blå streger,” griner Lise.
GLÆDE OG SORG
Glæden bliver dog hurtigt hårdt
udfordret. Tre dage efter de
positive graviditetstests får
Lise besked om, at hendes fars
kræftsygdom er vendt tilbage.
På trods af, at han for nylig er
blevet erklæret rask, har kræften snydt ham, og den er nu så
fremskreden, at han kun har få
måneder tilbage at leve i.
“Det er en mærkelig tid, for
der er både glæde over graviditeten og en stor sorg over, at
jeg snart skal miste min far. Og
over, at han aldrig vil nå at se
sit barnebarn.”
Lægernes forudsigelse holder

”

“Det er en
mærkelig
tid, for der er
både glæde
over graviditeten og
en stor sorg
over, at jeg
snart skal
miste min
far... ”

desværre stik. Da Lise er tre måneder henne, dør hendes far.
“Det er svært at være så ked
af det”, fortæller Lise, som af
psykologer bliver anbefalet ikke
at gå for meget ind i angst- og
stresseksponeringer i kølvandet
på farens død. Det vil være belastende for hendes gravide krop,
hvis hun stresser for meget oven
i sorgprocessen.
“En psykolog råder mig i
stedet til at gå all-in på at nyde
graviditeten. Købe babytøj og
graviditetsblade og indrette
børneværelse. Og det hjælper
faktisk. Men det betyder også,
at jeg afskærer mange kontakter i den periode. Jeg kan ikke
overskue at tage andre ind i mit
liv. Selvom det er hårdt, føles
det som det rigtige at gøre,”
fortæller Lise, som erkender, at
den isolerede gravid-boble også
har en skyggeside.

TÆ T P Å

TEGN PÅ
SOCIAL ANGST

(flere af symptomerne
kan også opleves ved
andre former for angst)
• Rysten, sveder og er
anspændt
• Ondt i maven, snurren i
hænder, læber og hud
• Rødmen og stammen
• Kvælningsfornemmelse,
svimmelhed og
åndedrætsbesvær
• Hedeture og kuldegysninger
• Uvirkelighedsfølelse og
grådanfald
• Myldertanker, som “hvad
nu, hvis…” og ”om lidt går
det garanteret galt”
Kilde: slipangsten.dk

“Det er også ekstremt ensomt.
Andre gravide synes, det er
irriterende, at folk kommenterer
deres mave og gerne vil røre
den. Jeg vil ønske, jeg kan give
nogen lov til at røre ved min
mave.”
DET HÅRDE ÅR
Lise Kryger har tidligere i sit liv

MERE
OM LISE
KRYGER:
Lise Kryger, 45 år,
bosat i Århus.
Uddannet mediegrafiker.
Arbejder som
selvstændig med
hjemmesiden slipangsten.dk, hvor
angstramte kan få
råd og vejledning
via kurser.
Forfatter til bogen
‘Mor med angst’.
Gift med Peter og
mor til Sebastian på
otte år.

taget medicin mod angst. Men
både under fertilitetsbehandlingen og graviditeten vælger
hun ikke at gøre det.
“Jeg tør simpelthen ikke tage
chancen, hvis det kommer til
at påvirke barnet. Alle fagpersoner råder mig ellers til at
tage medicin, men det vil jeg
ikke. Derfor er det vigtigt, at
jeg under graviditeten sætter mit liv i struktur og ikke
udsætter mig selv for ting, der
unødigt kan aktivere angsten.”
Lise døjer dog stadig med
angstsymptomer under graviditeten, særligt fordi hun må
undvære medicinen.
“Jeg tænker, at det her år skal
jeg bare igennem. Det bliver
hårdt, men det er kun ét år
ud af et helt liv. Så jeg sætter
mit liv på stand-by det år”,
fortæller Lise og glemmer ikke
sin mand, som i perioden er
hendes ventil til livet.
“Min mand er en kæmpe
støtte. Han bærer mig igennem
det. Jeg har hans fulde opbakning, og jeg er også meget åben
over for ham. Jeg fortæller ham
præcis, hvordan jeg har det.”
En juni-dag kommer Sebastian
til verden. Og barslen forløber
fint. For mange er det overvældende at få et barn, og man kan
netop blive angst for, om man
nu gør det rigtige. Men pudsigt

”

“Jeg har en
følelse af at
miste kontrollen over mig
selv, ikke at
kunne være
stærk. Og jeg
er bange for
at folk opdager, at jeg ikke
er stærk. For
hvis jeg ikke
er stærk, er
jeg jo svag.”

nok lirker den nye situation ikke
ved Lises angst.
“Jeg har stadig angst. Men den
handler om alle mulige andre
ting end lige det at blive mor.
Det er som om, det bare er en
forlængelse af mig og mit liv. En
følelse af, at det går nok.”
I dag, otte år efter, har Lise
lært at leve med sin ængstelige
livsfælle:
“Jeg tror ikke, jeg har haft det
så godt i mit liv, som jeg har nu.
Jeg har stadig angst, som skaber
forhindringer for mig, men jeg
er i dag medicinfri. Og jeg har
skabt en tilværelse, som jeg har
det godt med, og med de værdier
- og den bagage, jeg har.”
For Lise har håbet båret hende
gennem de tider, der ellers så
håbløse ud. I årene med graviditetsforsøg og angst, så fremtiden
ind imellem dyster ud, fortæller
Lise.
“De gange, hvor håbet om at
få et barn ind imellem forlod os,
var de sorteste huller. Det var
så sort, som det overhovedet
kan være. Men håb og ikke-håb
overlapper hele tiden hinanden
i sådan et forløb. Selv om man
tænker, at det her kommer aldrig
til at ske, så vinder håbet altid.”

GODE RÅD FRA LISE
KRYGER TIL GRAVIDE MED ANGST
• Få så meget støtte som overhovedet muligt. Søg
selvhjælpsgrupper for gravide med angst eller opret din
egen gruppe på nettet, hvor du kan tale med kvinder
i samme situation. Få snakket og grædt og find gode
strategier til at håndtere den periode, hvor du er gravid. Opsøg evt. hjemmesiden slipangsten.dk for hjælp
og vejledning.
• Sig det højt til dem, der er tæt på, familie og venner. Fortæl, at der er angst med i spillet. Og få lettet
presset ved at fortælle om de dårlige oplevelser. Jo
mere det ophober sig, jo værre.
• Kernen af mennesker omkring dig skal være med på,
at der er ting du ikke vil deltage i.
• Brug mindfulness-teknikker til afstresning. Det er
særligt godt i graviditetsfasen, bl.a. fordi det er så
afslappende. Du lærer at være til stede i øjeblikket og
ikke lade tankerne køre med bekymringer for fortid
eller fremtid.
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SAUNA ER VEJEN FREM
TIL GENOPBYGNING

Narconon kursuscenter satser hårdt på at genopbygge misbrugeres selvværd.
”Havde man givet den enkelte mulighed for at opbygge sit
selvværd og sine livsfærdigheder, så havde man kunne undgå,
at så mange ender som misbrugere.” Det mener Jørgen Jørgensen, forstander for Narconon-Europa, et kursuscenter med
21 medarbejdere, som arbejder med blandt andet rådgivning,
undervisning og wellness. Narconon-Europa, der bygger på
grundlæggeren af Scientology, L. Ron Hubbards, principper,
hjælper mennesker fra hele Europa ud af deres misbrug.
For at kvalificere sig til et kursusophold på Narconon skal den
enkelte kursist igennem et lægetjek inden han starter for at
sikre sig, at vedkommende kan klare et medicinfrit program.
Først går kursisten igennem en abstinensfase, hvor ubehaget
mindskes ved at give kosttilskud og lave forskellige øvelser, der
retter ens opmærksomhed udad. Derefter gennemgår kursisterne et saunaprogram, hvor de dagligt igennem et par uger
opholder sig i en 65 grader varm sauna i ca. 5 timer, afbrudt
af et brusebad ca. en gang hvert kvarter, når der er brug for
at køle af. I saunaen udskilles de giftstoffer, som har hobet sig
op i kroppen. Eksempelvis kan THC fra cannabis have sat sig
fast i fedtlaget rundt omkring i kroppen.

”Grunden til, at vi bruger en detox-metode er, at hvis vi ikke
får stofresterne ud af kroppen, vil de senere hen kunne påvirke
hjernen i en sådan grad, at personen igen føler trang til det
pågældende stof. Derfor er det vigtigt, at vi får fjernet giftstofferne i kroppen, før den enkelte kursist starter på kurserne i
livsfærdigheder”, siger forstander Jørgen Jørgensen.
”På kurserne arbejder vi med at gøre den enkelte kursist klar
til at komme videre i livet. Gennem film, øvelser og praktiske
opgaver arbejder vi med at få den enkelte kursist hen til et
punkt, hvor han eller hun føler at livets problemer kan klares
uden brug af stoffer. Det er netop manglende evner til at klare
livets udfordringer, der får mange til at ty til stoffer som en
”redning””, udtaler Jørgen Jørgensen.
Som for eksempel skyldfølelse, der kan være en årsag til, at
kursisterne har svært ved at omgås andre mennesker.
”Kursisterne kommer blandt andet igennem skyldfølelsen ved
at skrive deres oplevelser ned for sig selv, vise det til kursuslederen, hvorefter papiret rives i stykker, så der ikke er nogen,
som kan misbruge det. Derefter hjælper vi dem med at lave en
handlingsplan, så de kan komme videre, ligesom vi støtter dem
med en mentorordning på op til seks måneder, efter at de har
afsluttet deres kursusophold”, siger Jørgen Jørgensen.

Få mere ENERGI til LIVET ...
med et ophold på Livsstilshøjskolen Gudum
Livsstilshøjskolen står for
Fællesskab, hjerterum, høj faglighed, spændende almendannende fag, et godt grin og
Højskoleliv, når det er bedst.
Livsstilskurser
Vi har Livsstilskurser på 6 til 44 uger, hvor
vi arbejder med veje til sund livsstil og har
særligt fokus på Kost, Motion og Psykologi.
Lær bl.a. om at:
- opnå varigt vægttab
- håndtere stress
- finde livsglæde
- starte på motion
- få sunde vaner
Start
6. november, 2. januar, 19. februar,
2. april eller 14. maj.
Energi til livet
Den 6. november og 2. januar supplerer vi
vores velkendte livstilslinje med en særlig
linje, som er tilrettelagt for dig, der har brug
for at komme i balance f.eks. efter sygdom.
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Fri adgang til
På vore Livsstilskurser er der fri adgang til
kostvejledning, træningsrådgivning, juridisk
rådgivning, Nada øreakupunktur, spinning,
fitness og vort kreative værksted.
Sommerkurser 2017
I ugerne 27 til 32 har vi temakurser på én
uge - alle med stor vægt på både højskoleliv
og det valgte tema.
27
28
28
29

Motion skal der til
Det sunde liv
Vandreuge med yoga og meditation
Sund og glad - velegnet for udviklingshæmmede.
30 Naturuge - 2 linjer
31 Harmonika på Europatur
31 Sjov med symaskinen
32 Antiinflammatorisk livsstil
- 2 linjer
Ring og hør nærmere om de
enkelte kurser, eller læs mere
på vores hjemmeside.

Højbjergvej 2 • 7620 Lemvig • Tlf.: 97 88 83 00 • info@livsstilshojskolen.dk • www.livsstilshojskolen.dk

MÅNEDENS GRØNNE

GULEROD
roden til alt godt

Gulerødder er en af de almindeligste grøntsager i de danske grøntsagsskuffer. Udover at være en formidabel snack i alt sin enkelhed kan guleroden
bruges på talrige måder.
TEKST PERNILLE BECH, SÆSON FOTO SHUTTERSTOCK

I SÆSON HELE ÅRET

Sødlige, faste og sprøde
gulerødder kan købes året
rundt. Men de helt nyopgravede med grøn top er i
sæson herhjemme fra juni til
september.

GULEROD I
FLERE FARVER

SKRÆLLEN ER SUND

Gulerødder er en grov grøntsag,
da den er rig på kostfibre. Fibrene findes fortrinsvis i gulerodens
skræl. Derfor er guleroden sundest
uskrællet. Gulerødder indeholder
desuden A-vitamin, beta-caroten
samt mineralerne kalium og jod.

Gulerødder findes
i både hvide, gule,
orange, lilla og røde
farver. De farvede
gulerødder egner
sig bedst til at spise
rå, så de beholder
deres flotte farve.

KULØR TIL JUICEN

Grøntsager kan også drikkes!
En gulerod er en lidt sødere
grøntsag og fungerer derfor
utrolig godt i juicer sammen
med eksempelvis æble, ingefær og citron.

SNACK PÅ FARTEN

Gulerødder er et nemt mellemmåltid, da de nemt pakkes i en
plastpose i tasken, kan indtages
på farten og holder blodsukkeret stabilt, så du undgår at
gå ”sukkerkold”. Dertil kommer
en høj mæthedsværdi med få
kalorier. What’s not to like.

KAGEN MED DE
MANGE FANS

Gulerødder gør kagen sød
og saftig, så den kan holde sig i flere dage. Ligefrem
sund kan man ikke kalde en
gulerodskage, men de sunde
ingredienser giver ikke desto
mindre en bedre smagsoplevelse. Du finder en rigtig
lækker opskrift her: http://
www.saeson-web.dk/opskrifter/
gulerodskage-med-aeble-ogrosiner/

OPBEVARES PÅ KØL

Gulerødder kan holde sig i op til
tre uger. Helst i en plastpose i
køleskabets grøntsagsskuffe. Køber
du gulerødder med top, skal toppen skæres af, da rødderne ellers
bliver bløde.

RODEN, DER KAN ALT

Gulerødder kan tilberedes på
utallige måder og kan spises
både rå, dampede, kogte,
svitsede, stegte eller bagte.
Gulerødder kan også bruges
til bagning i både brød og
kager.

FYLDE TIL KØDET

Få kødet til at fylde lidt mere ved at
tilsætte revet gulerod. På den måde
får du indtaget mere grønt og får
kødsovsen til at række længere i
eksempelvis en lasagne.

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.
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Hvilken

TAR

er du?

Tendensen til at spise mindre kød er stærkt stigende. Både af sundheds- og miljømæssige årsager.
Men hvis du ønsker at udelukke kød i din kost, skal du så også sige farvel til mejeriprodukter og
æg? Og hvad med fisk og skaldyr? Magasinet Sundhed gør dig klogere på de forskellige ”–tarer”
og stiller skarpt på, hvad du skal huske at inkludere i din kost, hvis du udelukker noget andet.
TEKST CHRISTINA BJØRN ILLUSTRATIONER DESIGNED BY FREEPIK.COM

Fra naturens hånd er vi mennesker omnivore. Sagt med
et knap så fikst, men måske mere forståeligt ord, ”altædende”, hvilket vil sige, at vi siden tidernes morgen har
levet af både planter og dyr.
Der kan være en lang række årsager til vores spisevaner. Religiøse, kulturelle, nødvendige, etiske, sundhedseller smagsmæssige. Langt de fleste mennesker i den
vestlige verden har stadig en omnivor livsstil, men flere
og flere vælger at skære ned på kødindtaget. Klimaet og
miljøet er under stort pres bl.a. fra et stigende gasudslip

LAKTO-VEGETAR

VEGETAR

Vegetarer er en samlende betegnelse for folk,
der udelukkende lever af planteføde (frugt, grønt,
bær, korn, nødder, bælgfrugter, frø, kerner etc.).
Vegetarer spiser ingen former for kød, fisk og
skaldyr. Heller ikke biprodukter fra slagtning af
dyr. Til gengæld kan vegetarer supplere planteføden med mælkeprodukter og æg.

OVO-VEGETAR

På www.magasinet-sundhed.dk kan du finde sunde,
lækre og kødfrie opskrifter.

4 0 S U N D H E D + N R . 0 4 / 2 0 17

fra kvægproduktionen. Et øget fokus på dyrevelfærden
får også mange til at vælge de levende væsener fra som
energikilde.
Når man starter på en vegetarisk kost, kan mængden
af mad være overvældende. Det skyldes at grøntsager er
temmelig energifattige. Derfor er en god appetit vigtig,
hvis du vil tage denne levevis til dig. Hvis du vælger at
ekskludere kød fra din kost, kan du gøre det på flere
måder. Her får du et overblik over dine muligheder og
deres fordele og udfordringer.

En ovo-vegetar lever
af planteføde (frugt
og grønt, bær, korn,
nødder, bælgfrugter,
frø, kerner etc.),
men supplerer sin
plantebaserede kost
med æg.

En lakto-vegetar lever af planteføde (frugt, grønt, bær,
korn, nødder, bælgfrugter, frø, kerner etc.), men supplerer sin plantebaserede kost med mælkeprodukter.

KO S T

PESCETAR

Pesce eller pescado på henholdsvis italiensk og
spansk betyder ‘fisk’. En pescetar er således en
vegetar, som supplerer den plantebaserede kost
med fisk og skaldyr.

FLEKSITAR

For mange er overgangen fra den omnivore livsstil til fuldbyrdet vegetar et liv som fleksitar. Her spiser man overvejende
vegetabilsk, men supplerer med animalske produkter, når
trangen melder sig eller lejligheden kræver det. Mange er
således fleksitarer ved festlige arrangementer og højtider for
ikke at være til besvær eller vække opsigt.

VEGANER

En veganer lever vegetarisk, men har samtidig
stærke bevæggrunde for sit valg. Her er hensynet til dyrevelfærd og miljøet i højsædet, og en
veganer søger så vidt muligt at undgå at støtte
produktionen af lædervarer, pels, uld, honning eller
produkter, som er testet på dyr.

RÅ-VEGANER

Ligesom hos en veganer er de etiske og miljømæssige motiver vigtige. Men for en rå-veganer består
kosten hovedsageligt af rå og friske frugter, nødder,
grøntsager og frø, som på intet tidspunkt har været
opvarmet til over 42 °C. Formålet med at leve sådan
er, at råvarerne indtages i sin oprindelige form, så
enzymer og proteiner ikke omstruktureres eller nedbrydes, og så fødevarerne på den måde bidrager
bedst muligt til et sundt liv og et styrket immunforsvar.

FRUGTAR-VEGANER

Lever man som frugtar-veganer, består kosten af minimum 75% rå frugt. Derudover kan der suppleres med
friske grøntsager, nødder og frø. Nogle frugtar-veganere
lever efter den filosofi, at de ikke vil skade levende organismer og derfor heller ikke plukker frugten, men lever
af nedfaldsfrugt og –nødder.
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Fordelene
ved at skære
ned på indtaget af
kød er mange. Først og
fremmest kan det være lettere
at leve efter Sundhedsstyrelsens
officielle kostråd, idet man får øget fokus
på at spise groft og grønt. Ifølge et forskerhold
fra Mayo Clinic Arizona lever vegetarer og veganere i
gennemsnit længere end andre, og de har, vigtigst af alt, flere
raske leveår.
Et større amerikansk studie, ledet af Bonnie L. Beezhold
og Carol S. Johnston, påpeger samtidig, at folk, som lever
plantebaseret, oplever mindre angst, depression og stress.
Samtidig tyder det, ifølge Fødevarestyrelsen, på, at en
vegetarisk kost kan nedsætte risikoen for hjerte-kar-sygdomme, nyrelidelser og kræft, mens der også påvises
forbedringer for folk med forhøjet blodtryk, forhøjet
kolesterol, overvægt og type 2-diabetes, når de fjerner de
animalske produkter fra kosten. Man regner med at vegetarers højere indtag af polyumættede fedtsyrer, fibre og
kalium spiller ind, kombineret med et nedsat saltindtag.
UDFORDRINGERNE
Ønsker man at give sig i kast med den vegetariske
levevis, er der nogle udfordringer, som man skal tage
seriøst, for sin egen sundheds skyld. Der er nemlig en
række næringsstoffer, som kræver lidt ekstra opmærksomhed, så du ikke kommer i underskud.
Vitaminerne B1, B2, B12 og D kan være vanskelige at få
nok af gennem kosten, hvis du udelukkende lever plantebaseret. Er du ovo-vegetar, og supplerer plantekosten
med æg, får du lidt mere B2- og D-vitamin, men stadig
højest sandsynligt ikke nok. Calcium kan også være svært
at få nok af, hvis du ikke supplerer den vegetariske kost
med mælkeprodukter. Behovet for jern og jod bliver heller
ikke opfyldt med en plantebaseret kost alene, og især
menstruerende kvinder eller gravide skal tænke over at få
jern nok. Vær opmærksom på at jerntilskuddet hæmjern
er udvundet af dyr, mens ikke-hæmjern er plantebaseret.
Hæmjern optages dog bedst, hvorfor det ofte anbefales
til gravide. Men indtages ikke-hæmjern sammen med vitamin C, eksempelvis i form af et glas juice, så giver det et
tilstrækkelig optag.
Supplerer du heller ikke plantekosten med fisk og
skaldyr, er der et vigtigt behov for fedtsyren omega-3,
som skal opfyldes på anden vis. Det gælder både for
mænd, kvinder og børn. Sørg derfor for at gøre hørfrøolie, rapsolie, valnøddeolie og olivenolie til dine daglige
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følgesvende
og suppler
gerne med avocadoer og valnødder flere
gange om ugen. Tilskud af omega-3 er også at overveje, hvis du er
småtspisende eller gravid. Omega-3 er afgørende for fostrets hjerne og kognitive udvikling,
men heldigvis er kroppen sådan indrettet, at den sørger
for fostret, før den sørger for dig. Mangel på omega-3
kan dog give kvalme, svimmelhed og træthed. Regner
du desuden med at få de essentielle omega-3 fedtsyrer
fra økologiske æg og mælkeprodukter, så kræver det, at
dyrene har gået på græs og fået tilskud af eksempelvis
hørfrøolie i foderet.
Et hurtigt kig på Internettet kan give mange divergerende
anbefalinger og kostråd, og det er vigtigt at huske på, at
vi på de nordlige breddegrader kan have andre behov
end i eksempelvis Asien eller Sydamerika. Følg derfor altid
de officielle nordiske næringsstofanbefalinger, som hedder
Nordic Nutrition Recommendations og tilgodeser danskernes genetik og livsstil.
BØRN OG KOST
Børn vil ofte tage naturlig del i den øvrige families kostvaner, og der er ikke noget til hinder for, at de små også
lever vegetarisk. Man skal dog være opmærksom på, at
børn i skolealderen ofte spejler sig i kammeraternes vaner
– herunder også madvaner – hvilket bør respekteres. Giv
derfor dit barn nogle sunde kommunikative værktøjer til at
understøtte madvalget eller tillad spegepølsen en plads i
madkassen. Børns forhold til mad bør så vidt muligt være
forbundet med glæde, lyst og nysgerrighed, så slip kontrollen en smule og pas på at familiens livsstil ikke virker
isolerende for de mindste.

OM EKSPERTEN
Christina Bjørn er uddannet
kostvejleder fra Suhrs Seminarium og har specielt fokus
på den humane ernæring
og dens påvirkning af krop
og sind. Hun er specialiseret
inden for sundhedskommunikation til børn og unge. Læs
mere om hende på
www.christinabjorn.dk.

Gyngehesten er gennemført ned til mindste
detalje og er med sin kompromisløshed et
både sjovt, sikkert og sundt legetøj for dit
barn eller barnebarn.
Gyngehesten er tegnet ud fra visionen om at
skabe et ergonomisk og børnevenligt siddemøbel, der i sit udtryk harmonerer med
velkendte skandinaviske møbeltyper, som
fint kan indgå i enhver boligs møblement.
En gyngehest er et velkendt legetøj som udfordrer og stimulerer børns sanser og evner,
og den er således velegnet til at udvikle
børns motorik og balanceevne allerede fra 6
måneders alderen.
Gyngehesten er lakeret med ugiftig lak uden
farlige kemikalier.
Gyngehesten er desuden optaget i
Hjælpemiddelinstituttets Hjælpemiddelbase,
som henvender sig til mennesker med funktionsnedsættelser.
Besøg www.hmibasen.dk for yderligere info.
Børnestolen og kravlegården udgør sammen
med gyngehesten en serie arkitekttegnede,
gennemarbejdede, klassiske børnemøbler,
med barnet, dets sikkerhed, sundhed og trivsel i centrum.
Trappestigen er designet med sikkerheden
vægtet højt. Et gelænder giver god støtte og
høj sikkerhed, selv når man står øverst på
den.

www.hindevadgaard.dk

Fri for allergi - uden medicin!

LENE HANSSON
Kostvejleder

FINN OVERGAARD
Partner, Relationshuset GEKKO

“Før kunne jeg ikke engang
klappe en hest uden at hæve
op i halsen, nyse og få kløe.
Efter 3 behandlinger hos
AllergiKompagniet, kunne
jeg tage på rideferie på
Rømø uden så meget som
et eneste nys, men med en
masse fornøjelse!”

Fri for medicin efter 10 år.
“Jeg har haft allergi overfor birk,
græs, kat, bær og frugter.
I mere end 10 år har jeg været
på allergimedicin, de sidste år
både indsprøjtninger og
receptpligtige piller. I dag bruger
jeg intet. Mit råd til dig: Prøv det!”
Det kan forandre dit liv.”

København | Lyngby | Århus | Ry | Svendborg

Bestil tid til behandling på tel. 70 25 50 99 . Har du spørgsmål kan du finde svar på www.allergikompagniet.dk

Avanceret forskning. Revolutionerende resultat.

Forøg cellefornyelsen, og få en fastere og
mere spændstig hud med fornyet glød
Nyhed! SKIN ACTIVE Retinol + NAG Complex

Når du ønsker
at maksimere
resultatet af
din hudpleje
NeoStrata – udviklet af læger,
til læger og din hud.

Kraftfuldt, dybdevirkende
koncentrat, som kombinerer
Retinol med patenteret
NeoGlukosamin® fra NeoStrata
og giver en maksimal,
hudforyngende effekt.
Minimerer alderstegn og
genskaber hudens spændstighed,
fasthed og volumen, samtidig med
at pigmentpletter minimeres, og
huden får ny glød.

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

