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Sommeranalyse

I

nden for erhvervslivet er det meget populært at stoppe op og lave grundige analyser, inden man kaster sig ud i noget nyt. Derfor har man udviklet en lang række
modeller, så man kan komme omkring alle sider af en sag. En af de mest anvendte
er en såkaldt SWOT-analyse, hvor man ser på styrker, svagheder, muligheder og
trusler i forhold til en situation – og hvad kunne lige nu være mere nærliggende, end
at underkaste sommeren for en lille uhøjtidelig analyse i forhold til vores helbred.
Hvis vi begynder med sommerens styrker, må nøgleordene være sol og varme. Solen sætter gang i produktionen af livsvigtigt D-vitamin samt signalstofferne serotonin
og dopamin, så vi bliver gladere og føler os mere lykkelige. Varmen giver desuden
velvære og følelsen af frihed, når vi ikke skal tynges af det tunge vintertøj. Se selv
efter ved stranden. Det er ikke uden grund, selv de mest seriøse og stramme mennesker ter sig som små børn, når de får badetøj på, solen skinner, og vandet er varmt.
Men sommeren har også sin svagheder. Når det er hedt, falder aktivitetsniveauet.
Det føles som om, varmen suger energien ud af os, så vi bliver dvaske, og i løbet af
de par dage taler vi om at indføre siesta, som de har det nede sydpå. Vi bliver også
lettere at friste. Kolde is, perlende fadøl og fløde til jordbærrene føles pludseligt mere
legitimt, når vi skal køles ned. Og hvad med de fede pølser, spareribs og
koteletterne til grillen – det hører jo med til sommeren. Men pludselig
stiger vægten også.
Til gengæld rummer sommeren en mængde muligheder, hvis man
forstår at gribe dem. Intet tidspunkt på året er bedre til at reflektere
over sit liv. De førnævnte signalstoffer gør os mere optimistiske, og sammen med ferien får vi hverdagen lidt på afstand
og kan se problemstillingerne i et nyt perspektiv. Det er
også i løbet af sommeren, vi har mulighed for at motionere mere – tag cyklen til arbejde, løb en tur eller fjol
lidt rundt med børnene i haven. Og så må vi heller ikke
glemme kærlighedslivet, vi bliver lidt mere amourøse
om sommeren, så her gælder det også om at slå til.
Desværre er sommeren ikke det rene paradis.
Alverdens kryb som myg, hvepse, flåter med mere
kan være en trussel mod helbredet. For ikke at tale om
heden, der er livsfarlig, hvis vi ikke får nok væske. Eller
havet, hvis vi ikke forstår at respektere de mest gængse baderegler. Men den største trussel er solen. Hvert år får 8.000
danskere konstateret hudkræft, og der er ingen tvivl om,
at solen er hovedskurken. Så pas godt på og husk rigeligt
med solcreme.
Jeg ønsker dig en rigtig dejlig sommer. Må du nyde
sommerens styrker, udnytte dens muligheder, tøjle
fristelserne og styre dig udenom truslerne. Helse holder
sommerferie, så vi ses først igen den 26. august.
Med venlig hilsen
Jesper Bo Bendtsen, redaktør
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Hvem siger vi skal nøjes
med det næstbedste?

Jeg har altid kun spist mad tilberedt af sæsonens friske varer.
Derfor ved jeg præcis hvordan mad
skal smage - og hvordan den ikke
skal smage. Når jeg laver mad, er
det med rene, friske - og helst
økologiske - råvarer. Der er ingen
smuthuller eller halve løsninger.
Kun de bedste varer, den enkleste
tilberedning og respekt for råvarerne og den jord vi lever på.
Bo Jacobsen, samfundsrevser, kok,
kogebogskribent og restauratør
på Restaurationen.

Änglamark er en serie af økologiske, miljøvenlige og allergivenlige produkter,
der gør det nemt at handle med omtanke. Kig efter a’et når du handler, hvis du
vil gøre noget godt for dine nærmeste, dig selv og miljøet. www.anglamark.dk
EN HELT NATURLIG DEL AF LIVET

og godt

Forsikring til tænderne
De fleste af de lidelser, vi må rende ind i her i livet, kan behandles gratis i sygehusvæsnet eller ved den praktiserende
læge. Når det kommer til tænderne, skal vi dog selv betale
regningen – både når vi skal vedligeholde og reparere
dem. Men nu tilbyder forsikringsselskabet Dansk Tandforsikring at dække op mod 80 procent af tandlægeudgiften
for alle danskere mellem 18 og 65 år, hvad enten det er
kontrolbesøg, broer, implantater og kroner til paradentose,
rodbehandlinger og tandrensninger.

Hjælp til svære sår
60.000 danskere har svære sår, og det vurderes, at sårbehandling koster det danske samfund næsten tre milliarder kroner
om året. En ny hjemmeside kommer med vejledning om sår og
behandling. Formålet er at give patienter en vigtig viden og ruste
dem til en bedre dialog med sundhedsfagligt personale. På den
måde vil mange opleve at få en mere effektiv behandling end i
dag. www.molnlycke.dk/patient/

Personer med
livlig søvn søges
Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital og
neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital gennemfører et
forskningsprojekt omkring langtidseffekten af ’REM søvn adfærds forstyrrelse’ også kaldet ’REM-sleep Behavior Disorder’
(RBD).
RBD er kendetegnet ved, at vedkommende kan udleve sine
drømme - i drømme - til stor gene for såvel sig selv som sengepartneren.
Vi søger raske personer til kontrolgruppen samt personer
med RBD-symptomer, som er en kombination af, at personen
under REM søvn: Taler, råber, griner, slår ud med arme og
ben ofte i forbindelse med livlige drømme. Projektet indebærer blandt andet søvnundersøgelse, neuropsykologisk test,
høreundersøgelse og lægeundersøgelser. Hvis du er interesseret i yderligere information, kontakt venligst projektleder,
neuropsykolog Marielle Zoetmulder per E-mail: ma31@bbh.
regionh.dk eller telefon 22 67 27 07.

Kvinden skammer
sig over impotens
At leve i et parforhold med rejsningsbesvær er så tabubelagt,
at man ikke siger det til nogen. Det viser en ny dansk undersøgelse af YouGov Zapera og Eli Lilly Danmark blandt 504
kvinder i alderen 30-74 år, der lever i et fast forhold med en
partner med rejsningsbesvær. Hele otte ud af ti kvinder taler
ikke med andre om problemet, og kvinderne bebrejder ofte
sig selv.
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Annonce

VitaePro® er 100 % naturligt og indeholder
en unik kombination af de naturligt
stærke antioxidanter astaxanthin, lutein
og zeaxanthin. VitaePro indeholder også
krill-olie fra frisk krill og D-vitamin.

A�n� V�������
Personlig træner

– Fordi VitaePro
indeholder nogle af
naturens stærkeste
antioxidanter, anbefaler jeg ofte dette
kosttilskud til dem,
som specielt døjer
med ømme og stive
muskler og led.

Antioxidanter for
smidigere muskler
Når musklerne arbejder, dannes der affaldsstoffer som f.eks. frie radikaler, som kan
skade cellerne og forårsage ømhed og stivhed i muskler og led. Derfor er det vigtigt
at indtage tilstrækkeligt med kraftige antioxidanter, som modvirker de skadelige
virkninger fra oxygen i cellerne, og kan
bevare god muskel- og
ledfunktion.

12

– Farvel til
stive og ømme
muskler og led!
Mari Anne Engen var ofte så øm i kroppen,
at hun havde problemer med helt hverdagsagtige ting som at tage strømper på om
morgenen. En veninde anbefalede kosttilskuddet VitaePro med naturlige antioxidanter som supplement til en sund livsstil.
Livskvalitet og smidighed
– Jeg lever et aktivt liv uden at føle mig
hæmmet af stive og ømme muskler. Jeg er
en rigtig hestepige, og når man rider, er det
vigtigt at være stærk, spændstig og smidig.
Det har betydet meget for min livskvalitet
og mit overskud, at jeg kan dyrke det,
jeg bedst kan lide. Nu tager jeg VitaePro
for at opretholde en fysisk aktiv hverdag,
og jeg er meget tilfreds med den effekt,
kosttilskuddet har på mig.

pris på50første æskveeret!
kun 149,

frit le

Du betaler ingen
porto og modtager
en pakke OmegaPro
med naturlig Omega-3
i velkomstgave for kr 0*.
Værdi kr. 89,50.
VitaeLab AS | Norddigesvej 3 | 8240 Risskov
Medlem af Helsebranchens Leverandørforening

Sådan bestiller du:

Bestil online på www.vitaelab.dk
eller send en e-mail til info@vitaelab.dk
Ring til kundeservice på

Tlf: 70 80 81 81 (hverdager 08.30-16.30)
Bestil via sms: Send RASK 12 til 1230
Det koster kun almindelig sms-takst

Sådan fungerer leveringsservice: VitaeLab sælger kosttilskud
af høj kvalitet direkte til forbrugeren. Via den automatiske leveringsservice får du en æske VitaePro leveret portofrit hjem i postkassen
hver 2. måned for kun 299 kr. Pakningen dækker det daglige behov
i to måneder. Du kan ændre, holde pause eller stoppe leveringen når
som helst. Du betaler først, når du har modtaget forsendelsen med vedlagt faktura. Tilbuddet gælder kun for nye kunder. Personoplysninger
behandles fortroligt og opbevares i overensstemmelse med gældende
lovgivning. Du har 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af din
første forsendelse. VitaeLab forbeholder sig ret til at godkende ordren.
*Velkomstgaven sendes med din anden forsendelse af VitaePro, nok
til en måneds forbrug.

Vi burde alle
leve som
diabetikere
Forfatteren Signe Wenneberg var nødt til at lægge livet om, da sønnen fik konstateret sukkersyge.
Men sygdommen har ændret den lille families liv til noget sundere og bedre, og det kan alle lære
af, mener hun
Af Christina Alfthan – ca@helse.dk - Foto: Carsten Lundager
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første halve år for at få ham på højkant
igen og lære sygdommen at kende. Det
er en alvorlig sygdom, men sætter man
struktur på hverdagen og planlægger
måltiderne, så fungerer det. Det har
faktisk givet hele familien et sundere
liv,” fastslår hun.
Og den omstændighed, at hun er enlig
mor, har faktisk vist sig som en fordel i
livet med et diabetikerbarn. For begge
dele kræver stram planlægning, hvis det
skal gå op.
”Jeg er blevet sundere af min søns
sukkersyge, for jeg har været tvunget
til at planlægge for at få det hele til at
hænge sammen, og det betyder eksempelvis sundere og billigere mad, for det
er jo meget dyrere at købe en pizza eller
en færdigret end at lave en suppe og
bage et brød,” fortæller Signe Wenneberg, der efter barnets sygdom er blevet
dybt involveret i diabetes og det faktum,
at det for en stor dels vedkommende er
en livsstilssygdom, man kan bekæmpe,
hvis samfundet ønsker det. Derfor stiller
hun op til næste Folketingsvalg. For
hun mener, der er meget der kan gøres
bedre, og at vi som samfund skal være
meget mere opmærksomme på kosten.

Fremtiden afhænger af sunde børn

M

an siger, at nød lærer nøgen
kvinde at spinde, men hun
kan også lære at leve sundere,
bedre og billigere. I hvert fald hvis man
spørger Signe Wenneberg, der er enlig

mor på femte år til to drenge; Noah på
10 og Simon på 14 år, der er type-1diabetiker.
”Han fik sygdommen konstateret,
da han var to år. Jeg tog sygeorlov det

”Vi har brug for, at den generation af
børn, der vokser op nu, er sunde og
raske. De skal jo kunne arbejde, så de
kan forsørge den store gruppe af ældre.
Det er i alles interesse, at børnene bliver
så sunde som muligt. Samfundet har
slet ikke råd til andet,” mener hun og
uddyber problemet:
”Der er for mange børn, der er
usunde og overvægtige og for mange,
der har sukkersyge. Jeg mener, det
er et samfundsansvar at tage vare på
børnenes sundhed. Alle dem, der er i
samfundets varetægt, det vil sige i en institution, børn som ældre skal proppes
med vitaminer og sund mad, så de kan
blive så sunde som muligt,” siger hun.

Hun fremhæver Sverige og Fin-
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land, hvor børnene får skolemad. Den
madpakkeordning, vi fik herhjemme,
er ifølge hende god nok, men det er et
problem, at den er underfinansieret,
så forældrene får mere brugerbetaling,
mener hun.
”Samfundet må gå forrest og sørge
for, at børn får mad, der gør os produktive og arbejdsduelige,” fastslår hun.

Screenes for sukkersyge
Da hendes søn fik konstateret sukkersyge, blev det kun opdaget, fordi hun
selv pressede på.
”Hvis jeg ikke selv havde insisteret, så
var han ikke blevet opdaget så hurtigt.
Jeg gik til lægen, fordi han tissede for
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meget om natten, drak
for meget, han var alt
for træt, og han tabte
sig. Men lægen mente,
det var helt naturligt, fordi han var en
tumling, der brugte
en masse krudt på at
bevæge sig. Jeg måtte
insistere på at få taget
en blodprøve,” fortæller hun.
Prøven viste, at
drengen havde diabetes, og han blev straks
indlagt på børneafdelingen på Glostrup
med insulindrop og
væskedrop.
”Jeg kan huske,
jeg havde et jakkesæt
”Der er mange, der tror, jeg arbejder hjemme, fordi jeg er sådan en luksusmor,
der ikke vil have det for hårdt. Det passer ikke. Jeg begyndte at arbejde hjempå og var på vej til et
mefra, fordi min søn blev diabetiker. Så jeg var nødt til at blive hjemme og
vigtigt forretningsmøarbejde,” fortæller hun.
de, men det kom jeg
aldrig til, jeg havde i
kersyge betyder, at hun planlægger alle
stedet jakkesættet på de næste fem dage
måltider. Og dem er der mange af. Tre
på hospitalet,” fortæller hun.
større hovedmåltider og tre mindre melKarrieren med jakkesæt kom aldrig
lemmåltider.
op at køre igen, for det tager tid at
”Der er ikke noget, der hedder
passe et diabetikerbarn. De seneste 12
tilfældige måltider, for han skal have
år har hun levet med sygdommen, og
ordentlig mad og mange små måltiderfor ved hun, hvor farlig den er, men
der. I dag ved jeg altid, hvad vi skal
også hvor nem den er at leve med, hvis
have til aftensmad, og jeg har altid en
man opdager det i tide.
madpakke klar. Vi rejser heller aldrig
”Diabetes er en sygdom, der komuden, at jeg har havregryn med, for går
mer til at lægge samfundet ned. Alt for
han sukkerkold midt om natten, skal
mange ved slet ikke, de har det, før
der være noget, han kan spise. Ellers
det er for sent. Jeg synes, at alle, der
risikerer han at få et insulinchok, og det
går til lægen eller på apoteket for at få
er ekstremt ubehageligt og hårdt. Han
medicin, skal have tilbudt at få taget en
har haft det et par gange, og når det
sukkersygetest, for det er nemt at leve
sker, mister han taleevnen i et døgn. Det
med, hvis man opdager diabetes i tide.
center i hjernen går død, når han får
Det gør de færreste, og så er det meget
insulinchok,” forklarer hun.
mere alvorligt for den enkelte og dyrt
De sunde madvaner er dog ikke
for samfundet,” fortæller hun.
noget åg, for i virkeligheden er det sund
Selvfølgelig får han sukker
fornuft.
Hjemme hos familien Wenneberg er
”Alle burde leve som diabetikere,
køleskabet aldrig tomt. For Simons sukfor man får det meget bedre, og man 

Er du
diabetiker?

Pas på dine fødder med
Neuropad fodskum pH 5,5
Neuropad fodskum er et fodpleje produkt udviklet til
diabetikere (type 1 & 2). Fodskummet gendanner tør og
revnet hud, samtidigt med at fødderne bliver bløde og
glatte. Neuropad fodskum medvirker til forebyggelse af
infektioner og diabetiske fodsår. Neuropad fodskum fedter
ikke og absorberes hurtigt ind i huden. Neuropad fodskum
opretholder den normale pH værdi i fødderne på 5,5.

Svedkirtel produktion i fødderne
En del diabetikere vil opleve at nervefibrene, som
forsyner svedkirtlerne i fødderne ødelægges (også
kaldet sudomotor dysfunktion). Dermed nedsættes
svedproduktionen, som er en vigtig funktion i immunsystemet og pH-værdien i huden stiger fra ca.
5.5 til ca.7.3. Huden bliver skrøbeligere og der
kan nemmere opstå skader på huden.

Neuropad fod test er en let anvendelig test som på
10 min undersøger dine fødders sundhedstilstand og
viser om de beskyttende funktioner i huden er svækkede.

Dette kan medføre et inficeret fodsår, som kun
vanskeligt heler og i værste fald kan føre til amputation. De ødelagte nervefibre kan ikke genopbygges
og det er vigtigt at opdage tilstanden hurtigst muligt
for at kunne forebygge bedst muligt. Derfor bør du
være meget opmærksom på dine fødders tilstand og
undersøge og pleje fødderne dagligt.

Besøg www.neuropad.dk, hvis du vil vide mere

For mere information og gode råd,
se www.neuropad.dk

Neuropad fodtest

Neuropad distribureres af Azanta Danmark • Tranegårdsvej 20 • 2900 Hellerup • www.azanta.dk
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får mere energi. Og i modsætning til
hvad mange tror, så kan diabetikere
faktisk også godt tåle sukker. Simon
må godt få slik og lagkage, når han er
til børnefødselsdag. Jeg skal bare vide
det og dosere insulinen derefter. Så han
kan sagtens leve som andre børn. Livet
skal leves, og det er for kort til ikke at
nyde en kage og lidt søde sager, men alt
det unødvendige sukker undgår vi. Vi
drikker eksempelvis aldrig sodavand,”
fortæller Signe Wenneberg, der lever
af at skrive og holde foredrag og som
netop har skrevet en bog om livet efter
skilsmissen, og hvordan man kommer
ovenpå som enlig forælder.

Hvem passer på mor?
Når man bliver skilt, er der i følge Signe
Wenneberg ekstra god grund til at passe
på sin egen sundhed, for som enlig mor
er der ganske enkelt ikke tid til at være
syg, for hvem skal så passe børnene?
”En enlig mor skal virkelig huske sig
selv. Der er ingen, der fortæller hende,
at hun skal gå til lægen og lige huske
solcreme eller se at få slappet af. Det er
altid kvinden, der sender børnene og
manden til lægen, men hvem sender
den enlige mor til lægen? Her er det
vigtig, at hun husker sig selv,” understreger hun.
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For som enlig forælder er man virkelig afhængig af, at kroppen fungerer.
Man skal sørge for, at den er sund og
stærk. Man skal huske at motionere og
få frisk luft. Er det svært at finde tiden,
så kan man begynde at jogge, det skal
ikke planlægges som en træningstime
i et motionscenter, eller man kan cykle
på arbejde. Begge dele er tilmed gratis.
Man kan købe en hund, for så skal man
ud og gå, og det er også nemmere at
få børnene ud og gå lange ture, når
hunden er med.
”Vi har jo alle vores skavanker, vi
skal pleje. Jeg dyrker pilates halvanden
time hver fredag, på den måde holder
jeg min ryg i god form og min krop
stærk. Jeg kan ikke undvære det. Det er
livsnødvendigt for mig. Jeg har også en
have, der skal passes, og her skal jeg
være stærk, for der er ingen mand til at
klare de tunge ting for mig”.

og til en stakkel, fordi man bor alene.
Men det passer ikke. Man kan sagtens
have andre værdifulde og tætte relationer, og der er desværre alt for mange
parforhold, der ikke er gode. Så jeg kan
slet ikke se, at det altid er bedre at være
i et parforhold end at bo alene. Det er
fedt at være alene og have friheden til at
kunne gøre, hvad man vil. Men i vores
kultur er et dårligt ægteskab stadig
mere værd, og derfor har vi også meget
travlt med at gøre skilsmissebørn til
problembørn og potentielle tabere, fordi
det bekræfter, at parforholdet er den
bedste konstellation. Men det passer
jo ikke, der er masser af harmoniske
skilsmissebørn. Så vi skal holde op
med at italesætte det, som om det er et
problem,” slutter hun.


Det gode single liv
Signe Wenneberg skrev skilsmissebogen, dels fordi den manglede, og fordi
hun er dødtræt af at høre om skilsmissebørn, der bliver fremstillet som
potentielle tabere.
”Jeg har skrevet bogen for at give et
forbillede på at være alene. Det er ok.
Det er et liv fuld af muligheder og måske bedre, end mange tror. Jeg vil gerne
være en modvægt til alt det negative,
man siger om skilsmisser. Når man
vælger at blive skilt, er det noget, man
har tænkt længe over. Det er en stor
beslutning, men når den er taget, så
burde man måske blive ønsket tillykke.
Ikke med bruddet, men med de mange
nye muligheder, livet nu byder på,”
mener hun
For ting sker. Men man skal videre
i sit liv, og de fleste ting kan vendes til
noget godt.
”Efter 15 år i parforhold har jeg nu
boet alene i fem, og det har været fem
utroligt gode år. Det er en tendens i
samfundet til, at man skal gøres asocial

Blå bog:
Signe Wenneberg er 42 år og bor
på femte år alene med sine to
sønner Simon på 14 år, Noah på
10 år samt hunden Emil, katten
Alfred og ti høns.
Hun er forfatter,
kommunikationsrådgiver og
haveekspert og kan hver onsdag
ses i ’Godmorgen Danmark’ på TV
2. Hun er opstillet til Folketinget
for Socialdemokraterne med
fødevarer og sundhed som
mærkesager.

Prøv selv behandlingen.

Oplys at du har set annoncen i
”helse” og få 20%
bestil tid på 33323090

Ny karriere og personlig udvikling
Bliv kropsterapeut ved Body-sds

Ønsker du nye udfordringer og drømmer du om at kunne hjælpe andre mennesker?
I takt med at flere og flere udsættes for stress og arbejdsrelaterede belastninger, stiger
efterspørgslen på dygtige kropsterapeuter eksplosivt. Body-sds har med stor succes gennem de
sidste 50 år specialiseret sig i at behandle og vedligeholde det moderne menneske, så flere kan
opretholde velvære og overskud i dagligdagen.
Body-sds uddanner kropsterapeuter, der er specialiserede i behandling, træning og udrensning. Behandlingsformen arbejder både med muskler, organsystemer,
justering af led og åndedrætsteknik. Body-sds uddannelsen fokuserer på faglig kompetence og personlig udvikling. Gennem uddannelsen får du et indgående
kendskab til kroppen og de mekanismer som er en forudsætning for at kunne skabe et sundt og energifyldt liv.
Med baggrund i Body-sds’ filosofi omkring sammenhængen mellem krop og psyke lærer du som kropsterapeut at
finde og behandle årsagen til problemet frem for kun at behandle symptomerne. Undervisningen er baseret på
Body-sds metoder og teorier kombineret med anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Fakta
Uddannelses varighed er 3 år med
gennemsnitlig en skoledag pr. uge

Body-sds er et dansk udviklet behandlingssystem, grundlagt i 1949. Body-sds udbredes i dag
af vores foundere Ole Kåre Føli (kendt fra bogen ”Mit Indre Rum” ) og Bengt V. Andersen samt
alle vores uddannede og eksaminerede kropsterapeuter. Body-sds er et respekteret
varemærke og benyttes af folk fra alle samfundslag til behandling af skader, skavanker og
forebyggende vedligeholdelse af kroppen.

Næste hold start d. 6. september 2010 –
Mandage
Næste intro dag til uddannelsen d. 8.
august 2010 kl. 09.00 – 17.00

Kontakt Body-sds for yderligere information eller se på vores hjemmeside: www.body-sds.dk/om_uddannelsen.6
Body-sds · Pilestræde 59 · 1112 København K. / Egedal 1A ·2690 Karlslunde· tlf. 3332 3090 · mail info@body-sds.dk.

Et sundt liv med Berthelsen...
Efter mere end 30 år på
markedet er Berthelsens
naturprodukter en af de
mest populære vitaminog mineralserier med
mange loyale brugere i
alle aldre.
Med en lang række
kvalitetsprodukter
imødekommer Berthelsen
de fleste ønsker og
individuelle behov for
tilskud til hele familien.

SILICA EXTRA
...styrker hår og hud

CHROM
...medvirker til et
stabilt blodsukkerniveau

VITAMIN COMPLEX
...det alsidige multivitamin

KALIUM
...regulerer væskebalancen

GARLIC FORTE
...styrker kredsløbet

MAGNESIUM
...modvirker muskelkramper

SILICIUM
...for stærke negle

dansk farmaceutisk industri a-s · telefon: 4486 0550 · Se hele serien på www.dkpharma.dk

BETA FACTOR
...beskytter huden mod solens UV-stråler
og giver huden en gylden lød

LECITHIN
...godt for blodets fedtstofbalance
og for hjernen

E-VITAMIN EXTRA
...styrker hjertefunktionen

SELEN
...en stærk antioxidant

REN INGEFÆR
...for smidige led og mod kvalme

KALK+D Forte
...styrker knogler og tænder
JERN
...modvirker træthed

Berthelsen serien fås hos Matas, i helsekostbutikker, Kvickly, Bilka, Superbrugsen og Føtex

”Min læge sagde, at jeg ikke bare sådan kunne forlange en henvisning til et
diabetesambulatorium. Først da jeg højlydt insisterede, fik jeg én - og dermed
den rigtige diagnose og behandling,” fortæller 41-årige Dorthe Kandi.

Du har sukkersyge
- og det er din egen skyld
Kun ét er værre end at få en alvorlig kronisk sygdom: At lægen lader forstå, at du kunne have
undgået den, hvis du havde levet sundere. Derfor kæmpede Dorthe Kandi længe med skammen
over sin nydiagnosticerede type 2-diabetes. Men så viste det sig, at lægen havde taget fejl …
Af Anne Mette Futtrup - Foto: Carsten Lundager

M

ens Dorthe Kandis mand løb
maraton i Berlin, benede hun fra
kiosk til kiosk i den tyske by for
at købe drikkevarer. Trangen til at slukke
tørsten blev ved og ved, selv om hun drak
både fem og seks liter om dagen.
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Tørsten var – sammen med træthed og
tissetrang –blevet markant større de seneste uger inden turen til Berlin. I samme
takt var sulten aftaget og kiloene raslet af.
”Jeg læste om symptomerne på nettet
og kunne godt se, at de lignede diabetes.

Men jeg trak tiden ud før besøget hos lægen, for jeg havde ikke mod på at få diagnosen,” fortæller 41-årige Dorthe Kandi,
redaktionschef på ugebladet Femina, om
de septemberdage i 2007, hvor hendes liv
gik fra rask til kronisk syg.

Skyld motiverer ikke …
Da den dengang 38-årige kvinde efter
hjemkomsten fra Berlin sad over for sin
praktiserende læge i Aalborg og fik den
forventede diagnose, var det mere end
sygdommen i sig selv, der føltes som en
våd klud i ansigtet.
”Min læge målte mit blodsukker, så at
jeg vejede for meget – og konstaterede så
type 2-diabetes. Hun ordinerede tabletter
- Metformin - og sagde, at jeg skulle tabe
mig i en fart. Jeg fik den klare opfattelse,
at hun mente, det var min egen skyld.
Jeg var for tyk og motionerede for lidt og
kunne have undgået sygdommen, hvis jeg
ellers havde levet korrekt. Det var en meget svær tanke at bære, og jeg blev rigtig
ulykkelig,” fortæller Dorthe Kandi.
Mange måneder
senere gik det op for
Dorthe, at lægens skyldanskuelse forværrede
hele situationen. Og at
lidt mere omhu kunne
have stillet en korrekt
diagnose.
”Det var et nederlag
at få en livsstilsbetinget
sygdom. Jeg kæmpede
meget med den følelse
og fortalte kun ganske
få om min sukkersyge. Jeg synes, det
er forkert, at en læge
giver en nydiagnosticeret kronisk syg dårlig
samvittighed. Skyld
kan man ikke bruge til
noget som helst. Og det
er vel lægens opgave at
hjælpe den syge til at få
det bedre?”

diagnosen bestod af et par ugentlige
løbeture og cykelturen til og fra arbejde. I
forvejen gik hun og hendes mand op i, at
familien levede sundt. Søde sager var kun
til weekender og særlige lejligheder.
”Jeg vejede for meget, det er der ingen
tvivl om. Men grundlæggende levede vi
ok, synes jeg. Så det var kun for alvor
sukkeret, jeg kunne skære væk. Og det
gik forbavsende nemt,” fortæller Dorthe
Kandi.
Over de næste otte måneder tabte hun
sig 15 kg og fik det meget bedre fysisk.
Psykisk fyldte skyldfølelsen fortsat meget
og ødelagde noget af glæden ved fremskridtene. Men langsomt blev Dorthe
Kandi mere åben omkring sin sygdom. Og
da familien flyttede til Mørkhøj uden for

Nemmere fysisk
end psykisk
Dorthe Kandi holdt
helt op med at spise
sukker og skruede op
for motionen, der før

”Jeg er bevidst om, at type 1½ kan være arveligt. Men jeg vil ikke indføre fanatiske regler over for børnene. De skal leve et fornuftigt og normalt liv,” siger
Dorthe Kandi, der er mor til 13-årige Simon og Nina på 10 år.

København, fortalte hun både nye kolleger
og venner om det.
”Men jeg kunne ikke lide, at de spurgte,

hvilken type sukkersyge det var. Alle

1 - 1½ - 2 diabetes
Type 1 er en autoimmun sygdom.
Det betyder, at immunsystemet
ødelægger kroppens evne til at
producere hormonet insulin.
Man kender ikke årsagen til type
1, som typisk rammer børn og
teenagere. Patienter kan ikke
helbredes men behandles med
insulin. Sund kost og motion
forebygger ikke type 1.
Op mod 10 procent af alle danske
diabetikere har type 1. Det er cirka
24.000 mennesker.
Type 1½ ligner type 1 ved også at
være en autoimmun sygdom, der
kommer på trods af frugt, grønt
og løbeture. Den nyeste viden
viser dog, at mange mennesker
med type 1½ er overvægtige.
Type 1½ adskiller sig fra type
1 ved meget langsommere at
nedbryde kroppens evne at til
producere insulin og ved at
ramme mennesker over 30 år.
Sygdommen hænger ved resten af
livet og behandles med insulin.
Cirka 10 procent af alle danske
diabetikere har type 1½. Det er
cirka 24.000 mennesker.
Type 2 er tidligere kendt som
gammelmandssukkersyge, fordi
patienterne før i tiden typisk var
ældre mennesker. Nu bliver også
mange yngre ramt. Type 2 kan
i nogen grad forebygges ved at
spise sundt og holde sig slank og
i god form. Men type 2 rammer
også slanke mennesker. En
markant livsstilsændring kan for
nogle type 2-diabetikere betyde,
at de kan undgå medicin, mindske
medicinindtaget eller slippe af
med det igen.
Cirka 80 procent af alle
diabetikere i Danmark har type
2. Det er cirka 200.000 danskere.
Man regner med, at andre
200.000 har type 2-diabetes uden
at vide det.
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diabetes

ved jo, at type 2 er livsstilsbetinget. Jeg
fortalte hver gang, at jeg forsøgte at få så
meget styr på mit blodsukker, at jeg kunne
komme af med pillerne igen. På den måde
følte jeg mig mindre syg og viste, at jeg tog
opgaven på mig.”

Dyrk mere motion
I sommeren 2009 gik det galt igen. Blodsukkeret steg drastisk til 23, hvor det
gerne skal ligge under syv.
”Min praktiserende læge i Mørkhøj vurderede, at jeg nok havde levet for usundt i
ferien. Hun ordinerede mere motion. Men
selv om jeg nu cyklede 25 km hver dag
og løb mere, faldt blodsukkeret ikke. Jeg
foreslog mere medicin og en henvisning
til et diabetesambulatorium. Men det var
lægen helt uenig i. Først da jeg højlydt
insisterede, fik jeg en henvisning.”
”På diabetescentret var de helt fantastisk lydhøre, og udredningen viste, at jeg
slet ikke havde type 2, som jeg nu havde
gået og kæmpet med fysisk og psykisk i
to år. En simpel blodprøve, som lægen i
Aalborg kunne have sørget for, viste, at
jeg havde type 1½. Det var en helt utrolig
lettelse for mig, fordi type 1½ ikke er
livsstilsbetinget. Bugspytkirtlen holder
simpelthen op med at producere insulin, og jeg kunne ikke have undgået det,
uanset hvordan jeg havde levet,” siger
Dorthe Kandi, der siden har taget insulin

to gange dagligt, har styr på sit blodsukker og nu er velreguleret.

Harmen blev ved
Med den korrekte diagnose veg skyldfølelsen. Men harmen hang ved lidt endnu.
”Jeg synes, det er fordomsfuldt, at min
læge stiller type 2-diagnosen, bare fordi
jeg var for tyk. Og jeg bliver vred over, at
jeg skulle kæmpe for at blive lyttet til,”
siger hun.
Dorthe Kandi føler sig langsomt mere
afklaret med sin sygdom og taknemmelig over, at hun først har fået den som
voksen.
”Type 1½ ligner meget type 1-diabetes, som rammer børn og unge, der så
hverken må spise slik til børnefødselsdage
eller drikke sjusser og danse natten lang

som ung. Jeg har gjort begge dele masser
af gange. Jeg har læst, at en velreguleret
diabetiker kan leve lige så godt og lige
så længe som mennesker, der ikke har
sukkersyge. Det holder jeg fast i,” siger
Dorthe Kandi. 


Blodsukkeret fortæller
En blodprøve hos lægen kan
vise, om du har sukkersyge. Men
tallene er ikke nødvendigvis helt
ens fra person til person. Helst
skal man være helt fastende,
før man får målt sit blodsukker.
Meget generelt kan man sige:
Du har diabetes, hvis dit
blodsukker er 11 mmol/l eller
mere.
Du har måske diabetes, hvis dit
blodsukker ligger mellem 7 og 11.

Sådan får du den
rigtige diagnose:
Mange andre end Dorthe Kandi
bliver fejldiagnosticeret som
type 2-diabetikere i stedet for
den rigtige type 1½. Det skyldes,
at type 1½ til at begynde med
minder om type 2, blandt andet
fordi den kun rammer voksne. En
simpel blodprøve kan imidlertid
stille en korrekt diagnose. Så
foreslå eventuelt din læge,
at du får en henvisning til et
diabetesambulatorium.
Kilde: Diabetesforeningen
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Dorthe Kandi følte sig kriminaliseret, da lægen alene ud fra blodsukkerniveau og vægt stillede diagnosen type
2-diabetes og lod forstå, at Dorthe selv var skyld i den. Siden viste det sig, at lægen tog fejl. Dorthe Kandi har
type 1½.

Pas på
mæslinger
på ferien

En Verden
verden
En
fuldafaf
fuld

muligheder
Muligheder

UBC Korset® i en dynamisk hverdag!

Skal du på familieferie til Bulgarien, så tjek lige at familien er
MFR-vaccineret. Sundhedsmyndighederne i Bulgarien har nemlig
rapporteret om et udbrud med mæslinger, der begyndte i april
2009, og som siden er tiltaget i omfang. Størstedelen af patienterne har været blandt uvaccinerede småbørn men der er stadig
flere større børn og yngre voksne patienter blandt de smittede,
oplyser Serum Instituttet. 


HØJSKOLE VED SKAGEN
... sæt dig i bevægelse – oplev naturen – se lyset
Højskolen DIGET ligger 17 km syd for Skagen,
kun 700 m fra stranden og tæt ved Råbjerg Mile.
Den enestående, uspolerede natur omkring Diget er
en ideel ramme for et højskoleophold. Sundhed, kunst,
natur og idræt er hjørnestenene i undervisningen,
mens nøgleordene er faglig og personlig udvikling
med plads til fordybelse og hyggeligt samvær.

Vi har som noget unikt designet UBC Korset®,
der sikrer en konstant og optimal siddestilling.
Korsettet kontrollerer kroppens bevægelser i et
3-punkts greb, der tillader fri åndedrætsfunktion.
Med beslag til bl.a. Trip Trap-stol kan dit barn
være så integreret som muligt både under leg
og ved måltider.
Du er velkommen til at kontakte os;
vi vil så gerne dele vores viden.

Frederiksborggade 23
Sundholmsvej 73
klinik@bjn.dk

•

•

•

1360 København K

2300 København S

Telefon +45 33 11 85 57

Behov for
genoptræning

Diget tilbyder korte kurser (1-2 uger) og lange kurser
(4 og 16 uger). Alle kurser inkluderer udflugt til
Skagen med besøg på Skagens Museum, Grenen og
havnen.
Vælg mellem mere end 50 emnekurser, bl.a.:
• Oddevandring • Sundhed for aktive seniorer
• Sundhed for aktive seniorer
• Nordjylland på 2 hjul • Golf • Wellness
• Seniorsommer i Vendsyssel
• Filmsprog • At leve og forandre
• Efterår med alle sanser • Stemmeglæde og livskraft
• Hvordan kommer jeg videre?
• Sundhed og trivsel
• ...og mange andre kurser

Skodsborg Genoptræning – Vi har tid til pleje
Trænger du til genoptræning, rekreation eller blot et ”skub” til
at komme i gang efter sygdom eller operation, så tilbyder vi
intensive genoptræningsforløb med fysioterapi og sygepleje.
I uge 27-32 giver vi 10% rabat på intensive genoptræningsophold fra kr. 3.325,-/døgn i enkeltvær. (normalt kr. 3.695,-)
eller 20% rabat på kurophold (Skodsborg Kurhotel & Spa) fra
kr. 1.855,-/døgn i enkeltvær. (normalt kr. 2.320,-).
Kontakt os for yderligere information på telefon
45585850 eller på mail til gpl@skodsborg.dk

Tilmelding og brochurebestilling
på tlf. 9848 9011 eller www.diget-skagen.dk

SKODSBORG LÆGECENTER
Telefon: 45 58 58 58 • www.skodsborg.dk

nyt om

Støtte til familier med kræft
Når en forælder får kræft, er der meget, børnene prøver at
forstå og en helt ny situation, de skal forholde sig til. En ny
bog fra Kræftens Bekæmpelse fortæller forskellige børnefamiliers erfaringer med at tale om kræft, og hvordan man kan
leve med den og gøre ting sammen i en svær tid. Der er gode
råd til forældre og inspiration til, hvordan man kan tale med
børn i alle aldre om sygdommen.
’Når far eller mor får kræft’. Kræftens Bekæmpelse, kan fås
gratis hos www.cancer.dk

Sig farvel til stress
Stress kommer, når man ikke har styr på sit nervesystem og
får for meget stressenergi i kroppen. Står det på over længere tid, ændrer det kroppens biokemi og dermed den måde,
kroppen fungerer på. Det kan få negative konsekvenser for
kroppens fysiske og psykiske sundhedstilstand. Med en ny
behandlingsmetode, ’Stress Energy Control’, kan man lære at
styre energien i sin egen krop, så man ikke får stress.
’Vejen ud af stress’ af Benedikte Hertel, Udgivet på Koustrup
& Co, 128 sider, 100 kr.

Selvhjælpsguide mod smerter
Et triggerpunkt er som en lille knude i muskelvævet. Det
opstår i forbindelse med særlige belastninger og skaber en
permanent spændingstilstand i musklen, som typisk føles
generende. Det fører ofte til misvisende diagnoser, for punktet
kan behandles gennem massage, og med enkle redskaber
kan man selv udføre behandlingen. Ud fra konkrete symptomer illustrerer bogen, hvordan man gør.
’Triggerpunkt terapi - Selvbehandling af smerter’ af Clair
Davies, udkommet på Borgen, 298 sider, 349 kr.

Kønsforskelle
og hjerneforskning
Når man regner mænd og kvinder
for ens, så lukker man øjnene for
realiteterne, og det kan give nogle
følelsesmæssige katastrofer. For vi
er ikke ens. Men takket være den
nyeste hjerneforskning, så er der
mere og mere, der kan forklares
videnskabeligt. I bogen fortælles der
muntert om forskellene, så man kan
forstå dem, og der gives brugbare
strategier til at takle kønnenes forskelligheder, når vi møder dem.
’Hvorfor mænd vil ha’ sex og kvinder
har brug for kærlighed’ af Allan og
Babara Pease, Lindhardt og Ringhof,
272 sider, 250 kr.

Fodboldklassikere
Enhver ved, det er sundt at dyrke motion, men det er nu heller ikke værst at sidde ned og læse
om de største øjeblikke. For midt i fodbold VM-sæsonen er det sjovt at genopfriske de bedste og
værste episoder i VM fodboldens otte årtier lange historie. Der er skandaler og magiske øjeblikke,
og man bliver måske endda inspireret til selv at gå ud og forsøge sig lidt i sommerlandet.
’De gode og de onde’ af Andreas Kraul og Lars Hestbech, Lindhardt og Ringhof, 304 sider, 250 kr.
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30 stk. 10900
Pr. stk. 3,63

90 stk. 25900
Pr. stk. 2,88

Ved du hvornår
du er bange
Alle mennesker kan mærke angst. Desværre er mange ubevidst styret af den, fordi de ikke kender
angstens natur. Men angst kan reguleres, så den gør dit liv bedre i stedet for at begrænse dig
Af Christina Alfthan

Sådan genkender du
din angst
Når du i en bestemt situation
føler ubehag i din krop, så
spørg dig selv:
1. Hvad mærker jeg i min
krop? (ondt i maven, sved,
hjertebanken)
2. Hvad tænker jeg? Hvad
forestiller jeg mig, der kan
ske?
3. Hvad føler jeg? (angst, vrede,
afmagt)
4. Hvordan handler jeg? (flygter
eller skaber en konflikt)
Vær især opmærksom på de
situationer, hvor du automatisk
trækker dig og finder på en
masse ’gode’ forklaringer for
at komme væk. Det er typisk
en god ledetråd til at forstå
din angst. Den bedste måde
at slippe af med angsten er at
acceptere den, mærke den og
selv regulere den. Accept og
god håndtering får angsten til
at klinge af igen.
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N

år man ser en stor kamphund
løbe løs på vejen, reagerer man
højst sandsynligt med angst. Det
er en god og naturlig angst, for hunden
kan være livsfarlig. Kroppen reagerer ved
at være i alarmberedskab, hjernen laver
en hurtig vurdering af situationen, og så
går man den anden vej, eller stopper op
og ser, hvad der sker, eller man gør noget
helt tredje.
Pointen er, at angsten her er en
nødvendig overlevelsesmekanisme, man
handler på. Du accepterer måske at gå
en omvej, fordi det er den smarteste strategi, og så forsvinder angsten igen. Din
psyke kan klare det, fordi du erkender
din angst og handler på den måde, du
vurderer, der er den mest hensigtsmæssige for dig. Angst er nemlig bare en
kemisk reaktion i hjernen. Der udskilles pludselig en række stresshormoner,
som skærper kroppens opmærksomhed,
og når faren er forbi, genvinder man
roen. Nervesystemet klarer det selv. Det
regulerer.
Problemet med angst er imidlertid, at
det også ofte kommer af noget, der ikke
er livstruende eller særlig farligt. Indbildt
fare er noget, vi går og bilder os selv

ind, uden at vi ved, vi har det. På den
måde kan angst blive ødelæggende for
livskvaliteten.
”Man kan være angst uden at registrere det, fordi det er lige så almindeligt
som et ur, der tikker i baggrunden. Man
registrerer det ikke engang. Det kan betyde, at man undgår situationer, der fremkalder angst, uden at man ved, hvorfor
man gør det. Og så kan det udvikle sig til
en lidelse,” forklarer Irene Oestrich, der
er psykolog, ph.d. og specialist i psykoterapi. Hun har for nylig skrevet bogen
’Slip angsten – gør op med frihedens
værste fjende’.

Når angst er usundt
Når man får hjertebanken, eller man
pludselig sveder eller får ondt i maven,
så er det et tegn på, at kroppen udsender
stresshormoner. Men det er ikke alle,
der er klar over, hvad kroppens signaler
fortæller.
”Hver følelse har sine kropslige signaler. Man skal lære at forbinde kropsfølelsen med psyken, og det er noget, man
lærer med alderen, efterhånden som man
lærer sig selv at kende. Man skal også
lære at skelne mellem de fysiske signaler 

Angst kan altid aflæses i ansigtet. Uanset hvor på kloden man kommer fra, så er det de samme ansigtsmuskler, man bruger. Derfor kan
man altid aflæse, hvornår et menneske er angst. Vi aflæser hele tiden
hinanden følelsesmæssigt, og vi gør det ofte ubevidst. Problemet er,
at mange mennesker ikke kan aflæse sin egen angst, før de har god
kontakt med sanserne og kroppen.
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i sanseapparatet og de psykologiske følelser. Er man langt fra at have forbindelse
mellem tanker og følelser, så ved man
ikke altid, hvorfor man reagerer, som
man gør,” forklarer Irene Oestrich.
Ifølge hende kan man reagere hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt.
”Det er uhensigtsmæssigt, hvis man
har en strategi, der går ud på, at man
hele tiden vil undgå noget bestemt,
man ikke magter. For så mister man sin
frihed, og det blive sværere og sværere
at håndtere angsten, fordi den vil vokse,”
forklarer hun.
Derfor handler det om at lære sin sine
følelser - herunder sin angst - at kende
og finde ud af, hvad man kan gøre for
at holde balancen og hamle op med
situationen, når angsten viser sig. For
er man først inde i angstens onde cirkel,
forstærker den sig selv. Du oplever noget,
der giver dig fysisk ubehag som hjertebanken eller ondt i maven. Du begynder
at forestille dig alle mulige katastrofer,
der kan ske, og kroppen reagerer med
stærke fysiske symptomer, og angsten
stiger. For når man i tankerne er optaget
af det værste, der kan ske, reagerer hele
sanseapparatet og nervesystemet, som
om det værste allerede er sket. Og så er
angst usundt både fysisk og mentalt.

Genkend angsten
Man skal derfor kunne genkende angsten, før man kan handle konstruktivt på
den, og det er noget, alle kan lære.
”Når man mærker, at kroppen reagerer med angst, skal man være meget
opmærksom på, hvad man tænker. Som
regel er faren overdreven, og det er
vigtigt at opdage. Men det kan også være,
at man underdriver sin egen evne til at
klare det, hvis det er et reelt problem,
man står overfor,” forklarer hun.
For når man er ’ven med’ angsten og
accepterer, at den er der, så forsvinder
ubehaget. Det er at håndtere situationen.
”Det hele handler om indlæring. Det
handler om mental form, og hvis man er
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i dårlig form, er det ikke nemt. Det er lige
så anstrengende at komme i god fysisk
form. Hvis man holder sig selv robust
rent psykisk, så kan man klare alt, hvad
der måtte komme. Det handler også om
indstilling til angsten, for angst er ikke
farlig. Bare en del af psyken. Følelserne
er der hele tiden, vi skal bare lære at
takle dem. Bedre accept af angsten giver
mere ro i sindet,” forklarer hun.
Ifølge Irene Oestrich kan den sunde
psyke tåle rimelig meget pres uden at
blive overvældet. Men man kan have
perioder, hvor man er ekstra sårbar.
”Mange ved ikke, hvornår de er
overbelastede. Eksempelvis kan en
præmenstruel kvinde, en stresset eller influenzaramt person måske klare
mindre. Jo bedre man kender sine egne
psykiske variationer, jo bedre kan man
få følelserne til at arbejde for sig og ikke
imod sig,” siger hun.

Dyrk lykken
Det bedste middel mod angst i livet er
at trives, dyrke lykken og glæden i livet.
Men det handler ikke om at jage lykken
(og det, man tror, er lykken) men om at
skabe den.
”Man skal gå efter det, man har brug
for i livet, så man kan leve et liv, der er
meningsfyldt og som giver en tilfredshed
og glæde. En god metode er at gøre det
til en vane at have konstruktive mål. At
være i kontakt med de gode grunde til
at gøre noget, er langt mere konstruktivt
end at være optaget af ulykker, der aldrig
sker. Man påvirker selv oplevelsen, og
hjernen baner vejen. Hvis man hele tiden
forestiller sig, at det går galt, øger man
risikoen for, at det sker,” forklarer hun.
De fleste psykiske vaner, der skal
ændres, handler om tankerne. Derfor
skal forandringen ske i tankerne. For
tankerne påvirker hele tiden følelserne.
”Det kræver en indsats at tænke positivt og konstruktivt, men samtidig holde
sig indenfor nogle realistiske rammer,”
forklarer hun. 


Bliv robust
overfor angst
Ingen kan undgå at mærke sin
angst, men man kan lære at blive
mere robust, så angsten ikke
gør livet besværligt. Robusthed
giver i det hele taget et mere
modstandsdygtigt psykologisk
immunapparat.
1. Hold dig i god fysisk form, så
vil du også mentalt føle dig
stærkere.
2. Undgå for meget koffein og
sukker - det får blodsukkeret
og humøret til at svinge.
3. Få nok vitaminer. C-vitamin
reducerer stress, B-vitamin
styrker nervesystemet,
Magnesium styrker hjertet,
og Omega 3 reducerer
depression.
4. Vær bevidst om dine tanker
og korrigér dem, når de er på
negative afveje.
5. Accepter at du bliver angst
og træn dig selv i at møde
situationen.
6. Lær at opsøge situationer, der
udfordrer dig og mærk, at du
bliver stærk af at konfrontere
svære ting.
7. Træn dig i at holde et positivt
fokus. Spørg dig selv: ’Hvad er
det bedste, der kan ske?’
8. Dyrk lykken. Fyld dit liv med
aktiviteter, der gør dig stolt og
glad.
9. Forsøg at få både
følelsesmæssige og kropslige
behov dækket og erkend det,
når afledte behov skaber nye
problemer. F.eks. alkohol, slik
eller dårlige bekendtskaber.
10. Gå efter det, du har brug for,
og undgå det, der er skadeligt
for dig.

Nyhed
Vi kan nu tilbyde dig en energisk nyhed
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–
– med de
bedste kosttilskud. Alt det du behøver i én
og samme pakke bragt lige hjem til døren
helt uden porto- og ekspeditionsgebyr.
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Multitabletter med en række nødvendige vitaminer
og antioxidanter.
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Vi skal passe bedre
på vores fødder
Unge som gamle får indgroede negle og knyster, fordi de tager mere hensyn til sko-moden end til
deres fødder. Samtidig går tusindvis af platfodede danskere rundt uden de nødvendige indlæg med
rygsmerter og kalveknæ til følge
Af Rasmus Barud Thomsen - rbt@helse.dk
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derne mindst muligt. Det råd er der
dog rigtig mange danskere, der ikke
tager til sig, og i stedet lader de mode
og forfængelighed diktere føddernes
indpakning.
Det fortæller statsautoriseret fodterapeut Jette Houtved. Hun mener, at
især mange kvinder er slemme til at
vælge sko med øjnene i stedet for med
deres fødder. Typisk fordi de absolut
vil passe den størrelse, de altid har
gået med, forklarer hun. Men ligesom
resten af kroppen ændrer vores fødder
sig også gennem livet. De bliver med
tiden større som følge af kroppens tryk,
eksempelvis efter en graviditet.
”Som vi bliver ældre, falder svangen,
og foden bliver længere. Hvis ikke man
tilpasser sit fodtøj, risikerer man at
få knyster og andre problemer,” siger
Jette Houtved og sender samtidigt en
opfordring til kvinder om at holde sig
fra de høje hæle i hverdagen.
”Det er fint at have høje hæle på til
fest, men i hverdagen skal fødderne
have plads,” fortæller Jette Houtved,
der har kvinder fra 30-års alderen i
behandling for de smertefulde knyster.

ikke er garanti for, at de forsvinder.
Den hyppigste fodskade hos unge
mennesker skyldes dog ikke de høje
hæle. Det er derimod moden med de
løse, flade gummisko, der er årsag til
problemerne.
”Når skoen er så flad, at der ikke er
plads til tæerne, samtidigt med at skoen ikke er snøret ordentligt, så presser
tåen konstant mod skoens tåkappe og
ende. Det giver indgroede negle på
storetåen, som vi ser hos mange unge,”
fortæller Jette Houtved, der ejer klinikken Fodhuset i Frederikshavn.

70 procent med platfødder
Udover skader opstået ved uhensigtsmæssigt fodtøj, så har et stort antal 

Indgroede negle hos de unge

G

ennemsnitligt går du 8-10.000
skridt om dagen, hvilket bliver
til 180.000 kilometer eller fem
gange rundt om Jorden gennem et helt
liv. Derfor er det vigtigt, at man vælger
det rigtige fodtøj, så man belaster fød-

Samme oplevelse har fysioterapeut
Kim Lykke fra Bülowsvej Fysioterapi,
der møder piger helt ned i 20-års alderen, der ender med at blive opereret
for knyster, enten fordi de har gået i
for spidse eller højhælede sko. Men da
knyster også er arvelige, kan man ikke
med sikkerhed sige, om knysterne hos
unge udelukkende skyldes valget af
sko. Derfor anbefaler han folk at kigge
på deres forældres fødder.
”Hvis ens forældre har knyster, så er
der stor sandsynlighed for, at man også
selv får det, og man bør gå i gang med
at forebygge ved at gå i de rigtige sko
og måske lave nogle øvelser, så hurtigt
man kan,” siger han og forklarer, at
det kan være en omstændelig affære
at komme af med knysterne, og at der
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danskere medfødte problemer med
fødderne uden at vide det. Typisk er

det en lav eller høj
svang, også kendt
som plat- og hulfodethed, der på sigt
kan give alvorlige
fysiske problemer
andre steder i kroppen. Ifølge Henning
Langberg, dr.med.
og idrætsmedicinsk
ekspert, er godt
70 procent af den
danske befolkning
platfodet i større
eller mindre grad.
Han forklarer, at
en udpræget grad af platfodethed øger
risikoen for irritation i akilleshælen og

knæ samt skinnebensbetændelse, hvis
ikke man går med det rigtige fodtøj
eller indlæg.
”Er man meget platfodet vil man
desuden have tendens til at blive
kalveknæet, hvilket kan give problemer
i knæ og ryg,” fortæller Henning Langberg og anbefaler folk, der ønsker at
undersøge sig selv for platfodethed at
stille sig på et spejl med bare tæer.
”Rører svangen spejlet, eller bøjer
ens knæ ind ad, er man sandsynligvis meget platfodet,” forklarer han.
Alternativt kan man i sommervejret
lave samme trick på stranden, hvor
fodaftrykkene i sandet tydeligt viser,
hvordan ens fødder ser ud under neden. 


Derfor skader de højhælede
– og sådan kan du genoptræne foden
Problemet med højhælede sko er, at
de presser foden ned ad mod skoens
spidse ende, hvor der ikke er plads til
storetåen. Det klemmer så meget, at
den muskelgruppe, der trækker storetåen væk fra de andre tæer, bliver forhindret i at virke optimalt. Derimod er
muskelgruppen, der trækker storetåen
ind mod de andre tæer på overarbejde.
På den måde bliver storetåen trukket
mere og mere ind mod de andre tæer,
og knysten dannes. Har man først udviklet knyster, er det ikke sikkert, at de
kan trænes væk igen, og i sidste instans
kan en operation være nødvendig. Det
er dog muligt at træne sin førlighed
tilbage, som kan være gået tabt efter
mange år i spidse sko. Det vigtigste er
dog, at man lader de høje hæle stå og
tager fodvenlige sko på i stedet.
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To nemme øvelser til at genskabe føling og motorik i foden foregår ved brug
af et håndklæde. I den første øvelse skal
du lægge et håndklæde på gulvet, mens
du står med tæerne ind over men med
hælen uden for. Nu skal du forsøge at
krølle håndklædet sammen med dine
tæer.
Den anden øvelse foregår ved, at
man stiller sig med hælen på håndklædet, men tæerne ud over gulvet.
Nu gælder det om at komme frem ved
at bruge tæerne til at hive sig hen ad
gulvet, mens resten af foden glider oven
på håndklædet. Det er ret hårdt, så
start med en distance på en halv eller
hel meter.
Begge øvelser er sjovest hvis man gør
det til en konkurrence enten på tid eller
mod sin kæreste, ven eller ægtefælle.
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Læger uden Grænser er altid der, hvor
nøden er størst. Midt i katastrofen arbejder
vores læger og sygeplejersker i døgndrift for
at redde liv. Men vi kan kun hjælpe, hvis vi
har penge til medicin og udstyr.
Med en testamentarisk gave til Læger uden
Grænser er du med til at sikre et håb og en
fremtid for nødlidende børn og voksne.

Når vi modtager en testamentarisk gave,
tager vi det som et udtryk for stor tillid og
moralsk støtte til vores humanitære arbejde.
Pengene går bl.a. til:
■ Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer og i ﬂygtningelejre
■ Bekæmpelse af livstruende sygdomme
som malaria, tuberkulose og hiv/aids
■ Mad og behandling til stærkt underernærede børn
ssie
Foto © Gilles Sau
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Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag
til Læger uden Grænser.

Foto © Mikkel Dal

MED EN TESTAMENTARISK GAVE
KAN VI REDDE LIV

Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få
gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos advokatﬁrmaet DANDERS & MORE, der på denne måde støtter Læger uden Grænser.
Læger uden Grænser · Kristianiagade 8 · 2100 København Ø · Tlf. 39 77 56 00 · www.msf.dk

Meditation
lærer dig at
fokusere
Når man mediterer, kan man finde sine indre ressourcer og blive bedre til at fokuserer
på det, man gør. Det skaber bedre resultater både mentalt og fysisk
Af Christina Alfthan

M

editation er næsten det
modsatte af motion,
fordi kroppen er helt stille.
Men sportsfolk kan få stor glæde
af meditation, fordi man lærer at
finde sit fokus og yde det bedste i
situationen. Lærer man kunsten at
meditere, bliver man også dygtigere
til sin sport, og derfor anbefaler
flere sportsfolk meditation som en
forlængelse af den fysiske træning.
”Når man mediterer i forbindelse
med kampsport, bliver man helt
nærværende og til stede i nuet. Man
kan derfor tage den rigtige beslutning det øjeblik, det er nødvendigt.
Ellers risikerer man at tro, man
ved, hvad modstanderen vil gøre, i
stedet for at være fuldt opmærksom
og handle på det, han rent faktisk
gør,” forklarer Henning Daverne,
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der i over 25 år har dyrket den kinesiske kampsport Wing Tsun.
Han er en af de højst dekorerede
Wing Tsun udøvere i Europa, men han
fik også en ny og meget større indsigt.
Han fandt ud af, at når han mediterede, blev han ikke kun en dygtigere
sportsmand, han blev også dygtigere
og mere fokuseret på alt andet i livet
både professionelt og privat. Så han
tog til Indien og blev uddannet meditationslærer, som han i dag lever af.

Find dine ressourcer
At meditere vil sige at være fuldt til
stede i nuet. At være helt nærværende
og derved komme i kontakt med sig
selv. Og alle kan lære at meditere. Det
er ikke svært. Det handler bare om at
få det ind som en rutine i hverdagen.
Når vi kan bruge redskaberne, kan vi

påvirke vores mentale og fysiske
velvære. Målet med at meditere er
nemlig at komme tilbage til sine
indre ressourcer, og det er der god
grund til, for gevinsten er stor.
”Når man kommer i kontakt med
de dybere ressourcer, man har, kan
man trække på hele sit potentiale.
Man er i flow. Man handler ud fra
hele én selv og alle de ressourcer,
man har, og så kan man præstere
det bedste,” forklarer Henning
Daverne.
Men meditation gør os ikke kun
mere fokuseret, det giver os også en
balance og ro i livet:
”Meditation giver ro og dyb
restitution, hvor kroppen frigiver
hormoner, der giver os en indre ro
og tilfredshedsfølelse. I livet vil man
opleve det som, at man bliver bedre 

Vores sind og krop hænger sammen gennem
åndedrættet, og vores krop kan ikke kende
forskel på det, vi tænker og føler, og det,
vi gør. Din krop reagerer på dine tanker og
følelser, som om du gør det. Så hvis man går
og bekymrer sig, så vil kroppen producere
stresshormoner. Det er der ikke noget galt med,
men man skal sørge for at få en modbalance.
Og det får man, når man mediterer.
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til at holde fokus. Man får en større ro,
mere glæde, nemmere ved at koncentrere sig, og så vil man få mindre
stress,” forklarer han.

Meditation og hjerneforskning
Der er intet religiøst ved meditation.
Det er en del af Østens filosofi og visdom, men metoden er lige til at bruge
for os i Vesten. I Østen mediterer man,
fordi man gennem årtusinder ved, det
virker.
”Men i Vesten vil vi have videnskabelige dokumentation, og det kan den
nyeste forskning levere. For i videnskabelige kredse er der stor interesse for meditation, og hvordan det
påvirker kroppen og hjernen. Man ved
nemlig i dag fra hjerneforskningen,
at hjernen kan forandre sig. Man kan
måle centre i hjernen, og på en hjernescanning kan man se, at når man

Kom i gang med
meditation
mediterer regelmæssigt, vokser den
del af hjernen, der står for positive
følelser. Ved meditation styrker man
altså de positive centre i hjernen, så
man får et bedre humør,” siger Henning Daverne.
Der kommer hele tiden nye forskningsresultater, der peger på, at man
i fremtiden bør lægge større vægt på
at træne vores hjerne, præcis som vi i
dag træner vores krop. Hjernetræning
er en proces, der indeholder potentialet til at gøre os til gladere mennesker, både til glæde for os selv og
for alle omkring os. Og en lang række
sygdomme kan også hæmmes, når
hjernen stimuleres.

Fitness for hjernen
Overført til træningsverdenen kan
man sammenligne det med princippet ’at det, du træner, bliver du god
til’. Hvis du stimulerer din biceps med
styrketræning, tilpasser din muskel sig
denne stimulation ved at give dig en
stærkere biceps. Hvis du træner din
kondition, tilpasser dit cardiovaskulære system sig denne stimulans ved
at udvikle en bedre iltoptagelse.
”Meditation kan derfor med rette
kaldes fitness for den positive del af
hjernen. Og målet for os alle er vel at
være glade. Med meditation får du et
konkret værktøj til at opøve glæde og
indre ro,” slutter Henning Daverne. 

Mantra
Et mantra betyder ’at befri sindet’.
Det er et bestemt ord, man
gentager for at komme ind i den
meditative tilstand. I den indiske
tradition er det meget vigtigt, men
et mantra er bare en af de mange
måder, man kan komme ind i
den meditative tilstand på. Man
kan udmærket meditere uden et
mantra.
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Hvis du aldrig
har mediteret,
så er her en nem
guide, der er
lige til at bruge.
Men hvis man
vil dybere ind i
meditationen, så
er det bedst at
få undervisning
af en anerkendt
meditationslærer. Du kan også
købe en cd eller en bog med en guidet
meditation. Man får mest ud af det,
hvis man mediterer regelmæssigt et
par gange om ugen.
• Beslut dig for hvor længe, du vil
meditere, helst mellem ti til tyve
minutter, og sørg for at du ikke
bliver forstyrret i det tidsrum.
Sluk telefonen og sig det til dine
kollegaer eller børn eller hvem, der
kunne finde på at forstyrre dig.
• Luft gerne ud i rummet og lav få
minutters gymnastik, inden du
sætter dig til at meditere. Tjek at
du ikke er hverken for mæt eller
for sulten, for så forstyrrer det din
koncentration.
• Sæt dig i en stilling, hvor din
rygsøjle er rank, men at du samtidig
sidder behageligt og afslappet. Det
er vigtigt, for så kan dine åndedræt
og blodgennemstrømningen
komme frit rundt i kroppen. Du
kan sagtens sidde på en stol og
meditere. Det er ikke nødvendigt at
sidde i lotusstilling.
• Luk øjnene.
• Lav nu en mental kropsscanning.
Mens du trækker vejret naturligt
og afslappet, fokuserer du
skiftevis på hver kropsdel. Start
med fødderne, underbenene,
knæene og hoftepartiet. Dernæst
hænderne, underarmene, albuerne,
overarmene og skuldrene. Derefter
maven, brystet, hals, nakke og
hovedet. Til sidst skal du mærke
hele din krop på en gang som en
’sammenhængende integreret
enhed’.
Læs mere i bogen ’Vejen til indre ro’ af
Henning Daverne, Gyldendal Business,
176 sider, 300 kr.
Du kan downloade et GRATIS kapitel
fra bogen på www.lotusheart.dk

GRATIS BADELAND/FITNESS, INTERNET, PARKERING, FORBRUG, SLUTRENGØRING HELE ÅRET – se mere www.kolding-byferie.dk

Restpladser
”Last minute”
tilbud i juli/aug.
– bestil 4 nætter
og betal kun
for 3

WELLNESSOPHOLD
SUPER PRIS
n 1 overnatning i designlejlighed
n 2 retters menu
n Morgenmad
n Adgang til Dr. Dortheas Badstue
incl. 1 wellnessbehandling
n 1 daglig adgang til Slotssøbadet
eller Fitness.dk
n Parkeringskort
n Internetadgang
n El, vand, varme og slutrengøring
PRIS FRA KUN KR.

995,00

Pr. person ved min. 2 personer

Ekstra nat i designlejlighed
FRA KUN kr. 225,00 pr. person
Ekstra wellnessbehandling
FRA KUN kr. 345,00 pr. person

MINIFERIE, FORKÆLELSE, KULTUR OG NOGET FOR BØRN
– ALLE ALDRE HYGGER SIG I FERIECENTERET KOLDING BYFERIE
At bo i en af vores 85 flotte og spændende lejligheder lige midt i en pulserende by,
og alligevel direkte til søbredden ved foden af Koldinghus, giver alle muligheder
for afslapning og oplevelser. Spring en tur i det 5 stjernede badeland Slotssøbadet
– eller oplev luksus wellness i Dr. Dortehas Badstue.
Nyd alle de dejlige kulturoplevelser – Koldinghus, Trapholt, Geografisk Have m.fl.
En fantastisk strand kun 4 km fra Kolding Byferie og et rigt shoppingliv både i City
og i Kolding Storcenter.
Kolding byder på rigtig mange muligheder… og LEGOLAND® og Givskud Zoo
kun 1/2 times kørsel herfra.

Priser 4 nætter:
2 personers lejlighed
kun kr. 2850,00
4 personers lejlighed
kun kr. 4050,00
6 personers lejlighed
kun kr. 4650,00
4=3 gælder kun juli/august 2010 og bestillinger foretaget
efter 22.6.2010. Oplys ”HELSE” for at opnå rabat.

Kedelsmedgangen 2 . DK-6000 Kolding .
Tlf. +45 75 54 18 00 Fax +45 75 54 18 02
E-mail: ferie@kolding-byferie.dk .
Internet: www.kolding-byferie.dk

FARLIG VERDEN

TRUER
At skifte skole er voldsomt for et barn. Situationen minder
om den, du som voksen står i, når du skifter job. Fordi du ikke
kender spillereglerne, virker det nye miljø potentielt farligt.
Støtte, tid og positive oplevelser genskaber tabt tryghed
Af Mette Bender
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H

ar du prøvet at skifte job? Ikke at kunne
finde rundt på gangene, mærke uro i maven
ved kontakt med de mange fremmede og
være dødtræt og tæppebanket af nye indtryk hver
aften?
Når børn skifter skole, oplever de nogenlunde
det samme. Før kendte de deres omgivelser ud og
ind. Fra den ene dag til den anden, aner de ikke
længere, hvad de kan forvente af de personer, der
omgiver dem.
Derfor kommer de følelsesmæssigt og mentalt
godt og grundigt op at køre. De kæmper for med
sanser og åndsevner at samle et realistisk billede af
det sted, de er havnet i.
”Både børn og voksne behøver tryghed i hverdagen. Vi har det bedst, vi arbejder og lærer mest,
når vi til bunds kender spillereglerne i klassen eller
arbejdsgruppen. Og vi falder først rigtigt til, når vi
har oplevet de samme situationer flere gange. Først
da ved vi, hvordan der er at være her.”
Psykolog Bjarne Nielsen er leder af Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning i Frederikssund Kommune
og formand for Pædagogiske Psykologers Forening.
Han gør opmærksom på, at børn næsten aldrig
ønsker at flytte skole.
”Som regel er skoleskift en praktisk nødvendighed eller forældrenes ønske. Har mor eller far fået
arbejde i den anden ende af landet, så hele familien
må rykke, er skiftet svært men til at forstå for barnet,” siger han.

Godt ud og godt ind
Skoleskift som følge af forældrenes utilfredshed med
den gamle skole er sværere for børn at kapere, fordi
udgangspunktet for forandringen er negativt. Bjarne
Nielsen anbefaler forældre at tage deres søn eller
datter med på råd, før de beslutter så drastisk at
omvælte barnets tilværelse.
Skønner forældrene, at problemer på den gamle
skole ikke er til at løse, er skiftet måske nødvendigt.
Målet må så være, at barnet får en rigtig god start
det nye sted, og her er det klogt at trække på kræfter
hos lærerne på begge skoler.
”Barnet skal godt ud af det gamle sted, og godt
ind det nye. Viden om barnets særlige sociale og
undervisningsmæssige behov skal videre fra det ene
sæt lærere til det andet, så de ansvarlige voksne på
den nye skole fra start forstår barnet bedst muligt,” 
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10
		

måder at hjælpe dit barn ved skoleskift

1
2

Tag en god snak med den klasselærer, dit barn rejser fra
Bring alle relevante oplysninger om dit barns behov videre til den nye
klasselærer
3 Hav ekstra fokus på det robuste barn de første tre måneder
4 Hav ekstra fokus på det sarte barn de første seks måneder
5 Hold løbende kontakt med den nye klasselærer omkring dit barns 		
trivsel - brug skoleintra
6 Bevar kontakt til barnets gamle kammerater - hvis barnet ønsker det
7 Inviter børn fra den nye klasse med hjem - hvis barnet ønsker det
8 Meld dit barn til en fritidsaktivitet, som nogle af de nye kammerater
går til - hvis barnet ønsker det
9 Arbejd selv på positive relationer til forældre til børn i den nye klasse
10 Mød op til så mange møder og sammenkomster som muligt

mener Bjarne Nielsen.
Han foreslår forældre at tage en god
snak med den afgivende klasselærer.
”Spørg ham eller hende, hvad I bør
fortælle videre til de nye lærere. Tag
bagefter en snak med den nye klasselærer. Nogle forældre har den tanke,
at de nye voksne ikke må være forudindtagede over for deres barn. Derfor
fortæller de så lidt som muligt, men det
er en dårlig strategi. Jo mere de ved, jo
bedre kan de støtte. Gå efter et positivt
og åbent samarbejde, og vis på den
måde jeres søn eller datter, at I bakker
fuldt op.”

Pas særligt på sarte børn
Skift af skole belaster alle børn, men
nogle har forholdsmæssigt let ved at
falde til. Som forælder har du nok en
god fornemmelse af, om dit barn hører
til blandt de hårdføre eller de mere
følsomme børn.
”For de robuste børns vedkommende
er der sjældent grund til at bekymre sig
voldsomt. Efter et par måneder vil de
som regel have fundet sig til rette på den
nye skole og i den nye klasse, hvis de
ellers er blevet taget godt imod.”
De mere sarte og følsomme børn er
længere tid om at blive rigtigt trygge. De
har brug for, at både forældre og lærere
har ekstra fokus på dem de første seks
måneder.
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”Selv om de fleste børn grundlæggende er tillidsfulde, tager processen ofte
et halvt års tid for de mere skrøbelige.
De skal føle sig helt sikre på, at man
virkelig passer på dem. De skal vide, at
her risikerer de ikke at blive peget fingre
eller grinet af.”

De små får hurtigt nye venner
Bjarne Nielsen gør opmærksom på, at
en dårlig start kan bremse integrationen
for de sartere børn.
”Hvis barnet en af de første dage oplever at have kvajet sig i en grad, så de
andre nok synes, det er en værre tumpe,
kan det tage lang tid at rette op. Barnet
vurderer måske situationen forkert, men
det ændrer ikke på, at oplevelsen sinker
processen. Derfor har sarte børn ekstra
brug for hensyntagende voksne, der
støtter, skåner og samler op,” siger han.
Også barnets alder spiller ind. De
mindre børn har langt lettere ved at
etablere nye venskaber, og er derfor
lettere at plante om. I hvert fald hvis de
rykker til et godt miljø. De større børns
venskaber har en anden dybde og er
derfor ikke så lette at erstatte.
”Det er ingen spøg at blive revet bort
fra gode kammerater, når man går i
syvende eller ottende klasse. Sker skiftet
uden teenagerens ønske, kan han eller
hun bære nag længe,” understreger
Bjarne Nielsen.

Skal barnet ind i et hårdt miljø, hvor
man ikke behandler hinanden pænt, klarer de store børn sig til gengæld bedre
end de små, mener han.
De store kan nemlig med større erfaring bedre bearbejde og forstå, hvad der
foregår. De små vil i højere grad være
tilbøjelige til at tro, at de selv gør noget
galt, siden her ikke er rart at være.

Børn trives med det kendte
Vender vi tilbage til sammenligningen
mellem voksne og børn, så er voksne
som regel mindre tillidsfulde end børn,
fortsætter Bjarne Nielsen. Til gengæld
har de større erfaring med at bedømme
andre mennesker, ligesom større børn
er mere erfarne end små.
”Derfor er det ofte lettere for voksne
at skifte job, end det er for særligt sarte
børn at skifte skole. Og så er der den
forskel, at man sjældent slår hinanden
på arbejdspladser. Vold kan være virkeligheden blandt børn, og for de sarte
børn, er risikoen for at blive slået og
skubbet af nye kammerater uhyre barsk
at leve med.”
Bjarne Nielsen peger på, at skoleskift
ikke er den eneste form for skift, moderne børn oplever.
”Vores skolesystem er i dag opbygget
sådan, at gennemsnitsbarnet oplever
mange skift i løbet af skoletiden. Kun
få børn følger samme klasse og lærer
hele vejen gennem skoleårene, og også
i hverdagen deler skolen børnene ind i
teams og grupper på tværs af klasser.”
Skolepsykolog Bjarne Nielsen mener,
at mange børn af den grund mangler
stabilitet.
”De robuste og udadvendte børn
og voksne kan ofte trives med hyppige skift og ryk i skolegang og siden
arbejdsliv. Hos mange mere følsomme
personligheder fører tilbagevendende
organisatoriske ændringer til usikkerhed og rodløshed. Jeg mener, vi hjælper
de fleste børn bedst ved at tilbyde dem
forudsigelighed.


Løse proteser og
manglende tænder
hører fortiden til
TANDIMPLANTATER ER LØSNINGEN
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måneder køre bi
første gang i 15

Hos Forum Tandlæge- & Implantatcenter har vi 15 års erfaring med
implantat behandling.
Vi inviterer til et gratis informationsmøde om denne meget
sikre behandlings mulighed.
På mødet vil vi fortælle om
muligheden for igen at få faste og sunde tænder.

Mødet finder sted:
Tirsdag den 7.9. kl. 19.00 - 21.00

Knæproblemer?
EFFEKTIV BEHANDLING HJEMME HOS
DIG SELV MED KNEEHAB®

H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.
1879 Frederiksberg C
www.forumtand.dk

TILMELDING
Ring 38 344222

mail@forumtand.dk

Tandlægerne
Tove Thrane og Peter Gade

før og efter knæoperation
ved sportsskader
ved neurologiske tilstande
Kneehab® har klinisk
dokumenterede fordele:
Stimulerer lårmusklen, så
styrken vedligeholdes eller
opbygges
Virker stabiliserende på knæet
Fremmer heling
er nem at bruge

Du kommer hurtigere på
benene igen
er behagelig ved brug
Viser stor effekt ved kliniske
tests

Læs mere om Kneehab® på www.sportspharma.dk

Vores funklende nye klinik ligger på hjørnet af H.C.Ørstedsvej og
Rosenørns Alle. Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum
metrostation samt bus 2A og 3A lige til døren. Klinikken er indrettet
med det mest moderne og avancerede tandlægeudstyr der findes.

FASTE TÆNDER
øget livskvalitet
GAVEKORT

Niels Bohrs Vej 7 / 7100 Vejle
T. 7584 0533 / F. 7572 2053
www.sportspharma.dk / sp@sportspharma.dk
Til den professionelle: Kneehab kan bruges til at behandle
quadricepsatrofi i tilfælde af en række operationer, skader og tilstande:
1. Forreste korsbåndsrekonstruktion (aCL). 2. Total knæalloplastik. 3.
Patellofemoralt syndrom. 4. efter fraktur. 5. Patellaluksation.
6. artroskopi. 7. akut og kronisk artritis. 8. efter slagtilfælde.
9. Generel kraftnedsættelse og bevægelseshæmning.

På mødet vil der blive uddelt gavekort til en gratis undersøgelse
( incl. et røntgenbillede) i forbindelse med forslag til en eventuel
implantat behandling.

Pas på
pølserne
når du griller
Hvert år kommer cirka 20 grill-glade
danskere så alvorligt til skade, at de
må behandles på Rigshospitalets
brandsårsafdeling. Mænd og børn står
for langt de fleste skader
Af Rasmus Barud Thomsen - Rbt@helse.dk

B

randsårsfolkene på Rigshospitalet har travlt i sommerperioden. På Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling foregår behandlingen af livstruende
brandsår som det eneste sted i landet.
”Vi modtager de værste tilfælde af brandsårspatienter.
Her snakker vi altså situationer, der handler om liv og død.
Det handler om at få den rigtige behandling hurtigst muligt,
og den kan vi give her på Rigshospitalet,” fortæller overlæge
Bjarne Alsbjørn, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling.
Årligt modtager afdelingen omkring 15-20 patienter, hvor

af langt de fleste er mænd, der har fået alvorlige forbrændinger i forbindelse med grill. Specielt ved optænding af
grillen sker der mange skader. Sprit på en grill kan nemlig
give en tre meter lang stikflamme, da alle tændvæsker agerer højeksplosivt, når de står i solen, og luften er varm.

Undgå tændvæske
”En gylden regel er derfor helt at undgå tændvæske og i
stedet tænde grillen op i god tid med briketter. Og så er
det obligatorisk tilbehør at have en spand med koldt vand
stående ved siden af grillen,” siger Bjarne Alsbjørn.

Beredskabsforbundets sikre råd:
Beredskabsforbundet har følgende
anbefalinger, når man skal tænde op
i grillen:
1. Stil aldrig grillen på brændbart
underlag. Stil grillen på hårdt og
jævnt underlag.
2. Stil ALDRIG grillen indendørs. Det
kan give kulilteforgiftning. Grillen
skal placeres i det fri, så varme og
os frit kan stige op.
3. Hav en spand vand stående eller haveslangen liggende inden
for rækkevidde.
4. Undgå løsthængende tøj, som nemt kan antændes.
5. Anvend briketter eller sprittabletter til optænding. Brug
ALDRIG sprit, benzin, dieselolie eller lignende til at tænde
grillen med. Det kan give en eksplosionsagtig ild.
6. Brug en pejsetændstik og hold den hen til briketterne.
Risikoen for at brænde fingrene øges ved brug af en lighter
eller af en almindelig tændstik.
7. Hvis briketterne er ved at gå ud, så må der ikke hældes mere
tændvæske på. Briketterne skal være kølet helt af, før der kan
optændes på ny.
8. Den tændte grill skal være under konstant opsyn. Lad ikke
børn nærme sig grillen.
9. Undgå at efterlade gløder eller varmt sand, hvis du griller
eller anvender engangsgrill på stranden. Det kan give svære
forbrændinger.

Hvis ulykken sker
Enhver varmepåvirkning, der ødelægger huden, betegnes
som forbrænding. Det er ligegyldigt, om varmepåvirkningen
skyldes skoldning, berøring af varme flader eller påvirkning af
ild. Ethvert brandsår skal øjeblikkeligt behandles med koldt
vand. Vandet skal have en temperatur, så det føles behageligt
(omkring 15-20 grader). Kølingen må ikke afbrydes. Det
forbrændte sted skal holdes i køligt vand, indtil smerterne
ophører. Den kan vare mindst en halv time – men ofte 3-4 timer.

Forbrændinger opdeles i tre grader:

Han tilføjer desuden, at man aldrig må hælde sprit på grillen, da det medfører en stor risiko for at antænde sig selv og
folk omkring grillen. Samtidig fraråder Bjarne Alsbjørn på
det kraftigste folk at nedgrave engangsgrill ude i naturen,
specielt på stranden, hvor folk går med bare fødder. Andre
personer og dyr risikerer nemlig at træde ned i varmefælderne og få alvorlige brandskader på fødderne. For børn
gælder det heldigvis, at de sjældent kommer lige så galt af
sted som deres uforsigtige fædre. Forbrændte fingre og lemmer, der har været for tændt på en brandvarm Weber grill,
er blandt de hyppigste skader hos de små. 


Førstegradsforbrænding giver rød eller øm hud
Andengradsforbrænding giver vabler
Tredjegradsforbrænding har ødelagt huden helt, nervebaner
og måske også vævet under huden

Søg læge hvis:
• Førstegradsforbrændingen har meget stor udstrækning.
• Andengradsforbrændingen er større end en håndflade,
dækker et led (fx en finger), er tæt på et øje, er tæt på
legemsåbninger (mund, næse, øre m.v.), er cirkulær (hele
vejen rundt om eksempelvis en finger), eller er i ansigtet
• Ved en tredjegradsforbrænding skal søges læge med det
samme

Se evt. mere på beredskab.dk/brand
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Aldrig mere

appelsinhud
Den er grim, ucharmerende og meget lidt sexet. De
fleste kvinder forbander den langt væk, men alligevel
er vi stort set alle ejere af appelsinhuden. Vi kan
dog blive mindre plaget af den – eller blive den
helt kvit. Læs her hvordan og læg en plan for,
hvordan du kommer appelsinhuden til livs
Af Pernille Marott

B

ritney Spears
har det.
Paris Hilton
har det. Ja selv den
britiske topmodel
Kate Moss kan ikke
skjule, at bagdel og lår
er dekoreret med den
igleagtige appelsinhud
eller cellulite, som det
egentligt hedder. Betegnelsen dækker over de små
fedtophobninger, der er
placeret i underhuden om-
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kring primært lår, baller og overarme.
”Det ligner mest af alt små portioner
hytteost pakket ind i husholdningsfilm
og er et fænomen som 80 procent af
alle kvinder er ramt af. Nogle mænd
har det også, men det er langt mere
udbredt hos kvinder,” forklarer Janne
Touborg, der er overlæge og leder af
hudlægecentret ved Ciconia Aarhus
Privathospital.

Også for de tynde
Hun understreger, at cellulite på ingen
måde er farligt men alene er af kosme-

tisk karakter. Men det kan også være
slemt nok, når solen bager, og man
gerne vil smide bukserne og i en kort
kjole eller ligefrem en bikini. Så bliver
det meget svært eller ligefrem umuligt
at skjule de små fedtdepoter i underhuden, der virker til at kappes om at få
huden til at briste. I den situation er der
ikke særlig meget at gøre end måske at
trøste sig med, at langt de fleste kvinder
er ramt af det i større eller mindre
grad.
”Både undervægtige, overvægtige og
normalvægtige kender til appelsinhud.
Det handler om at være disponeret,
og det kan man godt være, selv om
man vejer det, man skal. Men det vil
selvfølgelig altid se mere markant ud,
hvis en kvinde, der har appelsinhud
samtidig er overvægtig,” forklarer
Janne Touborg.
Hun har ingen mirakelkur, der kan få
appelsinhuden til at forsvinde over en
nat. Men hun ved, hvad man skal holde
sig fra, og hvordan man kan leve i sin
hverdag, hvis omfanget skal reduceres
til et minimum.

Fakta om
appelsinhud
Cellulite
Cellulite er den latinske
betegnelse for appelsinhud.
Det er ikke nogen sygdom,
men et resultat af ophobning
af fedtceller i underhuden, der
sætter sig i et lommelignende
mønster, der kan give et
kosmetisk uheldigt udtryk.
Ophobningerne findes fortrinsvis
omkring lår, baller og overarme.
Indimellem bliver appelsinhud
fejlagtigt benævnt som cellulitis.
De to ting har intet med
hinanden at gøre. Cellulitis er en
bakterie-infektion i huden og har
ikke noget med appelsinhud at
gøre.
En fed beskytter
Lidt godt er der at sige om appelsinhud. Skulle vi være så uheldige at
havne på en øde ø uden mad og drikke, vil de små grimme fedtdepoter
træde i karakter og sørger for overlevelse. De kan ikke forlænge vores liv i
det uendelige, men de kan i en periode sørge for energi i form af fedt til
kroppen.

Drop dyre cremer
”Jeg er nok en lyseslukker, når jeg
siger, at cremer betaler sig ikke. Der er
mange på markedet, og de koster en
formue, men de er spild af penge, for
de kan ikke trænge ned i huden. Cremernes eneste funktion er at få blodcirkulationen sat op, og det kan man gøre
ligeså godt ved at massere med en billig
madolie på de udsatte steder,” lyder de
nedslående ord fra eksperten.
Hun har kun ganske få henvendelser
om netop appelsinhud. Det forklarer
hun ved, at vi oplever, at ophobningen af fedtunderlaget
er selvforskyldt og
noget, vi selv
bør gøre noget ved.

Det kan vi faktisk også, og resultaterne
kommer også, hvis blot vi har tålmodighed.
”Det bedste, man kan gøre, er at
spise fedtfattigt og dyrke motion. Løb,
svømning, roning og andre
motionsformer,

der aktiverer musklerne, der ligger
lige under appelsinhuden vil være med
til at reducere depoterne. Det vil ikke
ske efter en enkelt dags motion, men
vedvarende motion bør kunne reducere

NR. 6 2010 • helse

39

Skræl
appelsinen:
FEM FEDT-FIGHTERE
• Overvægt er den største årsag til
appelsinhud. Tab dig, så du har et
BMI, der gør dig normalvægtig.
Det formindsker risikoen for
appelsinhud.
• Motioner. Identificer din
appelsinhud og find den sportsgren,
der rammer appelsinhuden bedst.
Det gælder om at få trænet de
muskler, der ligger lige under
appelsinhuden - altså baller, lår og
overarme.

mængden af appelsinhuden i løbet af et
par måneder,” anslår Janne Touborg.
Selv om resultatet er at spore efter et
par måneders målrettet arbejde, kan
man dog ikke hæve hænderne helt.

• Spis fedtfattigt og fornuftigt. Det vil
sige masser af fibre, frugt og vand.
Så øger du sandsynligheden for, at
maden bliver forbrændt frem for
at lande i fedtlommer på bagdelen
eller på under armen.
• Masser huden, så der kommer gang

”Set i et mikroskop vil der højst
sandsynligt stadig være en ophobning
af fedtceller at spore i underhuden,
men med det blotte øje vil man kunne
se forandringen tydeligere,” forklarer
eksperten.

En genstridig appelsin
Hun understreger også, at det ikke er
alle appelsinhudsejere, der vil have lige
stort held med at komme af med ’skallen’. Her har arv og alder en betydelig
rolle at skulle have sagt.
”Jo ældre man er, jo sværere bliver
det at restituere sig. Det gælder alle
slags forandringer med kroppen og
altså også forsøget på at komme af med
appelsinhuden. Det tager længere tid, end for en
ung krop. Er
der samtidig
tale om store
ophobninger
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i blodcirkulationen. Du kan bruge
en almindelig madolie. Den kan det
samme som de mange dyre cremer.
• Undgå rygning og røg. Rygning
nedsætter blodgennemstrømningen
og øger dermed fedtophobningen
lokalt.

af fedt, bliver det endnu mere krævende at komme af med,” forklarer Janne
Touborg.
Er man arveligt disponeret, og har
man samtidigt meget af det, kan der
endda være brug for kirurgisk hjælp.
”Nogle mennesker er så plagede af
fedt i underhuden, at de har direkte
smerter. Det er personer, der er arveligt
belastet, og der er heldigvis kun få af
dem, men for dem kan løsningen være,
at de får suget et halvt til et helt kilo
fedt ud i underhuden,” fortæller Janne
Touborg.
Den drastiske løsning er dog kun
velegnet for personer, der oplever
uudholdelige gener. Alle os, der ’bare’
lader os irritere af løsthængende hud
i små poser, må op på motionscyklen,
ned i løbeskoene eller springe i svømmedragten og træne os fra de uønskede
depoter. Det er den sikreste vej til at
skrælle appelsinen en gang for alle! 

Hvornår har dit barn sidst
spist smådele fra legetøj?

Små børn putte
r alting i mund
bl.a. for løse s
en. Derfor kon
mådele, der ud
trollerer vi
g
ø
r
k
v
æ
ln
ingsrisiko. Så
Varefakta, når
kig ef ter
du køber småb
ørnslegetøj.

Dansk Varefa
kta Nævn
Vi skilter me
d en ordentl
ig Varedekl a
ration.

Få styr på
pillerne
Vores forbrug af hovedpinepiller stiger støt, men mange er ikke klar over, at der med et stort
forbrug følger risiko for alvorlige bivirkninger
Af Rasmus Barud Thomsen – rbt@helse.dk

H

ar man ondt i hovedet, skal man
sørge for at spise den rigtige
smertestillende medicin. Har
man ofte ondt i hovedet, bør man i stedet
søge læge, da et længerevarende forbrug
af smertestillende piller kan føre til mavesår og blodpropper.
Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 44 procent af alle 27-årige
kvinder har spist ’hovedpinepiller’, som
de svage smertestillende piller kaldes
over en kam, inden for 14 dage og hos
mændene er tallet 30 procent. En del
af dem vil, ofte uden at vide det, være i
risikogruppen for at få alvorlige bivirkninger. Chef for Institut for Rationel Farmakologi, speciallæge Steffen Thirstrup,
forklarer, at man som hovedregel altid
bør tage piller med paracetamol, hvis
man har brug for en svagt smertestillende medicin. Særligt hvis det drejer sig
om en periode over flere uger – også hvis
man kun har brug for medicinen nogle
få dage hver uge. Sammenlignet med
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andre typer hovedpinepiller er paracetamol nemlig langt mildere mod maven og
udgør en mindre risiko for, at patienten
udvikler blodpropper.

Hovedpine af hovedpinepillerne
”Brug af smertestillende medicin, der
indeholder ibuprofen eller acetylsalicylsyre, udgør en betydelig risiko for
at udvikle mavesår og for ibuprofens
vedkommende også blodpropper, hvis
man bruger dem over mange dage,”
siger Steffen Thirstrup, der anbefaler, at
man højest bruger den type piller i to-tre
dage.
Ibuprofen og acetylsalicylsyre findes i
eksempelvis Ipren og Kodimagnyler.
Der kan dog være tilfælde, hvor
ibuprofener er den bedste til at fjerne
smerterne. Særligt ved menstruationssmerter og smerter i led og muskler er
ibuprofen effektivt på grund af sin antiinflammatoriske virkning. Derfor kan
man ved den type smerter starte med

at tage ibuprofener de første to dage og
derefter skifte til paracetamol, forklarer
Steffen Thirstrup.
”Det skal dog understreges, at smertestillende medicin i håndkøb er beregnet
til akut opståede smerter eller korterevarende smertetilstande, og skal ikke
bruges til behandling over længere tid,”
siger han.
Benytter man sig i længere perioder af
hovedpinepiller, kan man desuden opleve
en ny type hovedpine, når man stopper
med at spise pillerne. Det er et fænomen,
der på fagsprog kaldes medicinoverforbrugshovedpine.
”Det svarer lidt til en slags abstinenser,
uden man helt kan kalde det det. Fortsætter det, eller har man kronisk hovedpine, hvilket også omfatter en tilbagevendende ugentlig hovedpine, bør man altid
søge læge,” siger Steffen Thirstrup.



”Brug af smertestillende medicin,
der indeholder ibuprofen eller
acetylsalicylsyre, udgør en betydelig risiko
for at udvikle mavesår og for ibuprofens
vedkommende også blodpropper, hvis
man bruger dem over mange dage”
Speciallæge Steffen Thirstrup,
Chef for Institut for Rationel Farmakologi,
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Smertestillende tabletter
Inden for den svagt smertestillende medicin, der populært kaldes for
hovedpinepiller, findes tre forskellige aktive stoffer i de lægemidler, som
kan købes i håndkøb. Acetylsalicylsyre, ibuprofen og paracetamol. Alt
afhængigt af hvilket mærke, man vælger, får man et forskelligt stof, der
dog har det tilfælles, at de dæmper milde smerter i hoved og krop samt
virker febernedsættende. Derudover har de forskellige midler nogle særlige
egenskaber, som du kan læse mere om her.
Acetylsalicylsyre er det aktive middel i blandt andet Aspirin, Treo og
Kodimagnyl. Acetylsalicylsyren virker febernedsættende, smertestillende
og hæmmer betændelsestilstande i kroppen. Midlet har også en
blodfortyndende virkning, hvorfor det bruges til forebyggelse og behandling
af blodpropper. Ved længere tids brug af midlet stiger risikoen for at udvikle
mavesår betragteligt, og det frarådes at bruge det mere end nogle få dage.
Dosis for voksne er maksimalt otte tabletter i døgnet.
Ibuprofen, som findes i Ipren, Ibutop og Ibumetin, er hos mange kvinder
foretrukket ved menstruationssmerter, lige som mange sportsfolk tager dem
mod smerter ved overbelastningsskader i led og ben. Ibuprofen er også det
aktive stof i flere typer gigtpiller. Ifølge Steffen Thirstrup øger ibuprofen
risikoen for at udvikle blodpropper ved længere tids brug, og man bør efter
få dages brug af ibuprofen skifte til paracetamol, hvis smerterne fortsætter.
Dosis for voksne er maksimalt seks tabletter i døgnet.
Paracetamol, der findes i Pinex, Pandodil og Pamol, anbefales af Steffen
Thirstrup som den type smertestillende, man generelt bør tage ved
svage smerter. Den virker ikke anti-inflammatorisk, men virker aktivt i
centralnervesystemet, hvor den sænker smertefornemmelsen. Paracetamol
er som de andre stoffer febernedsættende, og det anbefales især mod
almindelige hovedpine, influenza eller forkølelse, hvor der ikke er tale om
betændelsestilstande. Samtidigt er paracetamol også det bedste middel mod
tømmermænd, da det er skånsomt mod maven, forklarer Steffen Thirstrup.
Dosis for voksne er maksimalt otte tabletter i døgnet.
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Rettelse:

Så mange piller
må du tage
I forbindelse med Helse
Spillet, der udkom op til jul
sidste år, havde der på et af
spørgsmålskortene sneget sig
en alvorlig fejl ind omkring
dosering af hovedpinepiller. Det
korrekte svar er, at døgndosis for
paracetamol (eksempelvis Panodil)
og acetylsalicylsyre (eksempelvis
Kodimagnyl) er otte tabletter
i døgnet og for ibuprofen
(eksempelvis Ipren) er det seks
tabletter i døgnet. De nævnte
doser er til voksne, og børn skal
naturligvis have mindre. Hvor
meget står på produktet - ellers
spørg på apoteket.
Kilde: Apotekerforeningen

Helse giver dig gode læsertilbud på ferieophold.
Husk derfor at bruge rejsekoden Helse
når du bestiller – du sparer op til kr. 300,- pr. person!

Kør-Selv-rejSer for ALLe

4 dages miniferie
kun kr. 1.499,-

Victors Residenz
Teistungenburg

Wellness i Harzen
Pr. person i dobbeltværelse

2.549,Pris uden rejsekode kr. 2.849,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 4-retters middag/buffet
• Fri entré til wellnessog vandland
• 20 % rabat på wellness
• 1 dags cykeludlån

Victors Residenz Teistungenburg
HHHH
I den lille landsby Teistungen lå der
engang et kloster grundlagt i 1260,
men i 1996 blev her opført et elegant
hotel med alle de luksusfaciliteter, som
klostermunkene kun kunne drømme
om. Hotellet er omgivet af park og
skov, og nærområdet er overstrøet
med idylliske bindingsværksbyer og
borgidyller, som man kun finder dem i
det historiske Midttyskland og Harzen.
Valgfri ankomst frem til 24.8.2010.

Hotel du Casino

Sommer i Normandiet
Pr. person i dobbeltværelse

2.649,Pris uden rejsekode kr. 2.949,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag/buffet
• 1 x entré til tyrkisk sauna
Ankomst: Søndage i perioden
20.6.-17.10.2010.

Hotel du Casino HHH
Det stilfulde 3-stjernede Hotel du
Casino ligger med udsigt over lystbådehavnen i den hyggelige lille by
Saint Valery en Caux i det nordlige
Normandiet. Her kan I forkæle jer selv
i hotellets wellnessafdeling og nyde de
skønne middage, for hotellets restaurant er kendt for at give gæsterne
lækre gastronomiske oplevelser. I byen
finder I også herlige lokale spisesteder,
der byder på specialiteter som oste og
Calvados. I har desuden kun omkring
10 minutters gang til stranden.

Gode
børnerabatter

Solferie i Toscana
Pr. person i dobbeltværelse

2.449,Pris uden rejsekode kr. 2.749,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag/buffet
Ankomst: Lørdage frem til
14.8.2010.

Hotel Villa Ricci HHH
Kurbyen Chianciano Terme ligger i den
italienske region Toscana, som først og
fremmest forbindes med sol og varme,
men også med afslappet italiensk livsstil og vinbyer. Hotellet, I bor på, kan
byde på en skøn wellnessafdeling og
pool. Siden romertiden har byen været
kendt for sine helsebringende kilder
med mineralsk vand. Samtidig ligger
den rigtig godt placeret i forhold til
udflugter i området.

Perlen i Østrig
Pr. person i dobbeltværelse

2.799,Pris uden rejsekode kr. 3.099,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 4-retters middag

Hotel Vitaler Landauer HHHH
På Hotel Vitaler Landauer hersker der
ingen tvivl om, at de 4 stjerner er velfortjente. I bor på smagfuldt indrettede
værelser og kan i fulde drag nyde hotellets gode køkken – eller hvad med lidt
forkælelse i wellnessafdelingen efterfulgt af dukkert i swimmingpoolen?
Ankomst:
Juli: 3. 10. 17. 24. 31.
Aug.: 7. 14. 21.

Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 49,-.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring
Ring og få bøRneRabat

Åbent hverdage kl. 8-15.30

Hotel Vitaler
Landauer

70 20 34 48

Tekniskarrangør:
Husk rejsekoden: Helse

fra lise-lottes konsultation

Rota-virus
D

et er en vældig, vældig træt
mor, der kommer ind ad døren til en akut konsultation
med sin lille datter.
Datteren er den yngste i børneflokken
på fire, og hun er en normalt meget
selvstændig og kvik pige på halvandet
år, men hun hænger godt nok på sin
mors arm lige nu.
Moren fortæller, at samtlige unger,
der alle er under skolealderen, har
været igennem en periode på op mod
en uge med diare og opkastninger.
Der har været drøn på de to toiletter, og blespanden er blevet fyldt til
randen flere gange dagligt. Der har
ikke været en nat de sidste uger, hvor
forældrene har fået lov til at sove helt
igennem. Der har været kurvevis af
vasketøj, og der har ikke været knæ
nok til de børn, der har haft brug for
at sidde og nusse.
De er garvede forældre, så jeg har
ikke hørt fra dem, mens de andre unger har været ramt, men den lille pige
er noget påvirket, og derfor kommer
de med hende. De har tilbudt hende
alle mulige forskellige former for drikkelse, fra cola til saft og yoghurt, men
hun tør efterhånden ikke at drikke
noget, for umiddelbart efter kaster
hun det op igen.

Dehydreret
Og hun er godt skvattet. Forældrene
har kæmpet bravt med at give hende

tilstrækkeligt at drikke, og de har
egentligt troet, det gik. Men hendes
tynde afføringer og hendes fortsatte
opkastninger har nok drænet hende
lidt mere end godt er, for hun hænger, og der er ikke meget modstand
eller klædelig vægren overfor, at jeg
undersøger hende. Hun klynker lidt
og rækker ud efter sin mor, men ikke
meget andet. Hendes øjne er lidt indfaldne og hendes hud tør og pludselig
ser hun både bleg og mager ud.
Hun er ved at blive dehydreret.
Hendes maveinfektion er egentlig ikke
så farlig og er nok ved at stilne af, og
det lyder som om, det kunne være den
rota-virus, som en stor del af institutionerne har været plaget af for nylig.
Men hendes væskeunderskud tåler
hun ikke så godt. Hendes forældre er
verdensmestre til at nøde deres unger
til at drikke, når de er syge, så de
har gjort alt, hvad de kan, så der er
desværre ingen vej uden om. Den lille
pige må ind omkring børneafdelingen
og have lidt ekstra væske gennem
drop.

Smitter meget
Moren bliver selvfølgelig bekymret og
urolig, og hun får hurtigt fat i både
far og bedsteforældre, så faren kan
være med på sygehuset, og bedsteforældrene kan tage sig af resten af den
lille familie.
De ender med at være indlagt i fire

Lise-Lotte Hergel er praktiserende læge i Buddinge ved København. Hun løfter i Helse
sløret for nogle af de betragtninger og overvejelser, en praktiserende læge kan gøre
sig i forhold til nogle af de problemstillinger, hendes patienter kommer med.
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dage, før pigen er rigtig frisk igen og
bagefter er moderen faktisk ret rystet
over, hvor dårligt hendes datter nåede
at have det, før hun syntes, at datteren skulle tilses af en læge.
Rota-virus er en helt almindelig
virus, der giver maveinfektion. Den
er rigtig udbredt i vinterhalvåret og
hyppig i børneinstitutionerne. Voksne
er normalt immune overfor rota-virus,
fordi de har været smittet som børn.
Rota-virus smitter rigtig meget, så har
man en i familien med diare og opkastninger, så gælder det om at sørge
for den bedst mulige hygiejne. Spritte
toiletsædet af efter brug, sørge for at
vaske hænder grundigt og lade den
syge have sit eget private håndklæde.
Men alligevel smitter
det!


Er du en af de mange danskere, der

CERA di CUPRA
Nærende creme med
bivoks forebygger
rynkedannelse
- også omkring
de sarte øjenpartier.
Tør eller blandet hud.
l
75 m
r.
k
n
Brochure m.m. se
ku
www.cupra.dk

Få smilet tilbage!
med en ny
tandprotese

75,Fås
på apoteket

Rosa Krause Import
tlf. 86 53 84 16
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Sammen med fysisk
aktivitet og sund
Re5 Regeneration virker ved hjælp af
livsstil, kan Re5
elektriske impulser og er et nyt effektivt
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Oplevsydfyn.dk
Sydfyn er fuld af oplevelser – og nu er der
kommet flere til. Tag en tur på en af de
ti temaruter og lyt undervejs til historier,
hvor lokale fortællere giver dig et godt
indblik i den sydfynske natur, kultur og
historie.
På www.oplevsydfyn.dk finder du
inspiration til oplevelsesrige ture, spændende attraktioner og sjove aktiviteter
for både voksne og børn. Vi kan ikke love

medvind hele vejen, men DU KAN LAVE
DIN EGEN RUTE for eksempel efter startsted, interesser og hvor langt, du vil cykle
i dag. DU KAN BLIVE GUIDET til de bedste
badestrande, flotte herregårde og kulinariske oplevelser. Mens du er på tur, kan du
få mere end hundrede gode HISTORIER OG
SEVÆRDIGHEDER PÅ DIN MOBILTELEFON.
Klik ind på www.oplevsydfyn.dk og få
inspiration til at opleve mere.

oplevsydfyn.dk

Mad må ikke
gøres til en
sygdom
Aftensmad skal baseres på masser af grøntsager og
fibre. Holder man sig til det, skal det nok gå med både
vægt og sundhed, mener Trine Hahnemann, der disker
op med tre lækre sommerretter
Af Rasmus Barud Thomsen - rbt@helse.dk
Foto: Carsten Lundager

I

Trine Hahnemanns køkken er det
sæsonerne, der er afgørende for,
hvad der står på menuen. Holder
man sig til årstidernes grøntsager, frugt
og fisk, får man nemlig mest smag og
kraft for pengene. Derfor har hun til
retterne på de følgende sider valgt en
række råvarer, der hører sommeren
til, og som dyrkes i Danmark. Der er
sparet på fedtet, men retterne er stadig
fulde af smag, for, som hun forklarer,
nok skal maden være sund, men hvis
ikke den er gastronomisk interessant,
er der alligevel ingen, der gider spise
den. Samme udgangspunkt gælder
for retterne i hendes seneste kogebog
’New Nordic Diet’, der indtil videre er
udgivet i USA og England og som næste
år gør sit indtog på blandt andet det
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sydafrikanske, franske, og australske
kogebogsmarked.
”Der er en stor interessere i udlandet
for nordisk mad, særligt i de engelsktalende lande,” fortæller Trine Hahnemann, der har optrådt i både amerikanske og britiske versioner af morgen
tv for at fortælle om den nordiske
kogekunst.

Rugbrødspizza
Udgangspunktet for Trines opskrifter
er et stort fokus på grøntsager og fibre.
Eksempelvis er hun glad for at bruge
rugmel, der er rig på fiber og meget
typisk for det nordiske køkken. Det kan
også fungere ganske glimrende i pizzadej, hvis der blot blandes lidt hvedemel
i for at give dejen elasticitet. Smider

man lidt friske grøntsager oven på og et
skvæt olivenolie, har man nemt og hurtigt en sund og delikat sommerpizza,
der modsat almindelige pizzaer sagtens
kan indgå i en slankekur, hvilket Trine
varmt anbefaler.
”Hvis man spiser masser af fibre og
grøntsager og tæt på intet sukker, så
er man på rette vej mod at tabe sig,”
forklarer Trine og understreger, at
sundhed handler om andet end blot at
være tynd:
”Hvis man ikke spiser andet end to
Mars bar om dagen, taber man sig,
men man bliver ikke sund. Det bliver
man kun, hvis man spiser sund mad,”
siger Trine Hahnemann.

Sodavand er djævlens værk
I det hele taget mener Trine Hahnemann, at der de seneste år er kommet
en uheldig sygeliggørelse af vores mad,
hvor det nærmest er forbudt at spise
det ene og det andet.
”Jeg mener godt, at man må spise et
rundstykke i weekenden eller en dessert lørdag aften. Det handler i stedet
om, hvor meget man spiser, hvilket bør
fylde mere i debatten omkring vægttab i
stedet for tendensen til, at man gør maden til en sygdom,” siger Trine Hahnemann, der dog har én kalorie-synder,
hun gerne vil hænge ud. Sodavand.
”Sodavand er fyldt med sukker,
hvilket er den store årsag til mange
danskeres overvægt. Der er intet godt i
det, og man bør holde sig helt fra det,”
mener Trine Hahnemann, der kun har
det i huset, når hendes børn har købt
det til dagen derpå.
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Mad må ikke gøres til en sygdom

Rug-pizza
med squash og tomater
Til 4 personer
Dej til 2 pizzaer
25 g. gær
3 dl. lunkent vand
300 g. rugmel
150 g. Tipo 00 mel eller almindeligt
hvedemel
1 tsk. salt
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Fyld
1½ spsk. olivenolie
2 squash i skiver, ca. 250 g. hver
500 g. blommetomater i halve
1 fennikel i skiver
250 g. bøffel mozzarella i små stykker
salt og friskkværnet peber
Opløs gæren i ½ dl. af vandet, tilsæt
2 spsk. rugmel og 1 spsk. mel. Rør det
sammen til en pasta, dæk skålen til, og
lad den stå i 30 minutter.
Rør derefter de sidste 2½ dl. vand i,
tilsæt resten af melet og salt. Ælt dejen
til den er glat. Læg den i en skål, og lad
den hæve tildækket i 2 timer.
Forvarm ovnen til 220 grader. Rul dejen
meget tyndt ud til 2 firkanter - ca. 35
cm på hver led. Læg dem på en smurt
bageplade, og pensl dejen med olien.
Læg squash, tomater og fennikel på
dejen, fordel derefter mozzarella oven
på og drys med salt og peber.
Bag pizzaerne i 20 til 25 minutter.
Servér dem med en grøn salat.

Stegt makrel med nye kartofler,
rygeostcreme og spidskål
Til 4 personer
800 g. kartofler
3 spsk. olivenolie
2 tsk. groft salt og friskkværnet peber
Rygeostcreme:
250 g. rygeost uden kommen
2 spsk. cremefraiche 38%
2 spsk. fintsnittet purløg
salt og friskkværnet peber
Makrel:
1 fersk makrel, ca. 1 kg. renset vægt
50 g. smør
salt og friskkværnet peber
Spidskål:
1 spidskål
1 bdt. radiser
25 g. smør
salt og friskkværnet peber

Vask
kartoflerne
grundigt,
tør dem, og
læg dem
i et ildfast
fad. Vend
olivenolie,
salt og peber
i kartoflerne,
og bag dem
i ovnen ved
200 grader i
30 minutter.
Rør
rygeost og
cremefraiche sammen, rør derefter
purløg i, og smag til med salt og
peber.
Skær makrellen i 8 skiver som små
steaks, drys dem med salt og peber
og steg dem i smør nogle minutter på
hver side.

Del spidskålen i 4 stykker på langs,
snit dem derefter ret groft. Smelt
smørret på panden og sauter kålen i
nogle minutter. Vend radiserne i og
smag til med salt og peber.
Servér makrelskiverne med kartofler,
rygeostcreme og spidskål.

Bærcrumble med yoghurtcreme
Til 4 personer
200 g. jordbær
150 ribs
200 g. hindbær
lidt smør til at smøre fadet
150 g. havregryn
75 g. rørsukker
75 g. grofthakkede mandler
50 g. smør
Yoghurtcreme:
1 vaniljestang
1 spsk. honning
3 dl. græsk yoghurt 10%
Forvarm ovnen til 200
grader. Nip jordbærrene,

skyl bærrene, og dryp dem
derefter godt af. Smør et ca.
30 cm. ovnfast fad med lige
sider, og læg bærrene i.
Bland havregryn, sukker
og mandler, og fordel det
over bærrene. Læg små
smørklatter på toppen. Bag
kagen i 30 minutter.
Flæk vaniljestangen og skrab
kornene ud. Rør vaniljekorn,
honning og 1 spsk. yoghurt
godt sammen, tilsæt
resten af yoghurten og rør
forsigtigt cremen sammen.
Servér kagen varm med
yoghurtcreme til.

Vi har kun billige sommerferier…

6 dage i naturskønne omgivelser nær Berlin
ad

Inkl. morgenm

I Grünheide, 38 km fra Berlin, ligger hotellet i et flot parkområde. ★★★ Hotel
Seegarten ligger ved søen Peetzsee, så
der er god mulighed for sejlture og lystfiskeri. I området er der desuden mange
stier til vandre- og cykelture. Tag også
turen til den spændende og oplevelsesrige Filmpark Babelsberg (68 km) og nyd
livet i bade- og wellnesslandet Saarow
Therme (43 km).

1.199,pr. person i dobbeltvær.

SPAR 352,• 5 overnatninger
• 5 morgenbuffeter
• Spa, dampbad

Ankomst: Valgfri frem til 12.12.2010
& 02.01. - 26.05.2011.

og finsk sauna
• Flot beliggenhed

1 barn op til 6 år gratis i forældres seng.
Max 2 børn op til 15 år kr. 699,- pr. barn i egen seng.
Max. 3 børn pr. værelse.
Børnerabatter gælder ved to fuldt betalende voksne pr. værelse.

GRATIS MED ER
ING
ALLE BESTI1LL
refleksvest

ved park og sø
• Bådudlejning
• Cykeludlejning

2 flasker vin +
hos
eller Rejseguf
Fleggaard

1.699,-

2.799,-

pr. person i dobbeltvær.

pr. person i dobbeltvær.

8 dages sommerferie
i Norditalien med halvpension
Den lille bjergby Cortina sulla Strada del Vino ligger i en
solrig dal i den flotte bjergkæde Dolomitterne. Her bor I
på det hyggelige ★★★ Teutschhaus Hotel – en perfekt base, når I holder ferie i det nordlige Italien. Oplev
områdets vingårde og gamle middelalderborge og tag til
den populære Gardasø, der bare ligger 75 km væk.

ad

SPAR 200,-

6 dages sommerferie
på flot hotel nær København

• 5 overnatninger

SPAR 543,-

on

Inkl. halvpensi

• 7 overnatninger
• 7 morgenbuffeter
• 7 tre-retters
middage
(inkl. tyroler, italiensk,
grill og gallamenu)*
• 1 danseaften

Ankomst 2010: Juli: 3. 10. 17. 24. 31.
Aug.: 7. 14. 21. 28.

Inkl. morgenm

Fra det flotte Quality Hotel Høje Taastrup tager det
bare 20 minutter at komme ind til Københavns mange
seværdigheder, spændende butikker, store kulturudbud
og utallige spisesteder. 10 minutters kørsel fra hotellet
finder I en af Danmarks bedste strandparker med en 7,2
km lang strand. Spiller I golf, finder I flere gode golfbaner
i området.
Ankomst: Valgfri frem til 26.08.2010.

1 barn til og med 3 år gratis i forældres seng. 2 børn til og med 12 år kr. 1499,- pr. barn i egen seng.
Max. 3 børn pr. værelse. Børnerabatter gælder ved to fuldt betalende voksne pr. værelse.

Bliv PLUSmedlem af Vi elsker ferie
på www.vielskerferie.dk

BESTIL NU – mens der er plads!

• Swimmingpool
• 10 min. til strand
• 15 min. med tog til
København
• 5 min. gang til
shoppingcenter
City 2

KUN HOS DTF travel! Fortrydelsesforsikring Ring og afbestil
uden grund indtil kl. 12 dagen før ankomst. Kun 149,- pr. person.

www.dtf-travel.dk • 70 23 14 10
Oplys annoncekode: HELSE

• Sauna

1 barn op til 6 år gratis i forældres seng. 2 børn op til 15 år kr. 1.100,- pr. barn i forældres værelse.
Børnerabatter gælder ved to fuldt betalende voksne pr. værelse.

Børnerabatter gælder ved to fuldt betalende voksne pr. værelse. Besparelsen er i forhold til hotellets vejledende normalpris – med forbehold for specialtilbud.
Inkl. slutrengøring. Ekskl. miljøtillæg. Opholdene kan bestilles t.o.m 24.09.2010. Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1061.

Få en stor velkomstpakke!
Værdi 1.345,-

• 5 morgenbuffeter

ipsen-partners.com

En god hånd

Nyt håb for kredsløbspatienter

- uden smerter og bivirkninger!

Få fingrene i Mentholatum Intensiv Håndcreme og vink farvel
instanser kan dokumentere at apparatet har effekt på
til ru og tørre hænder. Mentholatum Intensiv HåndcremeSamtlige
er
følgende lidelser:
baseret på naturlige olier, som blødgør huden – uden at fedte.
Spørg efter Mentholatum Intensiv Håndcreme hos Matas og på apoteket. Læs mere på mentholatum.dk

• Prikken i fødder og tæer
• Smerter og kramper
• Hævede ben og fødder
• Muskelspændinger
• Forhøjet blodtryk
• Sportsskader
• Knoglebrud
• Uro i benene
• Forstuvninger

• Tennisarm

Mentholatum.
• Hovedpine Godt for meget
• Hvilesmerter
• Blodsamlinger
• Skinnebenssår der ikke
vil heles
• Knogleskørhed (osteoporo´s)

Nyt håb for kredsløbspatienter - uden smerter og bivirkninger!

Elmedistrål-metoden virker direkte ind på blodkarrene og har
derved effekt
på kredsløbsproblemer og dermed forbedrer
Et nykonstrueret
• Prikken i fødder og tæer
• Forstuvninger
blodcirkulationen der er forudsætningen for de fleste af kropElmedistrål-apparat til
• Smerter og kramper
• Tennisarm
pens funktioner.
Et nykonstrueret
hjemmebrug
der giver Elmedistrål-apparat til hjemmebrug der gi• Hævede ben og fødder
• Hovedpine
ver øget og
livskvalitet
øget livskvalitet
bedre og bedre velvære.
•
Muskelspændinger
• Hvilesmerter
Her ud over
udtaler dr. med. Ernst Chr. Hansen at metoden har
velvære.

• Forhøjet
blodtryk
Elmedistrål-apparatet virker ved hjælp
af pulserende
elektriske

• Blodsamlinger
en rensende
virkning på blodkarrene, som øger blodgennem-

Elmedistrål-apparatet
strømningen
i arme og ben og aflder
asterikke
hjertetvil
d.v.s.
forhindrer
impulser kombineret med et lavfrekvent
magnetfelt. Disse to
• Sportsskader
• Skinnebenssår
heles
virker vedpåvirkninger
hjælp af øger ion-vandringen i•blodets
dannelsen• afKnogleskørhed
blodpropper (tromboser).
molekyler hvilket
Knoglebrud
(osteoporo´s)
pulserende
elektriske
tilfører
blodcellerne energi og øger blodgennemstrømningen.
• Uro i benene
impulser kombineret med
Elmedistrål-metoden er smertefri og uden bivirkninger. Apet lavfrekvent
magnetfelt.
paratet er enkelt og nemt at betjene. Enhver kan lære det efter
Teorien bag Elmedistrål-apparetet bygger på kendte love og
Elmedistrål-metoden virker direkte ind på blodkarrene og har
Disse to påvirkninger
øger
en kort instruktion. Faktisk er det så enkelt, at det kan bruges
kan henvises til
Atomfysikken, Magnetothydrodynamikken
derved
effekt
på
kredsløbsproblemer
og dermed forbedrer
ion-vandringen i blodets molekyler hvilket tilfører blodcellerne
i hjemmet. Elmedistrål-apparatet er en dansk opfindelse og
samt Kernefysikken.
blodcirkulationen der er forudsætningen for de fleste af kroppens
energi og øger blodgennemstrømningen.
produceres i Danmark.
Overlæge Dr. med. Ernst Chr. Hansen, Københavns Kommufunktioner.
nehospital har afprøvet Elmedistrål-apparatet gennem 8 år
Herud over udtaler dr. med. Ernst Chr. Hansen at metoden har
Teorien bag Elmedistrål-apparetet bygger på kendte love og
du vide mere eller ønsker at få en brochure tilsendt eller
sammen med Liv. med. Percy Nordqvist, Vasa Sjukhus i Göteen rensende virkning på Vil
blodkarrene,
som øger blodgennemstrømkan henvises til Atomfysikken, Magnetothydrodynamikken samt
du
ønsker at
få afprøvet
metoden
gratis, dannelsen
så ring til os på tlf.
borg samt Universitetsklinikken i Birmingham.
ningen i arme og ben og aflaster
hjertet
d.v.s.
forhindrer
Kernefysikken. Overlæge Dr. med. Ernst Chr. Hansen, Københavns
28928404 / 21723911, så vil vi sende en medarbejder hjem til
af blodpropper (tromboser).
Kommunehospital har afprøvet Elmedistrål-apparatet gennem 8 år
dig for at instruere
dig ibivirkninger.
brugen af apparatet.
Elmedistrål-metoden er smertefri
og uden
Apparatet
sammen med Liv. med. Percy Nordqvist, Vasa Sjukhus i Göteborg
er enkelt og nemt at betjene. Enhver kan lære det efter
samt Universitetsklinikken i Birmingham.
en kort instruktion. Faktisk er det så enkelt, at det kan bruges
Samtlige instanser kan dokumentere at apparatet har
i hjemmet. Elmedistrål-apparatet er en dansk opfindelse
effekt på følgende lidelser:
og produceres i Danmark.

kurt@elmedistraal.com

kurtrosengart@hotmail.com - Tlf. 28 92 84 04 - www.elmedistraal.com
Tlf. 28928404 / 21723911

fra sundhedsplejersken

Børnene ud af
skammekrogen
Af Vibeke Samberg, sundhedsplejerske cand.scient.soc. – Foto: Søren Svendsen

M

ange forældre i dag opfatter sig
selv som moderne, også når det
gælder opdragelse. Samtidig
er der mange af de samme forældre, der
bruger en nymodens skammekrog som
’time-out’ eller lignende i deres opdragelse. Men den slags opdragelsesmetoder er
ikke hjælpsomme for børns udvikling.

Hvor meget forstår dit barn?
Hvis dit barn skal forstå, hvad der sker,
så kræver det, at hun kan reflektere.
Hun skal kunne tænke både konkret og
abstrakt. Eksempelvis:

’Jeg tog min lillebrors bil, som han
legede med. Han slog mig og skubbede
mig, men så slog jeg ham i hovedet med
bilen. Mor skældte mig ud. Og jeg kom
ind på værelset og måtte først komme
ud, når uret havde ringet’.
Om det lykkes for pigen her at forstå
sammenhængen mellem hendes handlinger og æggeuret, afhænger rigtig meget
af, hvilken alder hun har, og dermed
hvor moden hendes hjerne er. Hun skal
kunne se på situationen udefra og tænke
abstrakt:
’Når jeg tager noget fra lillebror, så
bliver han vred – og når han bliver vred,
så skubber og slår han. Så bliver jeg
vred og slår ham. Mor vil ikke have, at
jeg slår lillebror. Så skælder hun mig ud.
Så kommer jeg på værelset og må først
komme ud, når uret ringer’.

Hvad kan hun ikke forstå?
Hvis dit barns hjerne endnu ikke er så
moden, at hun er i stand til at reflektere
over hændelsen, så er hun heller ikke i
stand til at forstå meningen med skammekrogen eller ’time-out’. Hun vil rigtig
gerne prøve at forstå for at gøre dig som
forælder glad og tilfreds, men hendes
hjerne kan ikke endnu.
Når du alligevel har opfattelsen af, at
hun forstår, og hun også meddeler dig,
at hun forstår, så handler det i virkeligheden om, at hun er god til at spejle dig.

Om opdragelse
der styrker det lille
barns udvikling:
• Vis hende, hvad det er, du
gerne vil have hende til at
gøre.
• Understøt alle de gode
initiativer, hun selv tager.
• Vær nær på hinanden i
hverdagen, og lad hende få
betydning ved at gøre små
praktiske ting.
• Tag hende væk fra det, du ikke
vil have, at hun gør og giv
hende gerne et alternativ.
• Vær selv et godt eksempel.
Børn gør, hvad de voksne gør,
ikke hvad de siger.

Kilder:
’Pæne piger og dumme drenge’
af Ann Elisabeth Knudsen,
’Forældreskab i det moderne
samfund’ af Anne Dorthe
Hestbæk, ’Den store far, mor &
børn håndbog i godt familieliv’ af
Lola Jensen.

Og de svar, hun giver, er set ud fra, hvad
hun mener, er det rigtige svar.
Men dybest set er hun temmelig meget
på bar bund, for hun forstår langtfra
alt, hvad der typisk forlanges af hende,
som hun skal tænke over. Og svarene er
på ingen måde udtryk for hendes egne
reflekterede holdninger, for det evner
hun endnu ikke. Først senere i livet er
hendes hjerne så moden, at hun magter
dette.
Så drop skammekrogen og ’time-out’,
den fungerer kun som en trussel og
harmonerer ikke med dit ønske om, at
dit barn skal forstå, hvad der sker.


”Læs mere på www.sundhedsplejersken.dk. Sundhedsplejersken.dk er et spændende mødested for småbørnsforældre, hvor alt er gratis. Her kan du få fagligt velfunderet
information, gode idéer og nyttig hjælp fra 20 eksperter om alt fra forløbet af din graviditet og parforholdet til dit barns udvikling. Du kan også deltage i de mange fora,
der er tilknyttet. Sundhedsplejersken.dk er etableret i 2009 af psykolog Bente Sylvest-Johansen, PhD i sundhedsvidenskab Else Guldager og cand. scient. soc. Vibeke Samberg. Fælles for dem er, at de er uddannet sundhedsplejersker med års erfaring bag sig.”

54

helse • NR. 6 2010

O
G ZO
R
O
LB

AA

Fårup Sommerland

M
OCEANARIU
NORDSØEN
JESPERHUS BLOM
STERPARK
FÅRU
P SO
MME
KAR
RLAN
OLI
D
NEL
UN
D

- oplevelser der får dig helt på toppen

toppen
får dig helt på
- oplevelser der

Nordsøen Oceanarium

Jesperhus

Aalborg Zoo

Karolinelund

VisitNordjylland.dk

-tid til at leve

Værd at vide om barbering

Sådan mindsker du
mængden af problem-kemi,
når skægget fjernes
Morgenens rutine indebærer for mange – både mænd og kvinder – at uønsket hårvækst eller skæg
skal elimineres. Nogle bruger maskine, mens andre griber til den mere traditionelle metode med
skraber og barberskum.
Af cand. scient Maria Eva Hansen, Informationscenter for Miljø & Sundhed

Hvis du gerne vil
tage hensyn til miljø
og sundhed, når du
barberer dig, kan du:

Med skum og skrab
Barberskum eller gele kan indeholde
stoffer, der belaster miljø og sundhed.
Det drejer sig eksempelvis om stoffer,
der kan fremkalde allergi, være problematiske at få ud i vandmiljøet eller som
mistænkes for at være hormonforstyrrende. Barberprodukter på dåse kan
ikke svanemærkes på grund af anvendelsen af miljøbelastende drivmidler. Så
hvis du ønsker at være ekstra forsigtig
og undgå de problematiske stoffer, er
det en god idé at se dig godt for og læse
indholdsdeklarationen. På www.miljoeogsundhed.dk kan du se en liste over de
problematiske kemiske stoffer i kosme-
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tik og plejeprodukter, som IMS er stødt
på i forbindelse med deklarationstest.

Med maskine og strøm
Barbermaskiner bruger energi og flere
har et såkaldt indbygget genopladeligt
batteri. Hvis maskinen har indbygget
batteri og konstant er tilsluttet en tændt
stikkontakt, bruger den strøm. Derfor
er det vigtigt at slukke for stikkontakten, når maskinens batteri er opladt.
Noget andet er, at det kan være dyrt at
få repareret en defekt barbermaskine
eller ladyshaver, men det er altid mere
miljøvenligt at få den lavet i stedet for
at købe en ny.

• vælge barberprodukter
uden parfume. Parfume kan
fremkalde allergi
• købe produkter uden parabener.
Stofferne er mistænkt for at
være hormonforstyrrende
• undgå allergifremkaldende
konserveringsstoffer
• tænke på miljøet og vælge et
produkt uden miljøbelastende
stoffer
• bruge en barbercreme eller
sæbe, hvis du gerne vil spare
miljøet for belastningen fra
drivmidlerne
• alternativt barbere dig med lidt
olie på huden
• efterspørge en model, hvor
det genopladelige batteri kan
skiftes, hvis det går i stykker,
eller når det er slidt, hvis du
køber ny barbermaskine eller
ladyshaver.

Læs mere om barbering og
personlig pleje på
www.miljoeogsundhed.dk

ESKIMO-3

- er nu miljøcertificeret

Eskimo-olien er blevet godkendt af den
uafhængige organisation ”Friend of the Sea”.
• Find yderligere oplysninger på - www.friendofthesea.org.

• Fuldt bæredygtigt og reguleret fiskeri.
• Frisk fisk der bliver bearbejdet ca. 4 timer efter fangst.
• Fuld sporbarhed fra fangst til færdigt produkt.

• Ren, naturlig og frisk fiskeolie.
• Renset for kviksølv, dioxiner m.v.
• Giver ikke ubehagelige opstød.
• Fås i synkevenlige kapsler og i
flydende form med neutral smag
og lugt.

Forhandles på apoteket, Matas og helsekost
Yderligere info: Anjo - tlf.: 38191889 - anjo@anjo.dk

DIG OG DIN KOST

Kom kræsenhed
til livs
Din krop har brug for alle fødevaregrupper. Derfor er det vigtigt, at du overvinder
kræsenhed – især overfor grøntsager
Af Søren Damgaard, kok, coach og klinisk diætist

K

roppen stiller krav til den mad,
du spiser, og med undtagelse af
vitamin D, K og til dels B12, kan
kroppen hverken danne vitaminer eller
mineraler. Et varieret fødeindtag er derfor en direkte forudsætning for en god
trivsel, et velfungerende immunforsvar
og et godt stofskifte. Populært sagt er
det vitaminer og mineraler, der smører
og vedligeholder din krop, på samme
måde som olie og luft vedligeholder
din cykel - uden luft i hjulene og
smurte gear, fungerer din cykel
skidt og får med garanti ikke
et langt liv.
Hver fødevaregruppe
indeholder forskellige
næringsstoffer, som hver
især bidrager til en sund
krop, og udelukkelsen af
en hvilken som helst fødevaregruppe vil derfor
få konsekvenser. Kræsenhed overfor grøntsager
er i praksis dog det største problem, da mangfol-

digheden og mængden af næringsstoffer
i grøntsager er markant højere end i
øvrige fødevarer. Et begrænset indtag
af grøntsager vil derfor direkte kunne
relateres til flere livsstilssygdomme som
eksempelvis overvægt, hjerte-karsygdomme, kræft og depression.

Overdrevent hensyn
I dag oplever jeg kræsenhed som et hyppigt og ofte seriøst problem i de danske
familier, hvor det ikke er ualmindeligt,
at der tages specielle hensyn til hvert
enkelt familiemedlem. Ved et af mine
seneste vejledningsmøder fortalte en
mor mig, hvordan hun selv forsøgte at få
flere grøntsagsretter ind i dagligdagen,
mens manden ville have dansk mad
med brun sovs, og datteren bare var
generelt kræsen – resultatet var timers
køkkenarbejde, og at de spiste hver
deres specielle ret. Alt dette gjorde hun
i et forsøg på at få familien til at samles
omkring måltidet.
Mange af os mener i dag, at vi har
fortjent det bedste, og hensynet til den

Søren Damgaard har en baggrund som klinisk diætist, coach og kok fra Søllerød Kro og spænder derfor bredt i sit arbejde
med mad og sundhed. Han har bl.a. arbejdet som 6 stjernet køkkenchef, ejet Københavns sundeste café ’Gastronova’, skrevet ’Politikens Slankekogebog’ samt været tilknyttet Hjerteforeningen, Rigshospitalet og flere slankeforløb. Søren Damgaard
skriver i Helse om overvægt, livsstilsændringer og ernæring, som i dag er hans primære arbejdsområder.
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enkelte vejer derfor ofte langt tungere
end hensynet til familien. Alle disse
hensyn bevirker let en mangel på fælles
madkultur i de enkelte hjem, og tiden,
hvor alle måtte spise, hvad der blev
serveret, er for mange længst forbi. Der
er ingen tvivl om, at hensynet til den
enkelte øger kræsenheden, og at denne
er direkte forbundet med risiko for overvægt og nedsat velvære.
Hvis du skal komme din eller dit
barns kræsenhed til livs, må du, ud over
at være konsekvent, også være bevidst
om de forhindringer, der er, når vi
møder nye indtryk. Fra naturens side er
vi udstyret med en sund skepsis for nye
smagsindtryk. Denne skepsis har været
nødvendig for at kunne overleve ved at
undgå giftige svampe, bær og fordærvede fødevare, og selv om den ikke er
meget bevendt i dag, når vi handler ind
i supermarkedet, må vi acceptere vores
natur.

Det begynder i hjernen
Det første skridt til at afhjælpe kræsenhed er at få nedbrudt psykologiske
aversioner mod en fødevare og få
hjernen motiveret til at prøve noget nyt.
Ved hjælp af smittende begejstring og
entusiasme kan det ikke undgås, at der
fra barnet eller andre opleves en hvis
nysgerrighed overfor det fremmede.
Nu må du ikke kaste dit barn ud fra 10
meter vippen og med magt tvinge det til
at smage på fuldstændigt nye retter eller
spise op. Introducer i stedet langsomt
den nye mad og vær entusiastisk og insisterende i din opfordring til at smage.
Fortæl, at det er naturligt ikke at kunne
lide noget i starten, at det tager tid at
vænne sig til nye smage, og at det er ok
at spytte det ud og prøve igen en anden
gang.
Det er vigtigt, at alle måltidsændringer
serveres med masser af madglæde efter
lystprincippet, men det er også vigtigt, at
familien er enige om måltidspolitikken
i huset, og at ingen får særbehandling.

Hvis barnet ikke vil spise, hvad der bliver serveret, skal du ikke bekymre dig;
det bliver sulten på et tidspunkt og har
igen chancen for at spise næste gang,
der kommer mad på bordet. Bibehold
blot din entusiasme og tro på, at den på
et tidspunkt vil smitte af på barnet, som
derved får udvidet sine smagspræferencer og på sigt forbedrer sin sundhed.
Du gør barnet en bjørnetjeneste ved at
imødekomme dets ønsker og fastholder
det i kræsenhed.

Giv tid
Vær forberedt på at det tager måneder
eller år at vænne sig til et nyt smagsindtryk. Bitre smagsindtryk, som rosenkål,
kaffe og oliven kræver ikke blot en del
tilvænning, men her kan også alderen
være en hindring. Med den rette stimulering er der dog ingen grænser for,
hvad smagsløgene kan vænnes til. Hvis
én af de seje fra en ældre klasse ryger,
kan selv smagen af cigaretrøg blive acceptabel efter et par måneder. Afhængig af ens nysgerrighed samt lyst til
forandring, vil smagsløgene efter et par
måneder med jævnlig stimulering med
en ny råvare i langt de fleste tilfælde
være tilvænnet den nye smag. 


Nogle af de mest
nødvendige stoffer i
grøntsager
Kostfibre nedsætter risikoen for
overvægt, visse kræftformer og
stimulerer tarmfloraen.
A-vitamin findes i grønne
grøntsager. De er nødvendige for
synet og hudens trivsel.
B1 findes i bælgfrugter. De er
nødvendige for stofskiftet og
dermed for energiforsyningen til
bl.a. hjernen.
C-vitamin findes blandt andet
i tomater og i frugt. De indgår i
immunforsvaret og i et enzym,
der opbygger proteiner.
E-vitamin findes i grove
kornprodukter. De hindrer
cellenedbrydning og dermed
aldring i hud og krop.
Jern findes i bælgplanter. Jern
er vigtigt i dannelsen af røde
blodlegemer og for at undgå
blodmangel.
Fytokemikalier findes overalt i
grøntsagsriget. De har et utal af
virkningsmekanismer, men de er
langt fra fastslået.
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Apotekerne i Danmark
Redigeret af Danmarks Apotekerforening www.apoteket.dk

Gode råd til at
tage medicinen
Mange tager deres medicin forkert og risikerer i værste fald
ætsningsskader i spiserøret. Hvis man ikke sluger piller med
mindst 100 ml vand, kan tabletter sætte sig i spiserøret og ætse
slimhinder og i værste fald forårsage blødninger. Derudover kan
det betyde, at f.eks. en sovepille ikke virker, fordi den ikke når
ned i mavesækken. Medicinen kan sætte sig fast hele fem steder
på vej ned gennem spiserøret. Og faktisk skal der kun et halvt
glas vand til at sikre, at medicinen ryger ned – helst stående
eller siddende på en stol. Få gode råd på dit lokale apotek eller
læs mere om god medicinefterlevelse på www.apoteket.dk
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Tjek din
medicin online
Brug af mange slags medicin på én gang øger risikoen
for at tage medicinen forkert. Samtidig er der større
risiko for bivirkninger og interaktioner mellem de
forskellige lægemidler. Derfor har Apotekerforeningen og Lægemiddelstyrelsen sammen lavet en online
database, hvor danske medicinbrugere hurtigt kan
tjekke deres medicinkombination. Danskerne kan søge
på enten navn eller indholdsstof - altså det stof, som
virker i medicinen – og se, om de forskellige lægemidler
interagerer med hinanden. Jo mere borgeren ved om
sin medicin, jo større er sandsynligheden for at undgå
lægemiddelrelaterede problemer. Databasen findes på
www.medicinkombination.dk.

Antihistaminer
For øjeblikket er det høfebertid for
mange danskere. Det betyder, at
mange nu lader sig behandle med
antihistaminer, som er lægemidler,
der bruges mod forskellige typer af
allergi som f.eks. høfeber, nældefeber
og fødemiddelallergi. Der skelnes
mellem de sløvende antihistaminer
og de ikke-sløvende antihistaminer
samt de lokalt virkende antihistaminer. Nogle af præparaterne fås
i håndkøb, mens andre kun fås på
recept. De ikke-sløvende antihistaminer kan bruges mod allergi som
f.eks. høfeber og nældefeber samt
insektstik. Der er ingen forskel
på virkningen af de ikke-sløvende
antihistaminer, og de virker næsten
lige hurtigt. Der kan derimod være
forskel på bivirkningerne, ligesom
der er forskel på, hvilken anden
medicin, man må tage sammen med
tabletterne. Desuden har præparaterne forskellig virkningsvarighed.
Nogle antihistaminer kan gives lokalt
i øjnene, næsen eller på huden. Det
er godt at bruge et lokalt virkende
præparat, som virker der hvor
symptomerne stammer fra. Få hjælp
på apoteket, eller læs mere på www.
apoteket.dk

Indberet bivirkninger

Lægemiddelstyrelsen har herhjemme ansvaret for at kontrollere og overvåge bivirkningerne ved medicin. Men det kræver, at styrelsen får så mange indberetninger som muligt. Jo
flere indberetninger om bivirkninger – jo bedre grundlag har
myndighederne for at komme med vurderinger og anbefalinger omkring lægemidler og forbrugersikkerhed. Når styrelsen
modtager en bivirkningsindberetning, bliver den vurderet
og registreret i bivirkningsdatabasen. Oplysningerne ryger
desuden til den virksomhed, der har ansvaret for lægemidlet
og til EU’s bivirkningsdatabase, så lægemiddelmyndigheder i
andre lande også kan få gavn af informationen. De samlede
indberetninger bliver regelmæssigt vurderet, og konsekvensen kan for eksempel være, at indlægssedlen bliver ændret,
eller at der sker en ekstraordinær undersøgelse af lægemidlets sikkerhed. Du kan indberette på www.laegemiddelstyrelsen.dk
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HELSEQUIZ
Vind verdens bedste
miniferie for hele
d
r
familien på
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Slip fantasien løs og ta’ hele familien med på en eventyrlig
miniferie på Hotel LEGOLAND®. Gå på opdagelse i en verden
fyldt med LEGO® klodser og masser af overraskelser for
store og små. Og husk - gå ikke glip af TEMPLET, årets nyhed i LEGOLAND

1. præmie:

©2010 The LEGO Group

annonce

Læs mere på LEGOLAND.dk

©2010 The LEGO Group

®

1 overnatning på Hotel LEGOLAND
for 2 voksne og 2 børn i temaværelse
inkl. morgenmad og 2 dages entré
til LEGOLAND (værdi 3.275 kr.)

Kan du huske, hvad du læste?
1. Hvilken type diabetes har Dorthe Kandi?

A

B

Type 1

C

Type 1 1/2

Svarene på spørgsmålene finder du i artiklerne
i dette nummer af Helse. Skriv løsningen på
kuponen og deltag i lodtrækningen.

Type 2

2. Hvor mange kilometer går man gennemsnitligt i løbet af hele livet?

Vi udlodder miniferie
på Hotel Legoland
for hele familien
Vinder af Helsequiz for maj er

A

B

18.000 kilometer

180.000 kilometer

C

1.800.000 kilometer

3. Hvilken af følgende typer smertestillende medicin anbefales af Institut
for Rationel Farmakoterapi til behandling af svage smerter som
eksempelvis hovedpine?

A

B

Paracetamol

Acetylsalicylsyre

Svar på Helsequiz (A, B, C)
1		

2			

Navn:
Adresse:
Postnummer og By:

3

C

Ibuprofen

Anne-Marie Bunster - 2000 Frederiksberg
Kirsten Sørige - 9800 Hjørring
Tina Jørgense - 5000 Odense C
Kirsten Lytken - 3400 Hillerød
Elsebeth Mark Jensen - 7500 Holstebro
Alice Thorø - 2000 Frederiksberg
Elsebeth Gottlieb - 2900 Hellerup
Susanne Simonsen - 6400 Esbjerg
Birgit S. Jørgensen - 8600 Silkeborg
Sonja Christiansen - 7100 Vejle
Gevinsten er en pakke med
kosmetikprodukter fra Nilens Jord
Kuponen sendes senest
den 26. august 2010
i lukket kuvert med alm. porto til:
Helse, Frederiksberg Runddel 1,
2000 Frederiksberg
Mærk venligst kuverten ”Helsequiz”
Hvis du er ked af at klippe i dit Helseblad, kan du også sende dit svar via
Helses hjemmeside www.helse.dk

Den sunde måde at sidde på®

Nakkestøtte

Lændestøtte

Rygstøtte
Siddevinkel
Sædedybde-højde

Vi er ikke ens …
… vi er alle forskellige og derfor sidder
vi ikke lige godt i den samme stol. Det
er derfor, at en Farstrup stol tilpasses
til den enkelte. For en Farstrup stol er
lavet til at sidde godt og længe i. Du
mærker det straks, når stolen har den
rette sædehøjde og sædedybde. Besøg
en af vores forhandlere og prøv det
selv. Vi har et stort udvalg af træfarver,
stoffer og læder, så du kan få stolen, så
den passer til dine andre møbler.

100 år

Model Cantate

Kontakt nærmeste forhandler for mere information,
hjemmebesøg og brochurer.
Aalborg · Gades Møbelcenter · Tlf. 98 18 55 66
Aalestrup · Bolig Punkt · Tlf. 98 64 14 99
Brenderup · Werenberg Møbler · Tlf. 64 44 10 49
Esbjerg · Huset Støcbo · Tlf. 79 13 78 00
Gråsten · Smag & Behag · Tlf. 74 60 83 51
Hesselager · Dan-Bo Møbler · Tlf. 62 25 16 33
Hillerød · Vestergaard Møbler · Tlf. 48 24 81 61
Hobro · I.P. Boligcenter · Tlf. 98 51 07 22
Holbæk · Farstrup Comfort Studie · Tlf. 20 56 44 03
Kolding · Sengemagasinet · Tlf. 76 32 12 11
Kvorning · Kvorning Møbelhus · Tlf. 86 45 13 55
København K · Vestergaard Møbler · Tlf. 32 57 28 14
Lyngby · Vestergaard Møbler · Tlf. 45 87 54 04
Maribo · Jarvig Møbler · Tlf. 54 76 10 01
Nimtofte · Djurs Møbler · Tlf. 86 39 81 77
Næstved · Ide Møbler · Tlf. 55 72 20 75
Odense SØ · Farstrup Comfort Center · Tlf. 66 15 95 10

Randers · Dan-Bo Møbler · Tlf. 87 11 90 14
Roskilde · Vestergaard Møbler · Tlf. 46 32 32 48
Rønne · Ide Møbler · Tlf. 56 93 24 00
Skive · Skive Boligmontering · Tlf. 97 51 21 00
Skærbæk · Skærbæk Møbler og Tæpper · Tlf. 74 75 25 30
Slagelse · Farstrup Comfort Center · Tlf. 58 52 01 81
Struer · J.M. Møbler · Tlf. 97 85 56 77
Sunds · Sunds Møbler · Tlf. 97 14 17 00
Sønder Omme · Frost Boligcenter · Tlf. 75 34 15 44
Sønderborg · Sengenyt · Tlf. 74 43 43 33
Thisted · Ide Møbler · Tlf. 97 92 26 00
Vejle · Comfort Center · Tlf. 75 34 33 88
Vejle · Dan-Bo Møbler · Tlf. 75 83 52 00
Viborg · Karup Møbler · Tlf. 86 61 13 00
Vojens · Ide Møbler · Tlf. 88 18 35 00
Ørbæk · Jørgen Hansen Møbler · Tlf. 65 33 11 47
Århus C · Farstrup Comfort Center · Tlf. 86 13 35 88

Model Beta

www.farstrup.dk

På www.helse.dk i venstremenuen nederst finder du linket 'Spørg lægen'.
Her kan du stille relevante spørgsmål til netdoktor.

Hævet slimsæk
Kære Netdoktor,
I februar faldt jeg og slog min højre albue. Den har siden været
fyldt med væske og er hævet. Jeg har kontaktet egen læge og fået
at vide, at det er slimsækken omkring albuen, der er smadret, og
at man intet kan gøre ved det. Den er meget øm, og jeg kan ikke
hvile på den. Mit spørgsmål er, om det kan være rigtigt, at der
intet er at gøre ved det?
Med venlig hilsen en spørger

Svar
Kære spørger,
En slimsæk, eller bursa som det også hedder, har vi mange steder i kroppen, hvor vi udsættes for belastning. Det er en form for
sæk, som danner væske for at hjælpe mod små stød eller andre
belastninger. Hvis man f.eks. ligger meget på knæ, vil slimsækkene på knæet som regel være ret tykke, for at afhjælpe trykket
mod knæene. Hvis en slimsæk får en voldsom overbelastning
som f.eks. et slag, bliver den irriteret og danner megen væske.
Derved hæver den op. Det er ikke korrekt, at man ikke kan gøre
noget, men det er korrekt, at man ofte ikke gør noget i starten,
men venter og ser hvordan det går. Evt. kan man kortvarigt
komme en gips på leddet for at lade den få ro. Man kan suge
væsken ud og evt. samtidigt sprøjte lidt binyrebarkhormon ind
i slimsækken, så falder den ofte til ro. Man kan også fjerne den
kirurgisk, men det skal bestemt ikke være noget af det første.
Med venlig hilsen
Hans Gad Johansen, Speciallæge i ortopædkirurgi

Mit tandkød har trukket sig tilbage
Kære Netdoktor,
Jeg er en pige på 20 år. Jeg fik bøjle på, da jeg var 16, både i
over- og undermund. Som følge af dette var det svært for mig at
børste fortænderne i undermunden, hvilket har forårsaget, at
mit tandkød har trukket sig tilbage, og det bekymrer mig lidt. Er
det normalt, at ens tandkød trækker sig tilbage? Jeg har været
til tandlægen flere gange, og der er ingen tegn på tandkødsbetændelse eller noget. Så det må jo være min børstning, der er
forkert. Men hvis man børster på en anden måde, kan det så
virkelig gøre, at tandkødet kommer op, hvor det skal være igen?
Jeg er en af dem, der er meget bekymret for mine tænder, netop
fordi jeg har haft bøjle, prøver jeg så vidt muligt at passe på
mine tænder, men er begyndt at blive bange for, de kan falde ud
eller noget!
Med venlig hilsen en spørger

Svar
Kære spørger,
For det første skal du ikke være bange for, at dine tænder falder
ud, fordi tandkødet har trukket sig tilbage. For det andet må

jeg sige, at dit tandkød ikke kan vokse op igen til der, hvor det
engang var. Du har ret i at grunden til, at dit tandkød har trukket sig tilbage er forkert tandbørsteteknik. Således må du aldrig
børste på tværs af tænderne, da det virkelig kan slide på både
tænder og tandkød. Du skal børste med tandbørsten næsten på
stedet og bevæge den i små cirkelformede bevægelser. Sådan
fortsætter du tand for tand. På denne måde kommer tandbørsten for det første rigtig godt ind i mellemrummene, og for det
andet vil det ikke slide på tænder og tandkød. Hvis du fremover
anvender den rigtige tandbørsteteknik, vil der ikke ske yderligere tilbagetrækning af dit tandkød. Er du i tvivl om den rigtige
måde at børste tænder på, kan du spørge din tandlæge/tandplejer til råds.
Med venlig hilsen
Anne Pedersen, Specialtandlæge, dr. odont.

Skoldkopper og vaccination
Kære Netdoktor
Jeg skriver for at høre, hvad jeg skal gøre. Jeg arbejder i en
børnehave, hvor der lige nu er nogle børn, der er smittet med
skoldkopper. Jeg har aldrig selv været ramt af skoldkopper
eller andre børnesygdomme og har heller ikke få vaccine mod
disse forskellige sygdomme. I fremtiden kommer jeg også til at
arbejde med børn, da jeg skal til at studere til pædagog. Hvad
kan jeg gøre? Jeg har hørt, man kan blive meget syg, hvis man
bliver ramt af denne infektion som voksen, og hvis man får det
under ens graviditet, så kan barnet blive alvorligt handicappet.
Søger derfor et råd i god tid, da jeg slet ikke ønsker nogle af
delene. Tak for din tid.
Med venlig hilsen en spørger

Svar
Kære spørger,
Skoldkopper kan variere meget i den måde, virussygdommen
optræden på. Nogen gange er der så få elementer i huden hos
børn, at sygdommen ikke bemærkes. Er man derfor i tvivl, om
man har haft sygdommen, er det en god ide at starte med at
få målt antistoffer mod virus (Varicel-Zoster virus). Dette kan
gøres via egen læge. Er man blevet sikker på, at man ikke har
haft sygdommen, kan man lade sig vaccinere, forudsat at ens
immunsystem ikke er svækket af en eller anden grund. Vaccinen, der gives med levende svækkede virus, gives med 4-8 ugers
mellemrum. Den må ikke gives til gravide, og skal gives tre
måneder før man evt. planlægger at blive gravid. Det er rigtigt,
at sygdommen kan være mere alvorlig, når den ses hos voksne,
og at virus kan skade fosteret. Vaccinen giver ikke 100 procent
beskyttelse, men beskytter godt mod udvikling af alvor skoldkoppesygdom.
Bedste hilsner
Søren Thybo, Speciallæge i infektionsmedicin

Vi har vundet

Annonce

25.000 kr. i BINGO

- Tidligere talte jeg måske med
min søster, som bor i København, i telefonen en gang om
måneden. Nu mødes vi næsten
hver dag på www.balletbingo.
com og chatter om alt muligt,
mens vi spiller, fortæller Karen
Petersen, 38, fra Sønderjylland.
- Vi har spillet on-line bingo i et
års tid, og vi konkurrerer med
hinanden om, hvem der vinder
mest.
Min søster, Lise, har rekorden
lige nu. Hun snuppede lige 10.000
kr. for et par uger siden, men jeg
klager nu heller ikke. Nu er vores
mor på 67 også kommet med,
og hun vandt 5.000 kr. en af de
første dage, hun var på. Jeg tror,
at vi tre tilsammen har vundet
over 25.000 kr. så det er da en
god hobby. - Vores mor, bor i en
landsby i Midtjylland, og hun har
tidligere gået til bingo i forsamlingshuset hver tirsdag, men da
der kom rygeforbud, gad de fleste
ikke mere.
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7

24
29

Vi opfordrede hende til at prøve
Ballet Bingo på nettet, men det
troede hun ikke, hun kunne finde
ud af. - Her i sommer købte hun
alligevel en computer og fik Kim,
Lises ældest til at lære hende at
komme på nettet, og pludselig
en dag, mens Lise og jeg spillede
og chattede, dukkede hun op. Vi
hjalp hende selvfølgelig med råd
og vejledning, men det var ikke
nødvendigt ret længe. Hun er en
ørn til det.

Kvinderne fører

Antallet af spillere på Ballet Bingo er steget kraftigt i løbet af de
sidste 6 måneder – formentlig
fordi mange bytter indkøbsturen
ud med et bingobesøg. Mens online poker primært er en mandefornøjelse, er 65 % af spillerne
hos Ballet Bingo kvinder. Antallet
af spillere er nogenlunde stabilt i
løbet af dagen, men det stiger
kraftigt efter kl. 20, når børnene
er lagt i seng, og så spilles der til
langt efter midnat.

45

67

31

4

KÆMPE

Jackpot

på 500.000 kr.
- Det er ikke kun bingo, man kan
spille hos BalletBingo. Her er også
skrabespil med gevinster på op til
100.000 kr., spilleautomater, kasinospil og mange andre sjove spil.
Hos www.balletbingo.com kan
man være heldig at få jackpot på
500.000 kr. eller mere, og chancerne er ofte store for gevinst,
fordi der ofte kun er få spillere i
hvert bingospil, og fordi der skal
findes en vinder – i modsætning
til f.eks. lotto, hvor der kan spilles,
uden at der findes en vinder.
BalletBingo giver 60 kroner
til alle Helse’s læsere

Gå ind på www.balletbingo.com
og SPIL BINGO GRATIS!
Tast bonuskoden: HELSE60

Stedet for alle

BalletBingo.com er stedet hvor
mange danskere spiller roulette,
casinospil, skrabelodder og selvfølgelig bingo. Der er masser af spil og
vi kan se at mange af de spillere vi
har er meget trofaste. Vores udbetalingsprocenter er højere end mange
andre steder og spillerne føler sig
godt behandlet. BalletBingo.com er
en del af BalletGames.com, der bla.
også ejer BalletSpil.com som er et af
Danmarks bedste online casinoer.
På trods af navnet, er vi bestemt
ikke ”kun for piger”, udtaler Bent
Danholm, der er kommunikationsansvarlig for BalletGames. Omkring halvdelen af vore spillere er
mænd. Det, spillerne fortæller os,
er at vi har ”den rigtige” blanding
af bingo, traditionelle casinospil,
spille automater, skrabelodder
etc. Og alle vore spillere elsker de
progressive jackpot-spil, hvor der
i princippet ikke er loft over, hvor
meget du kan vinde.

Af hensyn til privatlivets fred er navnet opdigtet.

To søstre mødes næsten
hver dag på Ballet Bingo
på internettet, og deres mor
har også droppet bingoen i
forsamlingshuset og er gået
online.
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Bliv medlem af
Klub Helse og få bladet
bragt lige til døren

Ja taK, Jeg vil gerne være
medlem aF KluB Helse:

Med Helse får du adgang til den nyeste viden om
din krop, psyke og sundhed, leveret af nogle af
de mest kompetente eksperter i et sprog som
alle kan forstå.
Ønsker du bladet bragt lige til døren, så udfyld
kuponen og send den til Helse Active Living,
Frederiksberg Runddel 1, 2000 Frederiksberg.
Hvis du er ked af at klippe i dit Helseblad, kan du
tilmelde dig via Helses hjemmeside www.helse.dk.

Adresse:

Navn:

Post nr.:

By:

Tlf.nr.:
Mail:

spar penge – Betal via pBs
(dette gælder ikke 1. regning)
Du kan også tilmelde dig over internettet.
Cpr. nr. (alle 10 cifre):
Reg+Kontonr:
Underskrift:

13:18:55
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- Bladet Helse leveret med posten 10 gange om året
- Særlige klubfordele, oplevelser og rabatter på www.helse.dk
- Online adgang til at læse Helse specialmagasiner
- Eksklusive klub-oplevelser og events
- Foredrag for klubmedlemmer
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Klub Helse er en ny aktiv online-klub, der giver dig adgang til særlige medlemsfordele og aktiviteter.

For Kun 249 Kr. om året Får du:
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Men Helse er ikke kun et blad. På www.helse.dk finder du et utal af
muligheder for at orientere dig om sundhed, med aktuelle nyheder,
artikelarkiv, brevkasser og webshop.
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Over 800.000 danskere læser hele familiens sundhedsblad Helse. Med Helse får
du adgang til den nyeste viden om din krop, psyke og sundhed, leveret af nogle
af de mest kompetente eksperter i et sprog som alle kan forstå.
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SLIDGIGT?
Åbenlyse fordele ved Glucosamin Pharma Nord:

• Lægemidlet til lindring af symptomer ved let
til moderat slidgigt i knæet.
• Kan hæmme nedbrydning af ledbrusk.
• Kapslen er synkevenlig.
• Kapslen kan skilles ad, så indholdet kan røres
ud i f.eks. juice eller yoghurt.

DK_Glucosamin_PN_Ad_Helse_0909_210x275

Glucosamin Pharma Nord® 400 mg. Lægemidlet Glucosamin
Pharma Nord lindrer symptomer ved let til moderat slidgigt i knæet.
Inden du starter behandling med Glucosamin Pharma Nord, bør du
kontakte din læge for at udelukke tilstedeværelsen af ledsygdomme,
der kræver anden behandling.
Dosering: Voksne og ældre; Den sædvanlige dosis er 1 kapsel 3 gange
dagligt (svarende til 1200 mg glucosamin). Alternativt kan du tage
alle 3 kapsler på én gang. Kapslen/kapslerne bør tages med et helt
glas vand. Må kun anvendes til børn og unge under 18 år efter lægens anvisning. Glucosamin Pharma Nord må ikke anvendes under
graviditet og bør ikke anvendes i ammeperioden. Bør ikke anvendes ved allergi overfor skaldyr. 1 kapsel Glucosamin Pharma Nord
indeholder 2,2 mmol (87 mg) kalium. Kaliumindholdet bør tages til

efterretning hos patienter med nedsat nyrefunktion eller patienter
på en kontrolleret kaliumdiæt.
Tal også med lægen:
- hvis du er bekendt med at have en øget risiko for at få hjerte/
karsygdomme. Der er i få tilfælde observeret forhøjet indhold af
kolesterol i blodet hos patienter i behandling med glucosamin.
Det anbefales at få målt kolesterol indholdet i blodet i starten af
og under behandlingen med glucosamin.
- hvis du har diabetes mellitus (sukkersyge). Det kan være nødvendigt
at måle dit blodsukker hyppigere i starten af behandlingen med
Glucosamin Pharma Nord.
- hvis du lider af astma. Du skal være opmærksom på, at dine astmasymptomer kan forværres.

Vejledende udsalgspris:
90 kapsler
kr. 119,50
270 kapsler kr. 289,50
1000 kapsler kr. 985,00
as
teker, hos Mat
o
p
a
å
p
s
e
b
ø
Kan k
tninger
elsekostforre
og udvalgte h

Forsigtighed skal udvises, hvis du tager Glucosamin Pharma Nord
sammen med andre lægemidler. Dette gælder især:
- blodfortyndende lægemidler (warfarin)
- antibiotika af typen tetracykliner
Bivirkninger: Almindelige bivirkninger er: hovedpine, døsighed,
kvalme, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré, forstoppelse. Ikke
almindelige bivirkninger er: udslæt, hudkløe, hudrødme.
Læs indlægssedlen omhyggeligt.
Udlevering: HF. MT-nr: 34837. Ved tvivl kontakt læge eller apotek.

ID-Nr.: 42272
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Hold på varmen

& Gejl

af Christina Alfthan

Få pulSen i SYStem
Med et RS300X
pulsur kan man se,
hvordan hastighed
og distance hænger
sammen med pulsen.
Alle data kombineres
af uret, så man kan
få den rette forståelse
af den indsats, man
yder. Det hjælper
dig med at træne med rette intensitet ved
hjælp af personlige træningszoner. Man
kan også se, hvor mange kalorier man har
forbrændt. Og så gemmer det dine seneste
16 ugers træning.
Pris 1.699 kr. Se nærmeste forhandler på
www.polar.dk

letvægts løbesko
END’s Stumptown 12 OZ vandt American Runner’s World’s pris for bedste trail
sko debut i april 2009. Stumptown er en letvægts sko, som giver god støtte til
udendørs løbeture eller vandring. Skoene er miljøvenligt lavet af materialer, der er
helt eller delvist genbrugsmateriale. Der er brugt mindre lim under produktionen,
og der også anvendt eksempelvis bambus i forret.
Pris 900 kr. Nærmeste forhandler oplyses på telefon 70 26 15 00.

Sko der aktiverer
En tidligere NASA ingeniør, som nu
arbejder med avanceret innovation hos
Reebok, har brugt 18 måneder på at
skabe et balancekapsel-system i sålen,
som kreerer en naturlig, minimal,
ustabilitet med hvert skridt. Skoen
hedder Reebok EasyTone, og ved hjælp
af avancerede kapsler indbygget i
skoen kan den give op til 28 procent
mere aktivering af musklerne i
bagdelen i sammenligning med en
almindelig sko.
Pris 1.000 kr. Forhandler oplyses på
telefon +46 280 444 00.

paS på øjnene

Læs også de andre
magasiner fra Helse:
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Helsejob
giver gode råd og information om sundhed
på arbejdspladsen.
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Helse motion
er til dig, der vil have inspiration og
information om at komme i gang med at
motionere.

Mere end en cykelhjelm

Optimal komfort til brysterne

Musik til løbeturen

Yakkay Smart One er en ny type cykelhjelm,
der skiller sig ud fra mængden med sine
runde ørestropper og med kindbeslag i
blankpoleret rustfrit stål. Og så kan man
ændre den, alt efter hvilket cover man vælger
at sætte på hjelmen. For så skifter den
karakter fra hjelm til hat og bliver pludselig til
en beklædningsgenstand. Hjelmen opfylder
naturligvis den europæiske CE standard.
Pris 499 kr. for hjelm og 249 kr. for cover.
Nærmeste forhandler oplyses på
telefon 39 20 22 99.

Hunkemöllers sports-bh er unik med dens
patenterede frontlukning, der sikrer en fast og
behagelig støtte rundt om livet og frigør skuldrene
for vægt. Bh’ens skåle er let foret med bomuld for
at undgå hudirritation, og skulderstropperne er
skabt af et skummateriale, der absorberer presset
og derved skåner skuldrene. Bh’en er fremstillet af
materialer, der sikrer en optimal komfort og en fri
fornemmelse ved bevægelse, da stoffet giver sig
både vertikalt og horisontalt.
Pris 299 kr. Nærmeste forhandler oplyses på
telefon 75 85 74 88.

Iconic Connect Jakken fra Newline, gør det nemt
at motionere med musik i ørerne. Jakken har
indbygget iPod connector og kontrol på ærmet
der giver mulighed for at justere volumen og
skifte musiknumre uden at skulle stoppe op.
Jakken har også vind- og vandbeskyttelse med
Windbreaker-materiale på fronten, og strikket
ryg for at give ekstra ventilation. Er kompatibel
med iPod Touch, iPod Classic, iPod Nano, iPhone
og iPhone 3G. NB. iPod følger ikke med.
Vejledende butikspris 950 kr. Nærmeste
forhandler oplyses på telefon 96 39 77 80.
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hest viser sig at have
Når prinsen på den hvide
små børn i forvejen, ender
både en ekskone og to
at blive degraderet
mange kvinder ofte med
ond stedmor. Den
fra gudindestatus til en
Gravesen sig i, da hun
situation befandt Sofia
og hun besluttede sig
forelskede sig i sin mand,
om de oplevelser,
for hudløst ærligt at fortælle
er en del af at være
tanker og følelser, som
stedmor. Bogen bygger
bonusmor, papmor eller
men hun har i
på forfatterens egne erfaringer,
bonusmødre for at få
tilgift interviewet syv andre
i rollen. Og sidst
deres perspektiv og erfaringer
til erhvervspsykolog og
i bogen overlades ordet
der giver sine
familieterapeut Lene Stephensen,
og deres nærmeste.
bedste råd til bonusmødre
er skrevet af Sofia
'Bonusmor – uden filter'
Det Schønbergske Forlag.
Gravesen og udgivet på
for 199 kr.
Den kan købes hos boghandleren

bekymrede for deres børns
Mange forældre bliver
I nogle familier er det en
udvikling i teenageårene.
mens det i andre
naturlig proces uden problemer,
konflikter. I bogen ’Om
kan udløse ukontrollable
tager familieterapeuterne
teenagere for forældre’
teenageforældrene
Fie Hørby og Elin Vilhelmsen
de mange eksempler på
med på en tur gennem
har oplevet i deres praksis.
kriser og konflikter, de
teenagere men om og
Bogen er ikke skrevet om
overordnede budskab,
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hjerte
sit
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skal
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at
glæden og smilet, fra
teenager og ikke udskifte
øjne, fordi
da de var små, med himmelvendte
dem.
man ikke længere forstår
er skrevet af Fie
’Om teenagere for forældre’
Den er udkommet
Hørby og Elin Vilhelmsen.
og kan købes i
på Det Schønbergske Forlag
boghandlen for 169 kroner.
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men for begge
oplever intimitet forskelligt,
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risikerer man
tæt parforhold. Uden intimitet
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at føle sig ensom og frustreret
en anerkendende
til sex. Men ved at bruge
for at øge forståelsen
dialog får man mulighed
bevare eller genfinde
dermed
og
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hverdagen’ af Emilie
’Parforhold - Intimitet i
220 s. 249 kr.
Melchior, forlaget Frydenlund,

det ultimative
Skiløber værktøj
Er man til vildt skiløb, så er W Heli
Alpine Jacket fra Peak Performance
et godt bud. Den er konstrueret med
Body Mapping, der kortlægger hvor
kroppen afgiver varme og har brug
for isolation, så man mere nøjagtigt
kan vælge forskellig tykkelse af
isolering og materialer. Den har også
Recco Rescue System, der i øjeblikket
bliver brugt af redningstjenester over
hele verden for at hjælpe til med en
hurtig placering af lavineofre. Pris 5.000 kr.
Nærmeste forhandler henvises på telefon 70 30 28 38.

Yoga bluSe med godt karma
I en bluse fra ISSÉ by Fleur Tang kan man
dyrke yoga i overensstemmelse med
universet omkring sig, fordi den er skabt
i den lækreste 100 procent økologiske
bomuld og med høje etiske standarder
i produktionen. Fleur Tang er et dansk
mærke, og alt er produceret i Europa for at
minimere CO2 udslip ved transport.
Pris 400 kr. Nærmeste forhandler oplyses på
telefon 27 29 29 32.

klædt på til klorvand
Svømning i en svømmehal kræver en
badedragt, der kan klare mosten, og
det kan svømmeudstyr fra Speedo.
Badedragten er fremstillet af det
slidstærke og klorresistente materiale
polyester/PBT.
Det betyder, at dragterne holder mindst
syv gange længere end Lycra-dragter,
og de bevarer også farverne væsentlig
længere.
Pris 380 kr. Svømmespecialisten ApS www.swimshop.dk
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bedste råd til bonusmødre
er skrevet af Sofia
'Bonusmor – uden filter'
Det Schønbergske Forlag.
Gravesen og udgivet på
for 199 kr.
Den kan købes hos boghandleren

Voksne kan også

dejligt, men det
Livet med en baby er meget
om de svære ting.
er ikke så ofte, man hører
fortæller 14 kendte
I bogen ’Sådan er mødre’
Annette Heick og
mødre, bl.a. Hella Joof,
og rørende om
Trine Pallesen meget ærligt
de havde, fra
alle de tanker og oplevelser,
under fødslen
de opdagede, de var gravide,
De fortæller om
og tiden som nybagt mor.
bekymringer og
den store lykke, de mange
er oppe imod
om parforholdet, der pludselig
De er langt fra alle
helt andre udfordringer.
historierne viser,
nybagte mødre i dag, men
detaljer, fordi det
at man husker de mindste
intenst.
er livet, når det er allermest
Wøhlk, Thaning
’Sådan er mødre’, af Bettina
kr.
& Appels Forlag, 204 s.250

haVe adhd

at sygdommen ikke
men anerkendelsen af,
procent af børn i skolealderen,
på, at voksne, som er
ADHD rammer fire til ti
er relativ ny. Bogen peger
af sig selv med alderen,
også kan have
nødvendigvis forsvinder
store som små projekter,
og har svært ved at gennemføre
for
uorganiserede, ukoncentrerede
r, som kan forbedre livskvaliteten
beskrives de behandlingsmulighede
en ADHD-diagnose. Samtidig
deres familier.
Udgivet af forlaget
voksne ADHD-ramte og
og Marie Mandel Sneum.
Glennie Marie Hansen
Bogen er skrevet af psykologerne
kr.
hos boghandleren for 249
Frydendal. Den kan købes
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mere

vigtigste
ad er dagens
Morgenm
allerede
hvis man ikke
måltid, og
så er der god
spiser müsli,
nu. For
prøve det
grund til at
ærke
fødevarem
det engelske
har udviklet
Dorset Cereals
der
typer müsli,
otte forskellige
frugter,
r forskellige
indeholde
hele
nødder fra
bær, frø og
erne er nøje
verden. Ingrediens
hele verden.
udvalgt fra

iste med

Børn

computeren end
børn, der hellere vil bruge
for tynde børn og for dovne
skal være, men det er ikke
Kræsne børn, tykke børn,
til, hvordan deres børn
alle dage haft holdninger
til, hvordan man
kroppen. Forældre har
& kondisko’ er en forældreguide
barnet. Bogen ’Æblekinder
der er nemme og sjove
altid, at de lige når indtil
vaner. Der er tip og opskrifter,
skruet over til de sunde
Sebastian Klein ud
får sig selv og sine børn
Margrethe Vestager og
Og så deler Camilla Miehe-Renard,
at lave med sine børn.
og vild leg.
slik, kræsenhed, tid, sundhed
af Berit Elkjær, der er
af deres erfaringer med
og glade børn’ er skrevet
– en forældreguide til sunde
’Æblekinder & kondisko
Forlag og koster 249 kroner.
udkommet på Politikens
klinisk diætist. Bogen er

en rød tomat,
er ikke bare
høst
r ét
Men en tomat
, og den årlige
grøntsag.
er numme
foretrukne
i butikkerne
Heraf
s suverænt
varianter.
varianter ude
danskerne
af de nye
forskellige
bøf,
Tomater er
og 10.000
er i dag ni
cocktail, cherry,
e tomater
kender. Der
almindelig
som de fleste
hedder: blomme,
10.000 tons
ni varianter
med cirka
procent. De
fordeler sig
Marzano.
tomater 25
typer af San
økologiske
udgør de
røde, og to
den almindelig
snack, tiger,

tomater
god smag
Kaffe med
tighed
til
og samvit
en unik kaffe

Kryddersmør
øKologisK
ør
kryddersm
med hvidløg

sendt en økologisk
består
e. Smørret
Bakkedal har
ud til køledisken
økologisk
med hvidløg
fem procent
smør tilsat
ørret er
af økologisk
salt. Kryddersm
en procent
eller
hvidløg og
bagte kartoffel
bøffen, den
dampede
velegnet til
også på de
flûte, men
på et stykke
.
r og på grillmaden
grøntsage

34

9

handlen.
te og abrikos.
dagligvare
med hvid
Foretager du de rigtige
valg?
Nestea Vita’o
sstoffer.
citron samt
farve og tilsætning
Begge uden

Vælg
rigtigt og
kickstart
din
træning

?

8

Helse Family
skriver om de udfordringer, der er i familien
for far, mor og deres børn
Helse Good Food
er et magasin for den bevidste forbruger som
interesserer sig for opskrifter, madindkøb,
hvad enten det er økologisk, Fair Trade,
sundt, eller bare ønsker et overblik over de
forskellige varianter af fødevarer.

børn, og slet ikke
Selv om man har store
’Hvor lagde jeg
er i målgruppen for bogen
lade være med at
babyen’, så kan man ikke
er begyndt. Den er
læse den, når man først
der sætter tiden som
en tankevækkende bog,
og sjovere perspektiv.
nybagt mor ind i et større
mor er den dejligt
Og for den kommende
ord på alt det, man
befriende, fordi den sætter
og som ingen veninder
ikke læser andre steder,
afmagt, angst, gråd
har lyst til at fortælle om:
stor kærlighed og om
og hårtab men også om
at komme til at elske hverdagen.
af Julia Lahme, netop
’Hvor lagde jeg babyen?’
200 s. 249 kr.
udkommet på Pretty Ink,

ruget

fødevareforb
er faldet

SportStaSke til vintervejr
Napapijr laver både tøj og tasker, der
er inspireret af livet i et af de mest
ekstreme områder i verden, nemlig
de arktiske egne på den nordlige
polarcirkel. Tasken er derfor skabt i
slidstærke og smukke materialer, og
den kan klare hård frost ligesom tøjet
fra samme mærke.
Pris 1.100 kr. Nærmeste forhandler
på telefon 39 65 78 99.

Hollandske Koga Miyata lancerer nu Adaptor, der er en luksus udgave af en
minicykel. Den er designet som en lille model, men har stadig den rigtige
stelstørrelse og med såkaldte ’ballon-dæk’, der med udvidet bredde og luft
giver en helt fantastisk affjedring. Den kan nemt klappes sammen og hænges
op i lejligheden eller gemmes under sengen. Koga Miyata har mange års
erfaring med at designe håndbyggede cykler i høj kvalitet og unikt design.
Pris 11.799 kr. Nærmeste forhandler oplyses på 22 48 76 65.

OG BØRN

ser
Bekendel
mor
nyBagt
fra en

Helse bladet
har siden 1955 været med til at
gøre danskernes liv bedre gennem
troværdig information og inspirerende
sundhedsjournalistik.

Tjekket minicykel

Flot, stor svømmebrille med en
komfortabel pasform og et 180
grader udsyn, så man næsten
glemmer, at man har den på! Fås i
fire forskellige stelfarver. Klare linser.
Antidug behandlede polycarbonat
linser. Silicone kant og nakkebånd.
Pris 225 kr. Svømmespecialisten
ApS - www.swimshop.dk

Women’s Animagi Hybrid Jacket fra The
North Face har tommelfingerløkke og et
forlænget rygstykke. Den vejer næsten
ingenting, er åndbar, let at pakke ned
og højteknologisk fremstillet, hvilket
gør den til det perfekte mellemlag til
udholdenhedssport i koldt vejr. Jakkens
hybride konstruktion kombinerer
et ultralet kropsstykke i isolerende
genbrugsmaterialet med et ydre lag af
nylon og åndbare ærmer med stretcheffekt i en bambuskulfiber-blanding, som
giver kropstilpasset varmeregulering.
Pris 1.299 kr. Forhandler oplyses på 49 18 50 50.
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Der er altiD

influ enza

Fem gode råd
til at forebygg
e
influenzavirus:

Du kan sikkert nikke genkendende til de mange valg, som
skal træffes i løbet af en dag. Men hvad betyder det for din
krops sundhed, om du begynder morgenen med cornflakes
eller havregryn, hvilken kaffe du drikker, og om du køber
proteinpulver i træningscenteret eller slukker tørsten i mælk
fra supermarkedet. Da de fleste valg bliver foretaget, mens
hjernen kører på automatpilot, er det en rigtig god idé at
stoppe op og kigge lidt nærmere på sin hverdag. Foretager
du de rigtige valg?

byttehandler

M

ennesker, dyr
og fødevarer
bliver i dag transportere
t
hurtigt mellem
verdens kontinenter. I løbet
af et par døgn
kan alle
mennesker derfor
i princippet være
i
farezonen for
at blive smittet.
Det nye
influenzaudbrud
er et eksempel
på en
negativ konsekvens
af globaliserin
gen.
Det nye virus,
der blandt læger
og videnskabsfolk
kaldes Influenza
A H1N1,
er pludselig en
trussel mod verdenssundheden.

Mennesker,

ge

fac

r chili
Læs her hvorfo får deres
pølser

e bivirkninger.
røde
mindre heldig
mør, og hvor
mere eller
mørbrad er
vi spiser, har
ingen på at
den mad,
Meget af
græde, forklar
får os til at
brænder, løg
farve fra

nød?
af muskat

skæv
ved overbliver man
ikke. Men
Hvorfor
tlig heller
andre
forhåben
tioner og
Det gør du
få hallucina
kan man
skal dog
e nød. Det
dreven indtag
smagfuld
da du skal
ger af den
bivirknin
ød i maden,
otte
ubehagelige
bruge muskatn
til fire til
dig fra at
svarende
rende
ikke afholde
15 til 25 gram,
hallucine
r omkring
n har sin
ri
op i mængde
stoffet myristici
man anvende
ødder, før
t mere, end
hele muskatn
alt væsentlig
trods
er
Det
virkning.
ig ret.
en almindel

2

af kål?
luft i
prutter du
at medføre
Hvorfor
e kendt for
at

indtagels
skyldes,
Kål er efter
prutter. Det
selv kan
heraf følgende
maven og
kroppen ikke
nedaf fibre, som
tyktarmen
højt indhold
terierne i
Kål
kål har et
der gasser.
kan tarmbak
. Derimod
sker, dannes
nedbryde
og når det
, at de dannede
af fibrene,
som medfører
bryde nogle
hermed
del svovl,
kommer
også en stor
te, og prutterne fra ’æggeprutter’
indeholder
er svovlbrin
man
gasser indehold af svovlbrinte kender
Lugten
til at lugte.
Island.
er på bl.a.
eller svovlkild

n?
i munde

chili
trigefast. Den
brænder
Hvorfor
, men holdt
er i øje-, næsedet lidt indviklet
Nu bliver
har nerveend
varme og
i hjernen
føle smerte,
minale nerve
at vi kan
af
årsag til,
blandt andet
ion og er
erne aktiveres
og mundreg
gør den stærk.
Nerveend
i chili og
regioner.
og
i stor stil
kulde i de
erne i munden
, som findes
r ved nerveend
stoffet capsaicin
opfatter hjerreceptore
aktiverer
smerte. Derfor
Capsaicin
spiser chili.
om at føle
når man
til hjernen
i munden,
giver signal
chilier er.
brænder
det
stærke
om,
hvor
forskel på,
nen det som
er opkaldt
som bekendt
nheder, der
Men der er
e
måles i Scoville-e
i 1912 udvikled
der
Chiliers styrke
Scoville,
n
n Wilbur
vil sige mængde
efter kemikere
styrken, det
til at måle
metode
en metode
oprindelige
Den
e
chilier.
i
af capsaicin
nel, der vurdered
at
på et smagspa
gik ud på,
var baseret
t. Metoden
med
styrken subjektiv
blev fortyndet
i alkohol
mmere
chili opløst
fem smagsdo
nd, hvorefter
for længst
sukkerva
Selv om man
e styrken.
stedet
vurdered
nelet og i
e
fra smagspa
til at bestemm
er gået væk
kemisk metode
Scovilbenytter en
bibeholdt
til
en’, har man
svarende
’stærkhed
går fra 0,
for
. Skalaen
leskalaen
over 5.000
peberfrugt,
ig
for
en almindel
200-300.000+
og op mod
.
stærkeste
Jalapeños
der er de
Habanero-chilier,
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Scoville
Sort
Ren capsaicin

mør?

den
er mørbra
på den nedre
der sidder
andre
er en muskel,
grisen og
Mørbraden
lænden på
e
omkring
end musklern
side af rygraden mørbraden mindre
er
bruger
en indehold
dyr. Dyret
, at mørbrad
Mængden
hvilket medfører
ger af dyret.
for,
i for- og bagparti, end andre udskærin
betydning
har nemlig
mindre bindevæv
ets struktur
og bindevæv
af bindevæv
kød er.
et stykke
mørt
hvor

3

Hvorfor

Scotch Bonnet,

Habanero

Serrano
Jalapeño

Wax
Hungarian
Poblano, Cascabel
Anaheim
California

16.000.000
570.000
225.000 325.000
200.000 35.000 - 55.000
10.000 - 25.000
3.500 - 5.000

Cayenne

mefugle bærer
rundt på virus,
som så
overføres til andre
dyr og mennesker.
Generne i det
nye H1N1 influenzavirus er meget
forskellige fra
de H1N1
typer, der tidligere
har givet influenza
hos mennesker.
Derfor er vi mennesker
stort set ikke
immune overfor
det nye
H1N1 virus.
Vi er altså rimelig
sårbare
overfor virusset,
ikke bare i Mexico
og
USA, hvor udbruddet
begyndte, men
også i Danmark.
Som ved andre
store
influenzaepidemier
skal der også
for
det nye H1N1
virus laves en
ny vaccine,
som der i øjeblikket
arbejdes på højtryk
på. Selv om det
nye H1N1 virus
nu også
er påvist i svin,
ved man endnu
ikke
om svin kan
smitte mennesker.
Der er
dog ingen risiko
for smitte ved
at spise
varmebehandlet
svinekød eller
svinekødsprodukter.

okemi.dk

2.000 - 4.500
1.250 - 2.500

Få døde
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Det var en
Trods den manglende
lettelse for
immunitet er
der indtil nu
både 12-år
da de fandt
ikke mange mennesker,
ige Asbjørn
18
årsagen til
og
hans prob
en højere
lemer i skole hans forældre,
intelligens
end de fleste
n. Drengen
er begavet
med

H

elt siden
skolestar
følt sig anderled ten har Asbjørn
es end de
andre i
klassen. Han
har altid
haft let ved

at lære nyt
og kedede
sig ofte i timerne.
Men det værste
var, at han
”Vi overveje
de andre
ikke trives
de faktisk,
elever. Han
med
om der kunne
savnede kammer
være tale
ter, der var
om Asperger
som ham.
a-syndrom
synes alligevel
.
”De andre
ikke, at symptom Men vi
legede og
passede,”
havde interesse
jeg ikke kunne
erne helt
husker Lene
r,
være med
Bøcker.
i. Så jeg gik
for mig selv,”
 Mentiqamest
husker 12-årige
skolerne er
Følte sig
bage på sine
blandt de
Asbjørn tiludenfor
for elever
få
første skoleår.
skoler
med høj intelligen
Problemerne
let med det
Han havde
 Mentiqafortsatte i
faglige, var
det
skolerne dækker s
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se, hvor Asbjørn
den dygtigste
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2. klasover et
koncept, hvor
og blev rost
elev
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r med
undervisn
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han begyndte
fordybede
inden
egne sociale
kompeten
i skole. Derfor
Asbjørn sig
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i striben
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ger i timerne.
har dermed
ger. Han
den ene fagbog
teret skilte
slugte
trivsel som
I frikvarhøjeste målsætni
efter den
han sig også
anden i hans
hunger efter
ud fra de
børn. Han
gennem acceptenng og den nås bl.a.
andre
viden og
satte sig hen
svar på livets
spørgsmål.
af børnenes
i et hjørne
krøb under
tankegang
store
særlige
eller
et bord for
og adfærd.
at være alene.
Men Asbjørns
 Grundtan
havde et
ekstremt
ken er,
Han
problem
behov for
var, at han
havde nogen
børn ligeværdi at man behandler
være sig selv,”
ro og for
ikke
at dele sine
at
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forklarer
interesser
og han følte
forskelligt.
Asbjørns
Lene Bøcker.
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med,
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sig derfor
udenfor.
 Der findes
”Asbjørn
Lærerne
tre frie grundsko
havde let
forklared
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højtbegavede
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e, at Asbjørns
takter med
sel skyldtes,
konelever,
andre børn,
opførat han var
Mentiqa-koncepte som følger
men
kørte med
følelsesm
socialt umoden,
æssigt og
på hans tankegan hvis de ikke
Odense, Hadsten t. Skolerne ligger i
og det blev
hans fantasile
g og deltog
han skulle
besluttet,
og Aalborg.
i
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at
gå børneha
han alene.
blev ikke
veklasse
Det hjalp
mobbet, men
Han
ikke på Asbjørns n om.
han fravalgte
fællesskabet.
sen’ flyttede
trivsel. ’Nisselv
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nye klasse.
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Skoler for
særligt klog
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Wonder

Kilde: www.milk

dyr og influenza

Historisk har
influenza i mennesker
og dyr været
tæt forbundne.
Mange
influenzavira
hos mennesker
er opstået
som et resultat
af, at virus forandres,
når det bliver
overført fra et
menneske
til et andet –
eller når dyr
og mennesker smitter
hinanden. Nogle
influenzavira kommer
oprindeligt fra
fjerkræ
eller svin – andre
fra mennesker.
Nye
vira opstår typisk
i Asien, hvor
svøm-

63

1

på vej

Nye influenza
kommer og går
med forskellig
relativt få er døde
styrke. Selv om
af Influenza A,
er den stadig
menneskers helbred
en trussel mod
– også her i Danmark

Klassen
s
Kloge d
re

62

li
runder
11 fots
om mad

en ny

55

der er døde af
den nye influenza
sammenlignet med
dødeligheden
i forbindelse med andre
influenzaepidemier.
Danmark dør
I
der typisk 1000
danskere
hvert år af influenza
under de almindelige influenzaepi
demier, og de
danske
myndigheder
regner faktisk
med, at
der vil dø færre
mennesker af
det nye
H1N1 virus end
der dør af almindelig influenza.
I modsætning
til andre
influenzaudbrud,
hvor det især
er ældre
mennesker som
smittes, så er
flere
yngre mennesker
denne
Verdenssundhedsorgan gang smittet.
isationen, WHO,

frygter dog, at
det nye H1N1
virus kan
ændre sig, så
smittede vil få
alvorligere
symptomer og
flere vil dø. Dette
var
tilfældet med
den spanske
syge, som
også skyldes
et H1N1 virus.
Den spanske syge begyndte
i marts 1918
som en
mild influenza
med lav dødelighed.
Men
allerede fem
måneder senere
havde
den udviklet
sig til en ondartet,
dødelig
luftvejslidelse.
WHO opfordrer
derfor
myndighederne
til at være varsomme
med at sænke
beredskabet,
da der kan
være måneder
mellem disse
bølger af
influenzatilfælde.

Smitte, forebyggel

se og behandling

Det nye H1N1
virus smitter
som andre
influenzavira
gennem næsen
til luftvejene, og symptomer
er som ved tidligere
influenzaer høj
feber, muskelsmer
ter,
hovedpine og
løbende næser.
Influenzavirus sidder i
små dråber, som
smitter
fra person til
person ved tæt
kontakt,
eksempelvis
ved hoste og
nys. Hænder
forurenet med
dråber og sekret
med
virus kan overføre
virus til øjne
og
næse.
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børn

”De andre
legede og
havde interesser
husker Asbjørn
, jeg ikke kunne
tilbage fra
være med
sine første
ved det faglige
i,”
skoleår, hvor
men svært
han havde
med det sociale.
nemt
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