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Livsstilsændringer - på dine betingelser

Nu får Danmark også slankekuren, som har haft
stor succes i Norge og Sverige i over 10 år.

Stort udvalg i færdigretter, milkshakes,
crisp bars og confect bars.
Mange smagsvarianter, så du ikke kører

Med Noka kan du slanke dig på dine betingelser. Brug produkterne
som en fuldtidskur - eller som erstatning for et enkelt måltid en
gang imellem. De mange muligheder og smagsvarianter gør det
nemmere at holde din motivation i top gennem slankekuren.

træt i diæten.
Erstatter et måltid, så kuren kan varieres
alt efter ønske om vægttab.
Indeholder de kalorier, vitaminer, mineraler

Slankekuren Noka er en Low Calorie Diet (LCD), som opfylder EU-kravene til næringsindhold, sammensætning og
kalorieindhold for at kunne bruges som ”måltidserstatter”.

og næringsstoffer, din krop har brug for.

Se mere på nokakur.dk

Har været over 10 år på markedet i Norge

Kan benyttes af alle: også gravide,
ammende, børn og ældre.

og Sverige.

NOKA

Ned med vægten – op med humøret

Midagsretter

Supper

Milkshakes

Nudelretter

Crisp bars

Confect bars
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SUNDHED – det nye helsemagasin samarbejder med:

Fodbold er intet mindre end verdens bedste spil at se på, og lige nu har
vi nok været vidne til en af de bedste sæsoner i lang tid med boldkunst i Champions League og sågar spænding i toppen af den danske
Superliga. Dertil kommer de forestående europamesterskaber i Polen
og Ukraine, der byder på verdensklassebold i tre uger – det er altså
tre ugers toplivskvalitet i fodboldhimmelen foran ﬂadskærmen med en
kølig pilsner og et blodtryk, der – forhåbentlig – kun når at stige, hvis
Bendtner, Agger, Eriksen, Sørensen og de andre drenge ikke giver alt,
hvad de har og kæmper til sidste sveddråbe for sejr.
Fodbold er desuden verdens bedste spil at spille. Desværre er der
blot for mange af os mænd, der bruger forholdsvis mere tid på at glo på
i stedet for at spille spillet. Det kan have mange årsager – ikke mindst
fordi det er ulig nemmere at smide korpus i sofaen og gribe ud efter
fjernbetjeningen fremfor at snøre fodboldstøvlerne. Det kan også være,
at man ikke kan ﬁnde nogen at spille med, at man føler sig ringe til spillet – eller man simpelthen bare har fortrængt, hvor sjovt det er.
Fodbold er også en af verdens sundeste motionsformer. Det står dog
i skærende kontrast til, at der samtidig med europamesterskaberne i
fodbold er fokus på den danske mands helbred – og lad det bare
være sagt med det samme, at her er der virkelig noget at arbejde
med, hvis vi mænd skal nå op på kvindernes helbredsniveau. Et
første skridt i den retning kunne være at supplere tv-bolden
med noget selvoplevet boldleg. I dag tilbyder klubber og
foreninger en lang række nye spil, der er bygget op omkring
fodbold. Firmafodbold, futsal, og til nogle spil – som eksempelvis Fodbold Fitness – behøver man hverken et hold eller at
kende andre. Man skal bare møde op. Nemmere bliver det ikke
at få pulsen op, få et godt grin og føle, hvordan det er at være
dreng igen.
Kom så, landshold! Kom så, mand!
Med venlig hilsen
Jesper Bo Bendtsen, Chefredaktør
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På op da gels e i

PORTUGAL

Kl assis ke
10 dage fra kr. 9.995

På denne store opdagelsesrejse skal vi vidt omkring på det portugisiske
fastland. Vi skal ikke bare opleve Portugals store kulturbyer, men også
tage på opdagelse i nogle knap så kendte, små og meget hyggelige byer. Vi
skal følge Tempelriddernes spor, besøge vingårde, se romerske templer, på
togtur langs Douroﬂoden og ind i mellem ”blot” nyde de vidunderlige og
afvekslende landskaber.
I det nordligste Portugal kommer vi til den religiøse hovedstad Braga og til
Guimarães, der betragtes som nationens vugge. I Porto skal vi til fods rundt
i byens historiske centrum og nyde en god lokal frokost på en vingård ved
Douroﬂoden. Vi besøger også den gamle universitetsby, Coimbra, tempelridderbyen Tomar (UNESCO) og den lille pittoreske by Castelo de Vide, der
regnes for en af Portugals smukkeste landsbyer. Vores rejse gennem det
historiske Portugal bringer os til Marvão, der ligger højt hævet på en bjergtop, til Estremoz, hvis mange bygninger opført i marmor glimter smukt i
solen og til Évora (UNESCO) med det smukke, romerske Diana-tempel.
Braga

ANDALUSIEN

9 dage fra kr. 8.995

Andalusien er indbegrebet af den spanske sjæl. Her i det solbeskinnede,
sydlige Spanien mødes vi overalt af en storslået natur med imponerende
bjerge, dybe kløfter og de allestedsnærværende olivenmarker. Rejsen
begynder i den eksklusive kystby, Marbella, hvorfra vi kommer på udﬂugt
til den engelske kronkoloni Gibraltar. Vi skal kigge nærmere på attraktioner
som maurpaladset Alhambra i Granada, den imponerende moské i Cordoba
og besøge den spektakulært beliggende bjergby, Ronda, hvis vartegn er den
berømte bro over den 100 meter dybe kløft. Andalusiens hovedstad, Sevilla,
lokker med utallige seværdigheder som den smukke Plaza de España, den
legendariske tyrefægterarena, katedralen og den gamle, jødiske bydel. Vi
besøger en af Andalusiens mange olivenmøller, hvor vi ud over en rundvisning får en meget delikat frokost, og højt oppe i Sierra Nevada-bjergene
præsenteres vi for et godt hjemmelavet andalusisk måltid (mad) med lokal
vin. Der vil desuden være mulighed for at opleve ﬂamencoen - den betagende
folkemusik og –dans, som nu er kommet på UNESCOs liste over kulturarv.

Guimarães
Régua

PORTO

LA CARLOTA

Lamego

Còrdoba

SEVILLA

COIMBRA

GRANADA
Tomar

CASTELO
DE VIDE

Ronda

Sintra

Cabo da Roca
Cascais
Estoril

LISSABON
Azeitão

Malaga

MARBELLA

Estremoz

Gibraltar

ÉVORA

Arrábida

DAGSPROGRAM

AFREJSE

DAGSPROGRAM

AFREJSE

Dag 1 Ankomst og kørsel til hotellet i Porto (A)
Dag 2 Guimarães, Braga og Porto (M)
Dag 3 På togtur fra Porto til
Dourodalen (M, F, A)
Dag 4 Coimbra, Tomar og Castelo de Vide (M,A)
Dag 5 Marvão, Estremoz og Évora (M, A)
Dag 6 Arrabida, Azeitão m/vingårdsbesøg
og kakkelfabrik (M)
Dag 7 Lissabon – byrundtur og kaffe/kage
på café i Belem. Fado-middag (M, A)
Dag 8 Fridag (M)
Dag 9 Udﬂugt: Sintra, Cabo da Roca,
Cascais og Estoril (M)
Dag 10 Tid på egen hånd.
Hjemrejse fra Lissabon (M)

AUGUST
30 – kr. 9.995
SEPTEMBER 21, 28 – kr. 9.995
OKTOBER
17 – kr. 9.995

Dag 1 Ankomst Malaga. Kørsel til hotel i
Marbella, byrundtur til fods (A)
Dag 2 Udﬂugt: Gibraltar og toldfrit indkøb (M,A)
Dag 3 Bytur til fods i Ronda, tapas-frokost.
Bytur m. bus og til fods i Sevilla (M, F, A)
Dag 4 Bytur til fods i det historiske Sevilla (M)
Dag 5 Sevillas tyrefægterarena. Bytur til fods
i den romerske by, Carmona (M, A)
Dag 6 Bytur til fods i Cordoba. Besøg i
moskeen. Frokost på olivenmølle (M, F)
Dag 7 Alhambra og Generalife. Frokost i
Sierra Nevada. Mulighed for
Flamenco-aften i Granada (M, F)
Dag 8 Bytur til fods i det historiske Granada (M,A)
Dag 9 Afrejse (M)

SEPTEMBER 12, 20, 26 – kr. 8.995
OKTOBER
17, 18 – kr. 9.495
MARTS (2013) 2, 9, 16 – kr. 8.995

M = Morgenmad F = Frokost A = Aftensmad

PRISEN INKLUDERER
 Fly København-Lissabon-Porto/
Lissabon-København (Brorabat)
 2 nt. Vila Gale Porto 4 , Porto
 1 nt. Tivoli 4 , Coimbra
 1 nt. Sol e Serra 3 , Castelo de Vide
 1 nt. Évora Hotel 4 , Évora
 4 nt. Villa Rica 4 , Lissabon
 9 x morgenmad, 1 x frokost,
4 x middag og 1 x Fado-middag
 Transport og udﬂugter iﬂ. program
 Dansktalende rejseleder

M = Morgenmad F = Frokost A = Aftensmad

PRISEN INKLUDERER
 Fly København-Malaga t/r (Brorabat)
 2 nt. Hotel NH Marbella 4
el. Hotel NH Alanda 4 , Marbella
 2 nt. Gran Hotel Lar 4 , Sevilla
 1 nt. Hotel Carmen 3 , La Carlota
 3 nt. Hotel Los Basilios 3 , Granada
 8 x morgenmad, 3 x frokost og
5 x middag
 Et glas vin til inkluderede måltider
 Transport og udﬂugter iﬂ. program
 Dansktalende rejseleder

TLF 88 33 62 46  WWW.KULTURREJSER-EUROPA.DK
SE ALLE AFREJSEDATOER, FULDT DAGSPROGRAM, PRISINFORMATIONER OG REJSEBETINGELSER PÅ HJEMMESIDEN
BOR DU PÅ BORNHOLM, FYN ELLER I JYLLAND YDER KULTURREJSER EUROPA EN BRORABAT PÅ KR. 250 PR. PERSON TIL TRANSPORTUDGIFTERNE.

KORT OG GODT

Vidste du,

RØD
TORSDAG
Hvis du undrer dig over, at
mange bærer rødt torsdag den
14. juni, så er det fordi, det er
den Internationale Bloddonordag.
Bloddonorerne i Danmark søger
med opfordringen til at bære rød
trøje denne dag at sætte fokus på
de mange frivillige bloddonerer, der
er med til at sikre en god og stabil
blodforsyning til hospitalerne.
Kilde: www.bloddonor.dk

at fotografering af patienternes
øjne er en vigtig faktor i
diagnosticering og behandling
af mange sygdomme – og det
er noget, der er i voldsom
stigning? Alene på Aalborg
Sygehus er antallet af fotograﬁske
undersøgelser steget fra 3.609
i 2006 til 17.398 i 2011. Mange
sygdomme kan ses i øjet – foruden
øjensygdomme kan diabetes,
forhøjet blodtryk, nyresygdomme
og svulster i hjernen ses meget
tidligt i sygdomsforløbet.
Kilde: Region Nordjylland

VI VIL BETALE MERE
FOR DET USUNDE
Slik og chips skal være dyrere end frugt og grønt – og unge
skal ikke kunne købe tobak og sprut. Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen.
Den viser, at et stort ﬂertal af danskerne bakker op om
forebyggelse – også når skrappe midler som forbud og højere afgifter bliver taget i brug. Rapporten viser blandt andet,
at rygeloven og de øgede afgifter på cigaretter har bundfældet sig hos danskerne, der faktisk viser stor begejstring for
begge tiltag. For eksempel mener kun 10 procent, at det er
en god idé at sænke afgifterne på cigaretter igen, mens 72
procent er imod at sætte afgiften ned.
Kilde: TrygFonden
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Sundt for ældre med
en øl om dagen
I mange år har det i sundhedskredse været god tone at sige, at man bliver fed og
usund af øl. Men meget tyder på, at den
påstand ikke holder helt og ubetinget for
de midaldrende og ældre. Øl har nemlig
masser af sundhedsmæssige fordele, når
man indtager det i moderate mængder.
Eksempelvis kan øl forebygge hjertekarsygdomme hos mænd over 35 år og
kvinder over 45 år, og for kvinder, der har
været igennem overgangsalderen, kan øl
sænke risikoen for knogleskørhed. Det er
bare nogle af konklusionerne i rapporten
'Øl og Sundhed' fra Københavns Universitet og på en internationale konference,
'Øl og Ernæring', afholdt samme sted.
Forskerne på konferencen understregede
alle én vigtig pointe igen og igen: nøglen til
et sundt alkoholforbrug er mådehold. For
meget alkohol og særligt for meget alkohol
på én gang er skadeligt og øger markant
risikoen for sygdomme som for eksempel
kræft – og unge mennesker burde i det
hele taget slet ikke drikke alkohol.
Kilde: Videnskab.dk

Magnolia
- Danmarks mest hjælpsomme seng

award 09

• Kan indstilles efter dine behov
• Forener komfort og smukt design
• Kan bevilges som hjælpemiddel

Vi har et landsdækkende forhandlernetværk – kontakt os på telefon 6113 0100,
så henviser vi til den nærmeste forhandler.
Læs mere på www.velvære.nu

 ǧ 

Få styr på dit

skørlevned
Fra bajere, hash og Mac D burgere til Michelinkøkken, vaskebræt og undervandsjagt. Mesterkokken Thomas Rode Andersen lagde sit liv
radikalt om for ﬁre år siden, og den fysiske og
mentale forvandling er til at få øje på. Han ville
dog gerne have haft et spark bagi noget før

X

Af Michael Holbek Jensen – Foto: Carsten Lundager

8

46/%)&%t/3 

D

land til drømmejobbet på Kong Hans,
levede Thomas Rode i overhalingsbanen.

Kong Hans i det indre København.

weekend, og et sindssygt stressniveau

en temperamentsfulde Thomas
Rode har siden 1996 regeret som
kongen af kød og kobbergryder

i sit kælderrige på gourmetrestauranten

De skiftende arbejdstider, aften og

Vi møder ham under madtemplets le-

for altid at præstere det ypperste for sine

gendariske hvælvinger, men han er endnu

betalende gæster indbød til en decideret

ikke trukket i ’kongens klæ’r’. Det er midt

usund livsstil. For efter fyraften skulle der

på dagen, og den hvide kokkejakke – hvor

sprut, smøger og joints til at få adrenali-

øverste venstre knap er et specialdesig-

net ned. Søvn var der ikke meget af, fysisk

net dødningehoved med en sort og hvid

træning slet ikke. Og nok havde han fodret

diamant som øjne – er køkkenchefens

sine gæster af med foie gras, rødt kød og

aftenuniform.

trøﬂer, men kokkens egen menu stod for

Nu er han iført t-shirt, korte bukser og
selvlysende Fiveﬁngers, for selv om der

det meste på skod-mad.
Han var feteret køkkenchef og direktør

først nu er ved at komme blus på kom-

på Kong Hans, manden bag den presti-

furerne, har Thomas Rode været i gang i

gefyldte Michelin-stjerne, men fysisk var

ﬂere timer.

der ikke meget at skrive hjem om for den

”Jeg løb en tur på ni kilometer rundt

vilde mand. Han havde efterhånden fået

om Furesøen her til morgen, og så tog jeg

”et tarveligt bildæk og nogle bryster, der

i træningscentret, hvor jeg back squattede

kørte rundt, når jeg børstede tænder”.

135 kilo ti gange – i to omgange,” siger
han tilfreds.
Hans krop er nærmest bygget efter idealet på de græske mandsstatuer. Fra tå til
isse et skulpturelt billede af velproportionerede muskler uden et eneste gram fedt.
Sådan har det ikke altid været for den

Vendepunktet kom i september 2007,
da han blev skilt fra sin kone gennem 18
år og ﬁk en ny kæreste, som var 14 år
yngre end ham selv.
”Jeg syntes ikke, jeg kunne være bekendt at se sådan ud,” siger han.
Og så tog han ellers fat på sig selv med

nu 43-årige sønderjyde. Som knægt og

samme vilje, entusiasme og energi, som

teenager var Rode lidt af en rod. Hans livs

har drevet ham, hvad enten det hand-

horisont gik til torvet i Møgeltønder, hvor

lede om at udvikle sin restaurant, dyrke

han sammen med vennerne hang ud på

sine motorcykler eller afprøve cubanske

bænken. Her drak de masser af bajere,

kanonslag i byens cigarbarer.

røg hash, sniffede sig skæve i Old Spice

Han lagde målrettet sin kost om.

deodorant og kørte rundt i seje læderjak-

Kastede sin kærlighed på konceptet ’sten-

ker på ulovlige knallerter.

aldermad’. Altså føde fra dengang man

”Da jeg var 16-17 år var det min store

samlede bær og bankede hjorte ned med

drøm om det fede liv. Jeg tør roligt sige,

køller – inden mennesket opfandt land-

at mit verdensbillede dengang var meget

bruget. Det betyder i princippet, at alle

snævert,” siger han.

former for forarbejdet mad er bandlyst.
Det samme er stivelse – ud med ris, pasta

Ind med stenaldermad

og kartoﬂer, farvel til brød. I sagens natur

Fra han blev uddannet kok over årene
på skiftende restauranter i ind- og ud-

har han heller ikke mælkeprodukter på
indkøbssedlen.

/3 t46/%)&%
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Blå bog
Thomas Rode Andersen
er født i 1968 i Nykøbing Falster og
opvokset i Bønderby ved Møgeltønder
i Sønderjylland.
1985-86: EFG Levnedsmiddel.
1986-90: Kokkeelev på forskellige
steder i det sønderjyske.
1990: Kok på Restaurant Michel
i Viborg.
1990-92: Kok og souschef på Chez
Paul (1 Michelin-stjerne) i Flensborg,
Tyskland.
1993: Stegekok på Lebzelter Obauer
(2 Michelin-stjerner) i Salzburg, Østrig.
1993-95: Souschef på Fakkelgården i
Kollund, hvor han vandt 3 x sølv som
Årets Kok og blev Danmarksmester i
østersåbning.
1995-96: Souschef på Falsled Kro.
Siden 1996: Køkkenchef og
direktør på Kong Hans.

”I hovedsagen spiser jeg ikke noget, vi

løftning og sprint. Men stiler efter bedre

mennesker ikke oprindeligt er designet til

performance på mange fronter: Udholden-

at spise. Jeg ved godt, det ikke er viden-

hed, hastighed, balance, styrke, smidig-

skabeligt bevist, at det skulle være den

hed, koordination, præcision og behæn-

optimale kost, men jeg kan mærke alt det

dighed. Træningsredskaberne adskiller sig

gode, den gør for mig.”

fra traditionelle ﬁtnesscentre ved at være
mere low key. I et crossﬁt gym bruger

Fokus og mentalt overskud

man eksempelvis frie vægte, vægtstænger,

Samtidig begyndte Thomas Rode at
træne en gang om ugen i vægtløftningsklubben IK99 under Østerbro Stadion.

kettlebelts, ringe, armhævningsstativer,

”Da jeg begyndte, var det under store

konceptet slavisk, men sammensætter

sandsække, traktordæk og mukkerter.
Thomas Rode følger ikke crossﬁt

pinsler. Arme, ben, ryg, mave, alt gjorde

selv sin træning. Lige som han har forlagt

vanvittigt ondt hele tiden, uafbrudt i to

sine træningspas til alle mulige steder –

måneder. Jeg havde svært ved at sætte

også ude i skoven og i sit sommerhus. Og

mig, når jeg skulle på lokum. Kunne

træningen har gjort underværker.

ikke gå, når jeg skulle på arbejde. Men

”Min hustru synes, jeg er attraktiv, og

langsomt kunne jeg både se og mærke

det er dejligt. Men hvis jeg skal pege på,

resultater. Jeg begyndte at få overskud og

hvad kosten og træningen har betydet, er

energi til at engagere mig mere på alle

det fokus og mentalt overskud. I år har

fronter.”

været det travleste forår nogen sinde på

Efter et års tid gik han og kæresten

Kong Hans, og når jeg ser på, hvad jeg er

Thilde i gang med crossﬁt i Paideia Gym

i stand til at håndtere nu, så er forvand-

på Islands Brygge. Det er en slags ﬁtness,

lingen – selv om jeg ikke tror på Gud –

som atletisk forener gymnastik, vægt-

nærmest et mirakel!”
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t Thomas Rode er i dag medlem
af juryen for Årets Kok.
t Han er også forfatter til ﬂere bøger,
bl.a. Europas *** Restauranter.
t Desuden har han været med i
forskellige tv-programmer sombl.a.
’Kok Amok’ og ’Fangerne på fortet’. Han var vært og kommentator
på ’4 Stjernes Middag’ 1. og
2. sæson.
Thomas Rode Andersen er gift med
Thilde Maarbjerg, der er restaurantchef
og sommelier på Kong Hans. Han har
to børn fra et tidligere ægteskab, datteren Chili på 12 og drengen Frej på 10.

Hans selvbiograﬁ
’I kongens Klæ’r –
Maden og livet
backstage i en
vanvittig branche’
er netop udkommet
på Politikens Forlag.

Aktiv på Færøerne
6 dage
Tag med til Færøerne og vælg
mellem forskellige aktiviteter!
Oplev de smukke nordatlantiske øer og mød nogle
nye udfordringer blandt klipper og bygder.
Du kan hjemmefra vælge mellem ridning på de
berømte islandske heste, rapelling, havrafting eller
en kulturvandring i Torshavn. Alle aktiviteter er med
lokale professionelle eksperter.
Afrejser: 27/8 2012 · 6 dage:
Pris pr. person i alm. dobbeltværelse . . . . . kr. 11.650,Ridning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 400,Rapelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 290,Hafraftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 290,Kultur i Torshavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 380,










Fly fra København til Torshavn t/r
2 nætter i Vágar
2 nætter i Gjogv
1 nat i Torshavn
5 x morgenmad, frokost og middag
Lokalguide på Færøerne
Udflugter på Færøerne
Vandringer i naturen
Besøg i historiske bygder
Rejseleder på hele rejsen

Se hele rejsen på www.senior-rejser.dk eller bestil katalog
Tlf: 33 93 88 00 · www.senior-rejser.dk · Sølvgade 15-17 · 1307 København K · sr@senior-rejser.dk
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”Den har også betydet, at jeg nu stiller
spørgsmålstegn ved mine dårlige vaner.
Jeg kan faktisk godt overveje, om jeg skal

har det som alle andre, når der kommer snacks og slik på bordet.
”Der ryger lige tre relæer i hovedet, og

Eksempelvis er det lykkedes ham at få
ﬂere af sine køkkenelever med til træning.
En af dem skal lave en triatlon til sommer,
andre løber på arbejde.

gå sent i seng og drikke en øl, ryge nogle

jeg kan nemt æde en skål lort, hvis du

smøger og æde noget lort. Det overvejede

stiller den foran mig. Men jeg kommer

jeg aldrig førhen.”

også helt op og køre så. Det er en slags in-

har opnået, mens hvis jeg havde haft de

”Jeg er stolt og ydmyg over, hvad jeg

ﬂamation i kroppen, på samme måde som

der 10-15 procent mere i mig på et tidli-

og det slipper han efter eget udsagn aldrig

da jeg var yngre og kørte otte rundnum-

gere tidspunkt … åh, det ville have været

af med.

mer rugbrød med Højer Pølse ned eller

fantastisk! Man får jo energi af at bruge

seks franskbrødsmadder med ribsgele.”

energi. På den måde ville jeg ønske, jeg

Thomas Rode har været ryger i 20 år,

”Før røg jeg måske seks cigaretter om
dagen, 12 når der var virkelig travlt, nu

”Tidligere kunne jeg også eksplodere

havde fået et los i bollerne noget tidligere i

går der en uge, sommetider to måneder

i vrede. Blive virkelig hidsig og losse en

mit liv, at nogen havde ført mig ind på det

imellem at jeg får en cigaret. I går ﬁk jeg

stor tung skraldespand op på køkken-

her spor noget før.”

to hiv, og det var ﬁnt. Jeg har fået kontrol

bordet. Sådan er det ikke længere, og jeg

Senest er Thomas Rode også begyndt at
tage på undervandsjagt.

over dårskaben, og det er jeg virkelig glad

har fået øjnene op for, at man faktisk kan

for. Derfor kan jeg heller ikke lade være

adfærdsregulere gennem kosten. Det er

med at missionere.”

f.eks. derfor, jeg mener, at rugbrød skal ud

jagtdragt, som kan være en kamuﬂeret

af ungernes madpakker. De skal have kød

våddragt med lav vandgennemstrømning.

og en god salat med i stedet.”

Så ifører man sig nogle vægte, fridykker-

Har set lyset
Thomas Rode siger selv, han ikke er
blevet hellig af sit nye liv. Han kan stadig drikke en øl, et godt glas rødvin og
ryge en joint, selv om ingen af delene
var på tavlen i stenalderbaren. Og han

”Jeg føler det, som om jeg har set lyset

”Det er helt fantastisk. På med en

ﬁnner, snorkel, briller, harpun og en lygte,

ved at lægge mit liv om. Og jeg bliver høj

hvis det er om natten – og så springer

af at opleve min egen forvandling. Derfor

man i havet der, hvor man er. Jeg skød en

vil jeg gerne udbrede budskabet,” siger

stor havørred under isen i januar,” siger

han med et smil.

han og illustrerer, hvad en perfekt dag er
for den nyfødte mesterkok:
”Jeg starter med at træne 2-2½ time –
det er meget blevet mit sociale netværk,
fordi jeg altid arbejder, når andre har
fri. Jeg møder ved 13-tiden og tager en
god lang dag på arbejdet. Tager fra Kong
Hans mellem 23 og 24 og kører et eller
andet sted hen og springer i vandet et par
timer og skyder en laks eller en torsk. Jeg
kommer hjem helt smadret af træthed, og
så er der ikke noget bedre end at lægge
sig ind i ske med fruen. Et stille suk og så
ellers zzzzzzzzzzzzz … så er jeg fuldkommen glad og lykkelig.” 

Tidligere kunne Thomas Rode
nemt blive hidsig, hvis det ikke
gik, som han ville. Kosten har
haft en adfærdsregulerende
effekt på ham.
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Har du svært ved at træne på bestemte tider,
d\`jccZYji²c`ZY^\ZibZgZÓZ`h^WZai[dYWdaYi^aWjY4

SÅ PRØV FLEXFODBOLD!

1 million mænd mellem 20 og 60 år har
været medlem af en fodboldklub, men
er det ikke mere. Er det dig? Måske er
det også din nabo, nogle kolleger eller
ZieVg\VbaZkZccZg#BZYÓZm[dY"
bold kan du samle vennerne til
[dYWdaY"cgYZieVhhZg_Zg#
9ZgZgÓZgZbja^\]ZYZg[dg!Vi
din klub kan komme i gang med
ÓZm[dYWdaY#
Ring til Jan Hansen, tlf. 21 34 64 24
ZaaZghZbZgZelll#ÓZm[dYWdaY#Y`

 

HOLD ØJE
MED DIT
HELBRED,
MAND!
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Selv om mænd oftere rammes af alvorlig sygdom og dør tidligere
end kvinder, er mændene mindre optaget af deres helbred. En stribe
arrangementer landet over forsøger at øge deres interesse for egen
sundhed i forbindelse med Men’s Health Week i juni
Af Birgitte Aabo

D

e mænd, der skal af med et læs
affald på en genbrugsplads i uge
24, vil ikke alene få tømt trailer og
bagagerum – de vil mange stedet også få
tilbudt et hurtigt sundhedstjek i en parkeret sundhedsbus.
”Det er et af de tilbud, som mange kommuner har på programmet. For der kommer mange mænd på genbrugsstationer,
og mange siger ja tak, når de kan komme
til med det samme, og der er ikke noget
besvær forbundet med det,” fortæller
Svend Aage Madsen.
Han er chefpsykolog på Rigshospitalet og desuden formand for Selskab for
Mænds Sundhed, som sammen med 52
kommuner og 18 forskellige organisationer står bag kampagneugen Men’s Health
Week. Den kører i år for 10. gang og har
temaet ’Mænds sundhed i hverdagen’. Og
den er der god brug for at zoome ind på,
siger formanden:
”Der skal gøres noget særligt for mændene, for de har større forekomst end
kvinder af alle alvorlige sygdomme – og
mændene dør oftere og tidligere af dem.
Det skyldes blandt andet, at de er for
længe om at gå til læge. Og når de endelig
kommer i behandlingsforløb, er de ikke så
gode til at følge dem som kvinder. Det ser
man blandt andet tydeligt hos sukkersygepatienter, hvis helbred er meget afhængigt
af behandling og rigtig livsstil; mænd med
sukkersyge har dobbelt så stor dødelighed
som kvinder.”

Mænd overvurderer sig selv
Mændene er ikke ligeglade med deres helbred, men de bekymrer sig ikke så meget
om det som kvinder, forklarer Svend Aage

Madsen – og mændene overvurderer også
deres eget helbred:
”Hvis man inden et sundhedstjek beder
mænd gætte på resultatet, er de meget
optimistiske på egne vegne og tror, at det
står bedre til, end det faktisk gør. Set over
et livsforløb synes mænd generelt også, at
de har det meget godt det meste af tiden
– meget længere tid end kvinderne synes
– det er først tæt på døden, at mændene
ikke er helt så tilfredse. Det er da en dejlig
positiv tilgang til livet, men mændene dør
som ﬂuer, mens kvindernes utilfredshed
til gengæld får dem til at gøre noget ved
helbredet i tide.”
Det er ikke ligetil at få mændene til at
rette større opmærksomhed mod deres
helbred, for deres tilgang til egen sundhed
er dybt forankret i blandt andet kultur og
kønsroller – mænd er ikke til at gå rundt
og føle efter, hvordan de har det:
”Mænd har været længe om at udvikle
sig til det, de er i dag, og det kan man
ikke ændre på et øjeblik. Men i løbet af
de ti år, vi har kørt kampagnen, er mænd
og helbred for alvor kommet på dagsordenen. Tidligere var der ingen, der talte
speciﬁkt om mænds sundhed, men nu har
eksempelvis en organisation som Kræftens
Bekæmpelse også særlige kampagner for
mænd. Vi er nået så langt, at der for første
gang er udkommet en EU-rapport om
mænds sygdomme på tværs af landene, og
at Sundhedsstyrelsen er kommet med en
rapport om danske mænds sundhedstilstand,” siger Svend Aage Madsen, der har
medvirket til begge rapporter.
Han glæder sig også over, at der i
kampagneugen – som led i det danske
EU-formandskab – for første gang holdes
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” Når mænd engagerer sig
i forældreskabet, bliver
de generelt mere opmærksomme på sundhed.”
en international konference ’Køn og
sundhed gennem livet’ på Rigshospitalet. Det er desuden vedtaget, at det
fremover skal være en tradition, at der
holdes en konference om mænds sundhed i formandslandet.

Ud til mændene
Noget af det, der går igen, når sundhed
og mænd er på dagsordenen, er, hvordan sundhedsvæsenet skal bære sig ad
med at få tag i mændene. Man ved fra
spørgeundersøgelser, hvad det er, der i
første omgang afholder mændene fra at
opsøge lægen:
”Når man spørger mændene, er det
et gennemgående træk, at de ikke gider
besværet med at få en aftale hos lægen.
Mændene vil ikke opholde sig ved deres
helbred, de vil have en hurtig afklaring
og videre med noget andet. Derfor er
en af vejene frem at koble helbred og
arbejdsplads, som det også sker mange
steder efterhånden. Når der er tilbud
om sundhedstjek på arbejdspladserne,
er det let og tilgængeligt, og samtidig
bliver det noget, man gør sammen med
kollegerne. Det fungerer rigtig godt
mange steder,” konstaterer Svend Aage
Madsen, der selv i øjeblikket følger et
succesfuldt forløb med sundhedstjek på
en mandsdomineret arbejdsplads; et
stort autoværksted med 60 mekanikere.
Flere af arrangementerne i Men’s
Health Week spiller på koblingen bil og
helbred. Blandt andet lyder en opfordring fra Faaborg-Midtfyn: ’Mand, du
kender bilens dæktryk – Kender du dit
blodtryk?’ Et andet tilbud, der taler til
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det traditionelt maskuline, er Fodbold
Fitness i Aalborg, ligesom der er cykelløb i Roskilde. Men der er også arrangementer, der henvender sig mere til
de nyere sider af maskuliniteten, f.eks.
i form af ’Fars køkkenskole’ i Aarhus,
hvor mænd sammen med deres børn
kan lære at lave sund mad – naturligvis
i udgaver, som mænd kan lide.

Fædre til børnelæge
Netop det faktum, at yngre mænd er
mere involveret i deres børns opvækst
end tidligere, kan være med til at
fremme mændenes helbred, fortæller
Svend Aage Madsen:
”Når mænd engagerer sig i forældreskabet, bliver de generelt mere
opmærksomme på sundhed. Og de
kommer oftere til lægen, fordi de alligevel skal derhen med barnet. Det kender
vi fra kvinderne – de har lige et tillægsspørgsmål, der handler om dem selv, og
det samme sker nu for mændene.”
Mænd, der er så unge, at de færreste
er blevet fædre endnu, viser også en
begyndende tendens til at opsøge lægen
oftere, siger formanden:
”Jeg har set tal fra Statens Institut for
Folkesundhed, der peger i retning af, at
helt unge mænd under 25 år er begyndt
at gå oftere til læge. Det skal ses over
mange år, før man kan aﬂæse en egentlig tendens, men noget kunne tyde på,
at der er en ændring undervejs i mændenes holdning til det at gå til læge.
Hvis det holder stik, vil det selvfølgelig
være en meget glædelig udvikling.” 

Fakta
Mænd dør tidligere
Mellem 2.500 og 3.000 ﬂere mænd
end kvinder dør årligt før deres 65 års
dag. Mændenes helbred og dødelighed har naturligvis betydning for dem
selv og deres familier, men også for
samfundet – hvis mænds overlevelse blev på niveau med kvinders, ville
der på ti år være op mod 30.000 ﬂere
mænd i den arbejdsdygtige alder.

Udsatte mænd
t Mere end dobbelt så mange mænd
som kvinder dør af ulykker.
t Mænd er ofre for 95 procent af
alle arbejdsulykker med dødelig
udgang.
t For hver 100 kvinder, der dør af
kræft, dør over 140 mænd af
sygdommen.
t For hver 100 kvinder, der dør af
hjertekarsygdomme, dør mere
end 150 mænd.
t Dobbelt så mange mænd som
kvinder i den arbejdsdygtige
alder dør af diabetes.
t Tre gange så mange mænd som
kvinder begår selvmord.

Et sundhedsvæsen til mænd
Hvis mænds helbred og levetid skal
nærme sig kvinders, skal mænd ændre livsstil og risikoadfærd og have tilbud fra sundhedsvæsnet, som er rettet specielt mod dem. Mændene
skal mødes, hvor de er, blandt andet på arbejdspladser og i lokalområderne, hvor der skal være let adgang
til information og helbredstjek. Desuden er der brug for en sundhedspolitik for mænd – både for hele landet
og i kommunerne, mener Selskab for
Mænds Sundhed.

Kilder: Selskab for Mænds Sundhed, Men’s
Health Week. Men’s Health Week foregår
i uge 24 – arrangementerne samles i en
oversigt på Sundmand.dk, men der kan være
lokale arrangementer ud over de omtalte.

Mænd kan også have behov
for tilskud af D-vitamin.

Omega 3 Krillolie
+ D-vitamin
- kombineret i bare 1 kapsel / dagligt.
50% bedre optagelse end almindelig fedtopløselig ﬁskeolie.

Hvorfor KrillOmega
Omega 3´s gode egenskaber med hensyn til at opretholde et
normalt kolesterolniveau er accepteret og veldokumenteret.
Det samme gælder Omega 3´s positive virkning på leddenes
bevægelighed og morgenstivhed. KrillOmega har samme
egenskaber, men virker bare bedre og hurtigere.
KrillOmega er rig på Omega 3 fedtsyrer i deres naturlige form,
klar til at blive optaget direkte via tyndtarmen. Årsagen er, at
KrillOmega overvejende indeholder Omega 3 i fosfolipidform i
modsætning til alm. ﬁskeolie, som indeholder Omega 3 i triglycerid form. Fosfolipider er vandopløselige og absorberes hurtigere direkte via tarmvæggen og distribures via blodplasma,
medens triglycerider er afhængig af galdesalte, for at optages.
Fosfolipider spiller en afgørende rolle i alle kroppens cellemembraner, medens triglycerider oplagres i fedtdepoter. Fosfolipider
ﬁndes stort set ikke i sædvanlig ﬁskeolie, sælolie eller levertran.

KrillOmega + D-vitamin gavner kredsløbet, leddene og hjernefunktionen. KrillOmega indeholder også astaxanthin, som er en naturlig
antioxidant, som gør, at olien ikke harsker og derfor ikke giver “ﬁskeopstød”. Krillolien i KrillOmega er koldpresset olie fra krill, som er
små rejelignende krebsdyr. Krill er ikke belastet af forurening, som
andre havdyr længere oppe i fødekæden.
Personer med skalddyrsallergi eller som får blodfortyndende medicin bør rådføre sig med sin læge før brug, det samme gælder gravide og ammende eller børn under 11 år. KrillOmega + D-vitamin
skal ses som et tilskud til kosten og bør ikke træde i stedet for en
varieret kost. Næringsinformation se www.deepseapharma.dk

Anbefalet dosering til voksne samt børn fra 11 år:
2 kapsler dagligt i 10 dage, derefter 1 kapsel / dag.
Spørg efter produktet på apoteket eller endnu
lettere, bestil via netttet www.deepseapharma.dk
eller ring på telefon 8698 6540. Vi sender portofrit.
Yderligere info og tilmelding til nyhedsbreve, kontakt:

Hvorfor KrillOmega + D-vitamin
Undersøgelser viser, at over 50% af befolkningen lider af mangel på D-vitamin, ja endda helt op til 80% hos nogle befolkningsgrupper. Måske er kombinationen af KrillOmega +
D-vitamin lige noget for dig.

Skanderborgvej 152A · 8382 Hinnerup
Tlf. 8698 6540 · Fax. 8698 8840 · www.deepseapharma.dk

 

Kun for
MÆND
Ringkøbing-Skjern Kommune har gode erfaringer med at målrette
sundhedstilbud til mænd. Nu prøver de, om der er fordele ved at
lave kurser, hvor kvinder ikke har adgang
Af Kim Konnerup - Foto: Erling Jørgensen

H

ar mænd lettere ved at snakke
om svære følelser, når der ikke er
kvinder tilstede? Er der forskel på
et kursusforløb for kronisk syge, når det
ikke er et blandet hold? Kan man tiltrække
nogle andre typer, når kurset kun er for
mænd?
Det er nogle af de spørgsmål, som
Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern
Kommune håber at få svar på, efter de har
oprettet et rent mandehold under konceptet ‘Lær at leve med kronisk sygdom’.
I skrivende stund har der kun været
afholdt et møde af de seks, der indgår i
et kursusforløb, men tidligere har kommunen haft gode erfaringer med at lave
noget, der er målrettet mænd.
“Vi har haft god succes med Men’s Health Week, blandt andet med arrangementer på genbrugspladsen en lørdag formiddag, hvor vi har stået på genbrugspladsen
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og tilbudt mænd en snak om sundhed og
en sygeplejerske har målt blodtryk. Det
har vi haft rigtig god respons på,” fortæller
Susanne Rystok, der er udviklingkonsulent og koordinator for kronikerområdet i
Sundhedscenter Vest.
“Almindeligvis afholder vi kurser i blandede grupper med mænd og kvinder. Til
forskel fra andre steder, hvor dette tilbud
ofte tiltrækker især midaldrende kvinder
med diffuse sygdomme - der har svært ved
at tackle livet som sådan - kommer der
generelt mange mænd til vores kurser,”
siger Susanne Rystok, der kan se på statistikkerne, at Ringkøbing-Skjern Kommune
har en højere andel af mænd på de kurser
og tilbud, de tilbyder for eksempel til diabetes-, KOL- eller hjertepatienter.

Vestjyder tager selv initiativ
“Vi ved faktisk ikke hvorfor. Måske er

Mandegruppen får snakket problemerne igennem.
Lige nu arbejder man ud fra den teori, at mænd
vil være bedre til at tale om de store følelser – og
måske også tillade sig at fælde en tåre – når der ikke
er kvinder til stede.

konerne her skrappere til at få deres
mænd af sted. Jeg tror rent kulturelt, så
tager vestjyder hånd om hinanden. De
forventer ikke, at der kommer nogen og
hjælper, de tager selv initiativ. Om det
kan være sådan noget, eller det bare
er lommeﬁlosoﬁ, det ved jeg ikke. Så
det var på den baggrund, vi tænkte det
her kursus kun for mænd, ikke fordi vi
har de store forkromede ﬁlosoﬁer bag,”
siger Susanne Rystok.
‘Lær at leve med kronisk sygdom’ er
et koncept, som Komiteen for Sundhedsoplysning har importeret fra USA.
Det er tilpasset i en dansk udgave, og
mange danske kommuner har licens
til at afvikle disse kurser. Gennem seks
uger mødes deltagerne 2,5 time ad
gangen, hvor to uddannede, frivillige
instruktører styrer holdet gennem en
blanding af diskussioner, erfaringsud-

veksling og redskaber til at håndtere
livet som kronisk syg.
Instruktørerne er selv berørt af livet
som kronisk syg. Aksel Henriksen, som
er den ene af Ringkøbing-Skjerns Kommunes to instruktører, kører kurset, der
kun er for mænd.
“Vi tror, det kniber for nogle mænd
at melde sig til et blandet hold. Man
kan måske bedre åbne sig og snakke
med andre mænd. Det er ﬁlosoﬁen, at
vi gerne vil se, om vi kan fange nogle af
dem. Om det er rigtigt eller ej, det ved
vi ikke endnu. Nu prøver vi at se, om
vi kan få et billede af det,” siger Aksel
Henriksen.

Instruktøren kender det
fra sig selv
Aksel Henriksen kom i forbindelse med
Sundhedscenter Vest gennem sin egen

læge, der foreslog ham et kursus i ‘mestring og læring’ for KOL-patienter.
“Jeg anede helt ærligt ikke en brik
om, at der var sådan noget. Det lød
spændende, og det kunne jeg godt
tænke mig. Senere blev jeg spurgt, om
jeg kunne tænke mig at være instruktør
på det her, og så var jeg med på et kursus for at se, om det var noget for mig,”
fortæller Aksel Henriksen.
Kurset tiltalte ham, og derefter gennemgik han en instruktøruddannelse
i Fredericia. Instruktørerne har et
nationalt netværk med andre instruktører og kommer også på efteruddannelse
i konceptet.
“Kommunen har kørt konceptet i tre
år, et hold om foråret og et hold om
efteråret. Det er mit andet hold, jeg
kører. Vi kommer blandt andet ind på
stress, lidt generelt om brug af medicin, om fysisk træning og kost, og om
kommunikation med sundhedsvæsenet.
Håndtering af træthed og vanskelige
følelser, kognitive øvelser,” forklarer Aksel Henriksen.
“Men det handler også meget om
handleplaner og hvilke værktøjer, vi har
til at lægge en ugeplan og opstille realistiske mål. Mange kronikere har svært
ved at overskue livet, og hvordan de skal
klare de ting, de er i gang med. Det kan
gøres ved at opstille delmål, så det gør
vi hver uge, hvor de skal lave en plan til
næste uge, som vi så følger op på.”
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” Vi tror, det kniber for nogle mænd
til at melde sig til et blandet hold.”
Susanne Rystok, der er udviklingkonsulent og koordinator

’Bøvlet lidt med hjertet’
En af deltagerne på holdet er Bent
Hykkelbjerg. Han er 73 år og har de
seneste 20 år ‘bøvlet lidt med hjertet og
også haft en snert af diabetes’, som det
hedder på vestjysk.
“Jeg så i ugeavisen, at der var et
hold. Jeg havde spekuleret i længere
tid over at prøve noget. Jeg har altid
haft så meget at tage mig til, men så
har det ﬂydt lidt for mig. Så skulle man
dit, og så skulle man dat. Det kan gå
lidt ud over ens hoved, de ting man
så ikke får gjort. Det nager nok mere,
end man egentlig tænker over, så nu
vil jeg prøve det her for at se, om det
ikke bliver bedre i hovedet,” siger Bent
Hykkelbjerg.
Problemet med at få dagen til at
hænge sammen og gennemføre det,
man sætter sig for, er ikke ukendt for
andre med en kronisk sygdom, supplerer Aksel Henriksen.
“Vi gør meget ud af at lave handleplaner, hvor man forpligter sig lidt over
for gruppen. Det er helt nede på det
lavpraktiske. Vi bruger hinandens erfaring til problemløsning. Måske sidder
sidemanden med noget, man ikke selv
har tænkt over,” siger instruktøren.

Dobbelt sygdom
Mange med kronisk sygdom oplever,
at det er en dobbelt sygdom, fordi den
ikke kan ses.
“Et brækket ben kan ses, men det
kan du ofte ikke med en kronisk
sygdom. Det kan være diabetes, gigt
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... det kan også være psykisk. Det er
svært at få andres accept af, at den ene
dag kan man gå ud og slå græs, den
næste kan man bare slet ikke. Hvordan
kan man forklare sin familie og sine
omgivelser det? Som kroniker kan man
også føle sig meget ensom. Mange kan
ikke åbne sig og snakke med andre om
problemerne. Her oplever de pludselig,
at andre har samme problemer. På det
første hold, jeg havde, var der mange
der sagde: hold da kæft, jeg troede
kun det var mig der havde det sådan,”
fortæller Aksel Henriksen.
Bent Hykkelbjerg har ikke spekuleret
videre over, at kurset denne gang kun
var for mænd.
“Det har nu ikke betydet noget for
mig, at det kun er for mænd. Jeg tror
egentlig, mange trænger til sådan
noget. Det vil jeg sikkert sige videre til
andre. Jeg har selv spekuleret på i ﬂere
år, at der var ting, jeg gerne ville have
lavet om i mit liv. Men hvordan får man
begyndt på det?”
Aksel Henriksen har derimod stadig
en formodning om, at der vil vise sig
en forskel, når de kommer lidt længere
frem i kursusforløbet.
“Der kan godt være nogen, der vil
være mere åbne, når vi skal til at
snakke om følelser. Det er fuldt legalt at
sidde og græde lidt, men der kan være
nogle mænd, der er lidt seje. At ingen
skal se dem græde, især ikke damer.
Det er noget af det, vi gerne vil se,
om der er en forskel på,” siger Aksel
Henriksen. 

Fakta
Patientuddannelser
Komiteen for Sundhedsoplysning har i
samarbejde med TrygFonden udviklet
en række kurser – patientuddannelser
– der tilbydes gennem kommunerne
for patienter med kroniske sygdomme.
Lige nu tilbydes
t Lær at leve med kronisk sygdom
t Lær at tackle kroniske smerter
t Aktiv med kronisk sygdom
Kurserne udbydes af kommuner,
regioner og patientorganisationer, der
er godkendt af Sundhedsstyrelsen og
har uddannede instruktører og/eller
masterinstruktører. De er alle bygget
på ligemandsprincippet, hvor såvel
instruktør som kursist har kronisk sygdom. Alle instruktører er frivillige og
har forinden gennemført et uddannelsesforløb.
På hjemmesiden
www.patientuddannelse.info kan du
se, om der er kurser i din kommune.

MCCANN CPH

280.000 danskere
har sygdommen KOL.
De ved det bare
ikke endnu.

Eks-ryger? Ryger? Let forpustet? Hyppig hoste?
Måske er du én af de 280.000 danskere, der har lungesygdommen KOL uden at vide det?
Får du diagnosen tidligt, kan medicin og motion begrænse symptomer og forværringer.

Få et KOL-tjek hos din læge og læs mere på kolkundskab.dk

610-Spi-12-01-21 april 2012

FODBOLD

Futsal

”

PRØ
PRØV
Ø

Futsal er en sydamerikansk variant af
traditionel indendørsfodbold og tilbydes i DBU regi og i ﬂere ﬁrmaidrætsforeninger. Man spiller fem mod fem. Man
bruger ikke indkast men indspark, som
skal tages inden fem sekunder. Bolden
er lidt tungere og hopper ikke så meget
for at fremme det tekniske spil. I 2008
indførte DBU Futsal som det ofﬁcielle
indendørs fodbold. Det er et spil, der i
den grad får pulsen op, og hvor ﬂowet
er højt. Kravene til din teknik er til gengæld højere, og utrænede og nybegyndere vil have mere gavn af traditionel
indendørsfodbold med bander.

22

46/%)&%t/3 

Kom ud og spil noget

BOLD
Fodbold er på mange områder mere sundhedsfremmende end
løb. Det er de mange skift mellem gang, løb og sprint, der er den
afgørende forskel. Intervaller er nemlig sundt og effektivt,
og fodboldspillere viser sig typisk også som gladere motionister
Af Ulrik Schaarup

D

er er meget bredspektrede sundhedsmæssige effekter ved fodbold.
Det mest imponerende fund hidtil
i vores forskning er, at fodbold kan måle
sig med aerob træning (konditionstræning
hvor musklerne bruger ilt, red.) som intervalløb og roning, når det angår effekten på
blodtryk og hjertefunktion.”
Det fortæller professor Peter Krustrup,
der pt. holder orlov fra Institut for Idræt, og
i stedet residerer som professor i ’Sports
and Health Sciences’ på Exeter Universitet
i Sydengland. Han er en af verdens førende
eksperter i relationen mellem sundhed og
fodbold. Han har udgivet adskillige publikationer, der har påvist gavnlige sundhedseffekter af legen med den runde bold.

Motionsbold er
sundhedsfremmende
I en af undersøgelserne spillede en gruppe
mænd fodbold to gange om ugen i en time.
Det gjorde de i en periode på tre måneder, og resultaterne var entydige. Fodbold
er sund sport. Deres kondital, dvs. deres
maksimale iltoptagelse, steg med 15 pro-

cent. Og de tabte sig. Faktisk havde 30 af
spillerne før undersøgelsen en fedtprocent
over 25 procent, men efter tre måneders
fodboldtræning var det kun 12 af spillerne. Deres fedtprocent faldt samlet med
5 procent. Deres muskelmasse steg samlet
med 18 procent. De ﬁk stærkere knogler.
Endelig ﬁk spillerne en markant bedre
balance. Hele kroppen drager altså udbytte
af motionsfodbold, både ens kredsløb og
ens kropsstyrke. Derfor er Peter Krustrup
heller ikke bleg for at konkludere:
”Fodbold tager det bedste af to verdener
og forener det til en attraktiv træningsform.”
To andre undersøgelser har vist, at motionsfodbold kan sænke blodtrykket for både
mennesker med for højt blodtryk og for
mennesker med normalt blodtryk og det på
bare tre måneder og 2-2½ gange ugentlig
træning af 60 minutters varighed.

10-20-30-løb
Professor Jens Bangsbo, der også har
været assistenttræner i tre år i den italienske storklub Juventus, har i et nyligt
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offentliggjort studie hentet masser af
inspiration fra sin forskning i fodbold,
som han blandt andet har udført sammen med Peter Krustrup og den øvrige
forskningsgruppe i Integreret Fysiologi
på Institut for Idræt. I studiet undersøgte man effekten af intervaltræningen
10-20-30-løb, der minder meget om
bevægelsesmønstret i fodbold. Intervalserien lyder konkret på 30 sekunder
langsomt løb, 20 sekunder moderat
tempo samt 10 sekunder spurt i små
blokke af eksempelvis 5 minutter.
”Vi kan se, at man får større effekt ud

af at løbe ved at inddrage elementer fra
fodbold. Den vekslende intensitet har en
helt anden effekt på hjerte-kredsløbet og
muskulaturen,” siger Peter Krustrup.
Deres erfaring er, at sender man
utrænede ud at løbe i lang tid, så får de
slet ikke fart nok på, og de slår måske
over i gang. Derfor er det bedre at anbefale de utrænede at løbe intervalløb,
for så kan de faktisk løbe rimelig hurtigt. De skal bare tage en kort pause,
før der skal løbes hurtigt igen.
”Det er en traditionspræget tankegang, at god træning er, at man skal

blive ved og ved. Jo længere, jo bedre.
Det hæmmer mange fra at gå i gang,
holde ved og få det optimale ud af det.
Der er en kæmpe fordel ved at holde
pauser, for så kan man arbejde med en
højere intensitet. Ligesom man naturligt gør i fodbold.”

Føles nemmere end løb
Når du spiller fodbold, så vil du opleve
et større ﬂow. Det kan deﬁneres som
den subjektive tilstand, hvor tiden ﬂyver
af sted. Du glemmer den øgede træthed
og alt andet omkring dig – og er fuldt

PRØ
PRØV
Ø

Fakta
Det kan fodbold give dig
t Forbedring af kondital, dvs.
din generelle fysiske ﬁtness.
t Et lavere blodtryk.
t En lavere vægt og en
lavere fedtprocent.
t Større muskelmasse og
stærkere knogler.
t Forbedring af din evne til
arbejde i høj intensitet.
t En større sandsynlighed for
fastholdelse af motion som
en naturlig del af dit liv.
t Du får sociale oplevelser som
eksempelvis løb har svært ved
at give. Du bliver en del af et
fællesskab og et sammenhold,
som vil give dig større motivation
til at motionere.
t Din oplevelse af motion som
fysisk anstrengende vil falde.
t Derudover vil få ved udendørs
fodbold få frisk luft og dermed
livsvigtige D-vitaminer.
t Fodbold kan nedsætte din risiko
for at udvikle livsstilssygdomme!
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Kollegabold

Firmafodbold

Kollegabold vil bestå af korte turneringer med fem spillere på
hvert hold. Det er ikke tænkt som
en erstatning for den traditionelle
ﬁrmafodbold, men som et supplement. Dansk Firmaidræts Forbund regner med at starte Kollegabold op til efteråret.

Firmafodbold kan du spille sammen med dine kollegaer. Motionstilbuddet varierer meget fra
forening til forening.

”Det er en voldsom mere intens
form for fodbold. Uanset, hvad
du laver, bliver bolden på banen. Og hvis foreningen ønsker
et net foroven som tag, så kan de
få det. Forestil jer ti midaldrende
mænd i dette setup. Det er motion med høj intensitet. I modsætning til 11-mands fodbold,
hvor de skal hente bolden, når
den er sparket 100 meter væk til
indkast,” siger Carsten Hansen
fra Dansk Firmaidrætsforbund.
Udgangspunktet er en ﬁrmafodboldaften med 45 minutters sjov
og effektiv motion – 2 kampe á
20-25 minutters varighed.

Træningen arrangeres individuelt i den enkelte ﬁrmaklub, og der
er mange steder tradition for, at
man kun spiller kampene sammen - man træner andetsteds eller desværre slet ikke. Firmafodbold handler hovedsageligt om
kampe efter fyraften og socialt
samvær hertil. Men da spillet
foregår, som forskningsresultaterne anbefaler, er risikoen mindre end ved traditionel fodbold.
Forårs- og efterårsturneringerne
spilles naturligvis på græs, mens
der i vinterperioden arrangeres
indendørsturneringer
Find en Firma Idrætsforening nær
dig på ﬁrmaidraet.dk.

OPPUSTET OG
UDSPILET MAVE?

  
  
 
  

VELKOMMEN

til Prostatakræftforeningen PROPA
PROPA arbejder for at:
s GE OPLYSNINGEN OM PROSTATAKRFT
s 3TTTE FORSKNING I SYGDOMMEN
s 9DE VEJLEDNING OG ETABLERE NETVRK
s 3TT DIG SELV "LIV MEDLEM
Indmeld dig på www.propa.dk eller tlf. 33 12 78 28



Kan give gener
med oppustet mave.
Fibrene i GASTROFORM afhjælper disse gener!
Gastroform beroliger maven og fremmer fordøjelsen.
Indeholder ikke sukker eller laktose.
Yderligere oplysninger på 47 10 01 64 og

www.danasan.dk
Forhandles af Matas,
helsekostbutikker, apoteker og netbutikker.

Kneehab®

Kneehab® programmer

Effektiv
behandling ved
knæproblemer

A

A

D

D
B

C

BEHANDLING HJEMME HOS DIG SELV MED KNEEHAB

Med KNEEHAB opnår
du følgende fordele

De ﬂeste knæproblemer opstår ved slid
eller skader. Statistikken siger, at 8 ud af 10
personer over 50 år har slidgigt i mere eller mindre
udtalt grad, og hvert år kommer mange til skade i
forbindelse med arbejde eller sport. Ny behandling
med Kneehab®, et apparat til elektrisk stimulering
af lårmusklerne, kan nedsætte smerter i slidte knæ
samt øge bevægelighed og styrke, så du måske
undgår eller udsætter en knæoperation.

+ Udsætter knæoperation eller får dig

B

Program 1
A+B+D/C
C

Program 2
1. sekvens: A / B + C
2. sekvens: A / D

®

Hjælp ved
knæproblemer

Flersidig teknologi
stimulerer naturlig
genopbygning af
lårmuskulatur.

Højre ben:
Kneehab®stimulation

Venstre ben:
Almindelig muskelstimulation

problemer: før og efter knæoperation, ved
slidgigt og leddegigt, ved sportsskader, ved
neurologiske tilstande samt efter slagtilfælde

Læs mere om KNEEHAB® på www.sportspharma.dk

Niels Bohrs Vej 7 / 7100 Vejle / T. 7584 0533 / F. 7572 2053 / www.sportspharma.dk / sp@sportspharma.dk
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hurtigt på benene efter knæoperation

+ Kneehab® virker effektivt og behageligt
+ Let at betjene – også derhjemme
+ Anbefales af læger
+ Dokumenteret effekt ved mange knæ-

FODBOLD

” Det er klart, at fodbold
skal være sjovt for alle.”
PRØ
PRØV
Ø
ØV

Fodbold Fitness

tilstede i selve fodboldspillet. Følelsen af
ﬂow kan opstå, når den aktivitet, du er
i gang med, ﬁnder den rigtige balance
mellem dine evner og den fysiske udfordring. Derfor skal du også være opmærksom på ikke at spille fodbold med
andre, som er markant bedre end dig.
”Det er klart, at fodbold skal være
sjovt for alle. Derfor skal man organisere boldspil i homogene grupper. De
øvede spiller med de øvede. De uøvede
med de uøvede. Og det er en god idé at
spille i små grupper på mindre baner.”
En undersøgelse har vist, at mænd,
men ikke kvinder, oplever fodbold som
mindre belastende end løb.

Kampe øger skadesrisikoen
Skadesmønstret er forskelligt fra
fodbold til løb. Hvis man løber i det
samme tempo på det samme underlag,
vil de konstante gentagende bevægelser
kunne udvikle sig til overbelastningsskader i knæ, ankler og akillessener.
I fodbold er der til gengæld ﬂere
akutte kontaktskader, og det gælder
særligt i kamp, hvor skadesfrekvensen
er 5 til 10 gange højere end under
træning. I kampe bliver der begået ﬂere
frispark, og man har en tendens til at
sprinte længere og hurtigere end, hvad
kroppen kan tåle, og der er faktisk hele
20 gange ﬂere baglårsskader i kamp
end under træning. Peter Krustrup
nævner old boys spillere som et eksempel. I den aldersklasse ser man ofte
spillere holde pause hele vinteren for så
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at gå direkte til kamp på en 11-mandsbane med en høj skadesrisiko til følge.
”Som utrænet skal man spille på små
baner. Skadesfrekvensen er langt lavere, det er let at organisere, og det er
lige så effektivt som spil på stor bane.”
Peter Krustrup træner selv fodbold
to gange om ugen året rundt og spiller
kamp i weekenden, cirka 15 gange om
året. 

PRØ
PRØV
Ø

’Small Sided Football’
Du skal ud og spille ’Small Sided Football’, som de kalder det i
England, fodboldens moderland.
Det kan være ﬁre mod ﬁre på
en lille opstillet bane, 7-mandsbold på en halv 11-mandsbane
eller indendørs fodbold. Mulighederne er mange – du skal bare
have pulsen op! Din teknik er underordnet. Motionsfodbold er for
alle. Du behøver ikke at have spillet fodbold som barn, og du behøver ikke at kunne jonglere med
bolden. Motionsfodbold handler
om at få sved på panden, smil på
læben, få scoret en masse mål,
være sammen med vennerne,
kollegaerne eller få stiftet nye bekendtskaber og blive en del af et
unikt socialt fællesskab. Du får
frigivet en masse endorﬁner, og
du vil vende gladere hjem. Kom
nu ud og spil noget bold, mand!

Fodbold ﬁtness er et nyt ﬂeksibelt
motionstilbud fra Dansk Boldspil-Union målrettet den ultimative bredde. Det er udviklet med
direkte afsæt i den megen forskning, der har vist, at fodbold er
mere sundhedsfremmende end
eksempelvis løb. Projektet blev
søsat i efteråret 2011, og 30
klubber er indtil videre blevet en
del af konceptet. Der er endnu
’døde’ områder i landet, hvor
der ikke er en klub, der tilbyder
denne ﬂeksible form for motionsfodbold, blandt andet mangler
Vestjylland en klub, men det bliver der arbejdet hårdt på, fortæller projektleder Kenneth Grønlund Rasmussen fra DBU.
Fodbold Fitness handler udelukkende om træning, og der er ingen ofﬁcielle kampe. Man kan
deltage i træningen lige præcis,
som man ønsker det. Til gengæld
er kontingentet billigt. Klubben
fastsætter selv prisen, og det varierer typisk fra 100-300 kr. for et
halvår.
Træningen foregår altid i det fri,
og Fodbold Fitness anbefaler, at
man aldrig er mere end 14 spillere på banen. Hvis man er ﬂere,
risikerer man, at deltagerne ikke
får bevæget sig nok. Effektiviteten er dermed typisk højere.
Du ﬁnder en klub nær dig med
Fodbold Fitness på hjemmesiden
dbu.dk/ﬁtness.

BRUG BOLDEN
– TIL FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF
F

LIVSSTILSSYGDOMME
L

Vi ved alle, at fodbold er sjovt og socialt!

ÆNDRING
ÆND
DR I FEDTPROCENT
I FEDTPROCENT
3 MDR.
ÆNDRING
PÅ PÅ
3 MDR.

Men vidste du også, at fodbold på ﬂere parametre faktisk
også er sundere end alternative motionsformer?
Det kan med andre ord bedre betale sig at spille bold med
vennerne frem for at løbe en tur alene eller at hive sig selv i
ﬁtnesscenteret.
Undersøgelser viser, at du ved at spille motionsfodbold i blot
tre måneder kan forbedre dit kondital markant, sænke din
fedtproducent og øge din muskelmasse.
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FITNESS INTERVAL
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Fodbold og jog (lange løbeture) giver det største fald
iFodbold
fedtprocenten
(Peter Krustrup,
Universitet).
og jog (lange
løbeture) Københavns
giver det største
fald
i fedtprocenten (Peter Krustrup, Københavns Universitet).

Fodbold Fitness er DBU’s bud på ﬂeksibel
motionsfodbold, der gør verdens mest populære boldspil tilgængeligt for ﬂere.
Væk er idéen om, at fodbold kun handler
om tuneringskampe og 11 mod 11. I stedet
har du nu mulighed for at spille fodbold
uden at binde dig til træning og kampe på
bestemte tidspunkter uge efter uge.
Du kan læse mere, ﬁnde din nærmeste Fodbold Fitness-klub og se hvordan du kan starte
Fodbold Fitness i din egen klub på dbu.dk/
ﬁtness.

! FAKTA
Forskning viser, at fodbold er en effektiv
og alsidig træning for spillere i alle aldre
uanset køn, erfaring og social baggrund.
– Krustrup et al. 2010

DBU.DK/FITNESS

MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD

|

SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST

|

SUNDT, SJOVT OG SOCIALT



Så smart er en moderne

benprotese
Den ligner en reservedel til en robot fra en scienceﬁction-ﬁlm.
Men tag endelig ikke fejl. Højteknologiske benproteser har betydet
øget livskvalitet for patienterne. Vi ser nærmere på, hvordan en
computerstyret benprotese virker.
Af Lars Bo Axelholm

V

i begynder med et eksperiment,
kære læser:
Tag din yndlingskop og fyld den
op med kaffe.
Hold nu koppen i den ene hånd, mens
du stiller dig på ét ben, og forsøg nu at
sætte dig ned på en stol, mens du stadig
står på ét ben. Vel at mærke uden at du får
kaffe ud over hånden. Det er faktisk ikke
helt let, vel?
Nu har du på din egen krop prøvet én
af de helt almindelige dagligdags begivenheder, som man normalt slet ikke behøver
tænke nærmere over, men som bliver en
udfordring, når man er benamputeret.

Højere livskvalitet
Når en benamputeret patient i dag skal
sætte sig ned med en kop kaffe, gå op ad
en trappe eller måske gå tur med hunden
på en lidt knoldet skovvej, behøver det
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ikke længere at være et mareridt at koordinere sine bevægelser.
Den teknologiske udvikling, har betydet,
at det er i dag er muligt at fremstille
computer-styrede benproteser, der kan
’lære’, hvordan brugeren går.
Det betyder, at protesen ’overtager’ en
stor del af den koordinering, som den
benamputerede tidligere skulle bruge
masser af energi på at tænke over, og det
betyder i sidste ende en højere livskvalitet
for brugeren.

Tysk ingeniørbedrift
Det var den tyske virksomhed Otto Bock,
der i 1997 kom først med en computerstyret protese. Forud var gået næsten 10 års
videreudvikling af en prototype, som den
canadiske opﬁnder Kelly James stod bag.
Protesen fra Otto Bock ﬁk navnet ’C-leg’,
hvor C’-et, måske ikke så overraskende,

Hylsteret, hvor brugerens lårben
placeres, er enten fremstillet af
kulﬁber, silikone eller termoplast. Det
bliver specialfremstillet til den enkelte
bruger. Det sidder så stramt som en
sko, der er for lille.
To kontakter til henholdvis
batteri-lader og bluetooth-adaptor.
Benets lithiumion-batteri skal oplades
cirka en gang i døgnet. Det sker
nøjagtig som man kender det fra
sin mobiltelefon. Ved at koble en
bluetooth-adaptor til protesen kan
bandagisten kommunikere trådløst
med den mikroprocessor, der styrer
protesen.

Pyramide-kobling forbinder hylsteret med selve computer-benet.

Elektronikken sidder beskyttet i
den øverste del af benet. Den indbyggede mikroprocessor kombinerer
alle bevægelsesinformationer fra
protesens sensorer, der måler 50
gange i sekundet. Processoren bruger
informationerne til at genkende, i
hvilken fase benet er i, og åbner og
lukker for hydraulikken, så protesen
får en naturlig gang.

Hydraulikbeholderen sørger for,
at protesen ikke dingler frem og tilbage under gang. Det gør hydraulikken ved at yde enten meget eller lidt
modstand, når benet bevæges frem
og tilbage. På den måde bremser
hydraulikken altså benet, når det er
ved at nå sine yderpositioner.

Kulﬁber-ramme: For at modstå de
mange belastninger, som protesen
udsættes for under brug, er rammen
fremstillet af kulﬁber. Det er stærkt,
men samtidig meget let materiale.
Inde bag rammen sidder hydraulik,
elektronik og batteriet.

Knævinkel-sensor: Denne sensor
måler, hvor meget knæet er bøjet, og
hvad hastigheden er. Informationen
sendes til protesens mikroprocessor,
der anvender informationen til at
styre knæet. Sensorerne i protesen er
af samme type som anvendes i ﬂy- og
rumfartsindustrien.

Rør-adaptor med sensorer: I
den nederste del af protesen sidder
to sensorer, der måler henholdvis
den vægt som brugeren trykker med
på hælen og på tåen. Når sensoren
opfatter, at brugeren lægger vægt
på tåen, sendes informationen til
mikroprocessoren, der igen sender
besked videre til hydraulikken om, at
knæet skal åbnes. På den måde er
skridtet ’i gang’.

Kunstig fod: Der er i alt 9 forskellige typer fod, som man kan anvende
til den computerstyrede benprotese.
Valget af fod afhænger bl.a. brugerens vægt og aktivitetsniveau.
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står for ’computer’. C-leg kom til at sætte helt nye standarder
for benproteser, og til i dag er der ca. 80-100 danskere, der
har fået et C-leg, på verdensplan er der over 40.000 brugere.

Ikke et robot-ben
Benprotesen består af et kegleformet hylster, som brugeren
har sit lårben i. Hylsteret er monteret på det avancerede computerstyrede knæ-led, som igen er forbundet med et underben
og endelig en kunstig fod.
Hylsteret er fremstillet i enten kulﬁber, silikone eller termoplast. Hvilket materiale, der vælges, afhænger af, hvor aktiv
brugeren er.
For at gøre selve protesen så let og stærk som muligt, er den
fremstillet af titanium og aluminium, og det giver protesen et
udseende, der sender tankerne hen på et robot-ben. Men der
er ingen motor i protesen, det er brugerens egen muskelkraft,
der ﬂytter benet. En anden vigtig detalje er, at det er lydløst.
Benprotesen er ikke noget billigt hjælpemiddel. Selve protesen, med mikroprocessor og kulﬁberramme, koster cirka
300.000 kroner. Men dertil kommer omkostningerne til bandagisten, som sørger for, at protesen er indstillet og tilpasset
helt perfekt til brugeren. Desuden er der stor forskel på, hvilken kunstig fod, patienten vælger. Selve foden alene kan koste
op til 40.000 kroner, det afhænger igen af, om brugeren er et
ungt og aktivt menneske eller en ældre, knap så rørig person.

Sådan fungerer det
Når brugeren har fået sin computerstyrede benprotese, skal
det allerførst indstilles, så protesen kender det gangmønster,
som brugeren har. På den måde kan protesen sørge for at
efterligne brugerens normale gang.
Denne grundindstilling af protesen foregår hos bandagisten.
Bandagisten måler, hvor meget brugeren svinger sit ben
frem og tilbage, og også hvor meget vægt, brugeren lægger på
sin hæl og tå, når han eller hun bevæger sig rundt.
Disse værdier sørger bandagisten for at lagre i protesens
mikroprocessor, så protesen på den måde ’kender’ brugeren.
Når brugeren så senere ude i virkeligheden trykker med en
bestemt vægt på hælen eller tåen, og knæet samtidig har en
bestemt vinkel, ved computeren, hvor i gangfasen brugeren er.
Mikroprocessoren kan nu sørge for at åbne og lukke for
ventilerne i protesens hydraulikbeholder og på den måde øge
og formindske modstanden i protesen, når benet bevæges
frem og tilbage.
Når brugeren for eksempel tager et skridt fremad, registrerer sensorerne hvilken vinkel, benet er nået til, og sidst
i skridtet øger computeren så modstanden i knæet, så benet
langsomt bremses ned. På den måde sørger computeren altså
for, at protesens bevægelse kommer til at se naturlig ud, og så
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C-leg protesen er en god støtte for de soldater, der mistede det ene eller begge
ben som følge af miner eller vejsidebomber i Afghanistan og Irak. Her er det
29-årige Mark Peters, der genoptræner på Rigshospitalet. Han mistede begge
ben ved en vejsidebombe i Afghanistan i 2009. Foto: Carsten Lundager

det ikke ser ud som om, at brugeren går og sparker til en bold
med hvert eneste skridt.

Duer også til cykling
Hele indstilingen af protesen foregår altså hos bandagisten, da
det kræver et indgående kendskab til anatomi, biomekanik og
gang-cyklus at indstille protesen korrekt.
Men brugeren har med den computerstyrede protese alligevel mulighed for selv at vælge nogle forskellige indstillinger
til hverdagsbrug.
Som udgangspunkt er protesen indstillet til normal gang.
Men ved hjælp af en fjernbetjening, som brugeren for eksempel kan have i lommen, er det muligt lynhurtigt at få protesen
til at skifte til ’cykel-indstilling’, hvor knæet skal have mulighed
for at bevæge sig anderledes.
Når brugeren så stiger af cyklen igen, klikkes på fjernbetjeningen igen, og protesen skifter tilbage til normal gangindstilling. Har man glemt fjernbetjeningen derhjemme, kan
man også skifte mellem protesens indstillinger ved at trykke
tre gange hurtigt efter hinanden med tåen.
For en benamputeret er det altså muligt at ’hoppe’ på en
cykel, uden at skulle igennem en kompliceret manøvre med at
skrue på protesen, og uden at alle forbipasserende behøver at
lægge mærke til det.
De mest avancerede af de computerstyrede proteser har
mulighed for ﬂere indstillinger, sådan at brugeren for eksempel kan skifte til ’rulleskøjte-indstilling’ eller ’golf-spillerindstiling’. 

Jeg ﬁk skiftet toiletsædet
nu, fordi jeg også i
fremtiden ønsker at klare
mine toiletbesøg helt alene.

Det papirløse toilet

Kan
Kan nu
nu også
også tilbyde
tilbyde personlig
personlig og
og professionel
professionel
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speciale
i ernæring og
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The world most selling bidet

Skift kun toiletsædet
Et toilet-bidet optager
ingen ekstra plads i badeværelset. Du udskifter blot
dit almindelige toiletsæde
med vores bidetsæde og
tilslutter strøm og vand –
hvorefter det er klar til brug.

Aspen Bidets er blevet produceret siden 1971 og har en stor erfaring på det
europæiske marked. Aspen Bidets passer perfekt til alle toiletter i Danmark.
Det gør installationen nem og billig.
Bestil en brochure nu eller gå ind på
vores hjemmeside og se hvordan et
toilet-bidet kan gøre din hverdag både
nemmere og renere.

,BSEJPMPHJt,BSLJSVSHJt,CFLJSVSHJt
-VOHFNFEJDJOt/FVSPLJSVSHJt0OLPMPHJt
0SHBOLJSVSHJt0SUPQELJSVSHJt1MBTUJLLJSVSHJt
3ZHLJSVSHJt4USVNBLJSVSHJt6SPMPHJtKFOLJSVSHJ

INFORMATION
Aspen Bidets vasker
dig med ren tempereret
vand og tørrer dig med
behagelig varm luft.

Tlf. 75 56 32 44
www.toilet-bidet.dk
mail@toilet-bidet.dk
Toilet-bidet.dk v/J. Honoré Care ApS
Karetmagervej 7 · 7000 Fredericia

Kontakt os på tlf. 87 41 11 11
eller mail@arosph.dk
www.arosph.dk

Forssling & Co.
benytter sig
af de nyeste
proteseteknikker
De nyeste teknikker inden for
benproteser giver den amputerede
mulighed for at leve et normalt liv.
Valg af benprotese er en stor beslutning,
og med mere end 30 års erfaring og egne,
uafhængige værksteder, tør vi garantere
dig god og tryg rådgivning og vejledning i
forbindelse med dit valg.

NÆSTVED
HOLBÆK

Vil du høre mere om benproteser eller om
hvordan vi arbejder, er du velkommen til at
kontakte os.

KALUNDBORG
SORØ
SLAGELSE

Industrivej 1 · 418O Sorø · Tlf. 57 83 41 10 · www.bandagisten.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 7.30-16.00 · Fredag kl. 7.30-14.00
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Livet efter en
fedmeoperation

Opgør med
alderdommen

Fordomme om
psykisk sygdom

E gastric bypassEn
operation, kendt
o
ssom fedmeoperation, er et kæmpe
ti
sskridt for svært
overvægtige.
o
Men en vellykket
M
operation gør det
o
dog ikke alene.
d
en udfordring, når
Efterfølgende venter e
den opererede skal ﬁnde det gode liv,
og hverdagen starter på ny – herunder
at få kosten og de nye vaner til at gå
hånd i hånd. ’Gastric Bypass’ er en
grundbog, der anviser løsningsforslag
til hvordan livsstil og kostvaner kan
lægges ind i nye rammer. Det er diætist
Stine Junge Albrechtsen og kokken
Carsten Olsen (Den Skaldede Kok), der
på en nem måde fortæller om, hvordan
kosten skal sammensættes efter en
operation, så den er sund, varieret og
nem at gå til.
’GASTIC BYPASS inspiration til livet
og maden efter operationen’
Af Stine Junge Albrechtsen
og Carsten Olsen
Muusmann Forlag
224 sider, kr. 249,95

’M går ikke i stå
’Man
af at blive gama
mel; man bliver
m
gammel af at gå i
g
sstå’. Sådan lyder
en af konklusioe
nerne i journalist
n
Lone Kühlmann
L
og aldringsforsker
o
Kirks nye bog, ’Afskaf
dr.med. Henning Kirk
Alderdommen’. Her rusker forfatterne
op i den elendighedsretorik, der gør
alle ældre til ofre, og de viser og fortæller, hvordan vi som samfund kan vælge
at anskue ældre som en ressource i
stedet for som en belastning. Samtidig
opfordrer forfatterne de ældre til at
vælge, hvordan de vil se sig selv som
ældre – skal man som ældre være en
del af livet, eller har man nået dødens
forgård?
’Afskaf alderdommen
– bliv i de voksnes rækker’
Af Lone Kühlmann og Henning Kirk
Gyldendal
266 sider, kr. 279,95

S du udsendelSå
sserne ’Gal eller
normal’ i DR,
n
hvor eksperter
h
sskulle identiﬁcere
fem personer
fe
med en psykiam
trisk diagnose ud
tr
af en gruppe på
a
10? Denne bog er bygget
op omkring
byg
interviews med ti personer, hvoraf de
fem har deltaget i tv-programmerne.
Personerne lider af de ti mest udbredte
psykiske sygdomme: skizofreni, OCD
(tvangstilstand), angst, anoreksi, bulimi,
ADHD, depression, maniodepressiv sygdom, Alzheimers sygdom og
Aspergers syndrom. Det er bevægende
livshistorier om sorg og ensomhed, men
også om håb og bemærkelsesværdige
behandlingsresultater. Undervejs får vi
facts om symptomer, sygdomme og behandling. ’Gal eller normal’ har forord
af Peter Qvortrup Geisling og er blevet
til i samarbejde med PsykiatriFonden.
’GAL ELLER NORMAL.
Fortællinger om psykisk sygdom’
Af Dorthe Boss Kyhn
Lindhard og Ringhof
208 sider, kr. 249,95.

Slank uden rynker
Der sker ting og sager med fysikken, når vi runder de 40. Hormonerne stikker af for at leve deres
eget liv. Forbrændingen falder, muskelmassen svinder, rynkerne viser deres sande ansigt – og
det er pludseligt blevet svært at slippe af med de ekstra kilo, der stædigt har sat sig fast på lår
og mave. Men det behøver man ikke at ﬁnde sig i. Diætist Charlotte Hartvig kommer i ’Kvindekuren’ kvinderne til undsætning med en kur, der både holder og er til at holde ud. Gennem
opskrifter og råd giver bogen anvisning til vægttab efter de 40, anviser det rigtige miks mellem fedt, proteiner og kulhydrater, og den udpeger de madvarer, der kan holde huden glat
og spændstig. Det hele bliver krydret med syv kvinders ’før’ og ’efter’ oplevelser.
’Kvindekuren – spis dig spændstig’
Af Charlotte Hartvig
Gads Forlag
160 sider, kr. 249,00 kr.
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KORT OG GODT

Vidste du,

at der er behandlingsgaranti
for impotens? Impotens er nemlig en folkesygdom, hvor op
mod halvdelen af alle danske mænd i kortere eller længere
tid oplever, at en manglende rejsning forstyrrer kærlighedslivet. Derfor er rådet også at søge læge eller speciallæge i
urologi for at ﬁnde årsagen.

Flere vitaminer
i økologisk kød
Kød fra økologiske tyrekalve på græs indeholder ﬂere vitaminer og
har en sundere fedtsyresammensætning end kød fra konventionelt
opdrættede kalve. Det viser en afprøvning med to hold kalve, som
Økologisk Landsforening og to økologiske landmænd har foretaget. Kødet blev efterfølgende undersøgt af forskere på Aarhus og
Københavns Universiteter, som sammenlignede det med konventionelt kalvekød. Ifølge projektleder Irene Fisker fra Økologisk
Landsforening er det græsset, der gør forskellen, da samme
tendens er observeret i mælken fra malkekøer, der går på græs.
”Græs er kvægs naturlige føde, og det kommer også til udtryk i
mælk og kød, når køerne æder så naturligt som muligt,” siger hun.

Fedme og diabetes kan
udløse inkontinens
Overvægt øger markant risikoen for at blive inkontinent. Det kom frem, da forskere fra hele verden
mødtes i København til verdens største konference
om inkontinens. Tal fra konferencen viser, at
risikoen for udvikling af inkontinens øges markant
når diabetes, stress, depression og især fedme
også er en problemstilling. Ifølge forskningen stiger
risikoen for inkontinens med otte procent for hvert
BMI-point (Body Mass Index), man er overvægtig.
Problemet forværres yderligere ved, at inkontinens
er tabubelagt, og at læger og behandlere har lige så
svært ved at tale om emnet som den inkontinente.
Kilde: Global Forum on Incontinence

Kilde: Nyhedsinformation

Undgå ondt i ryggen efter havearbejde
Havearbejde er godt for krop og sjæl –
hvis man gør det med omtanke for kroppen. Mange kaster sig dog så hurtigt ud
i det, at de glemmer at passe på, og det
fører ofte til rygsmerter. Havearbejde er
nemlig hårdt slid – især hvis man ikke har
været aktiv i haven i lang tid.
Gigtforeningen har derfor lavet 10
råd til et rygvenligt havearbejde:
UÊ Varm op, inden du går i gang,
f.eks. med en gåtur.
UÊ Start stille og roligt op. Begynd
med det lette havearbejde.
UÊ Husk, du behøver ikke nå
det hele på én dag.
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UÊ Varier arbejdet. Skift mellem det tunge
og lette arbejde og skift arbejdsstilling.
UÊ Hold pauser. Sæt eventuelt et ur til.
UÊ Undgå at bøje dig forover, når du skal
luge, grave og løfte.B øj i stedet ned i
knæene, så du skåner lænden.
UÊ Hold ryggen rank. Især når du skal
løfte ting og køre rundt med trillebøren.
UÊ Undgå vrid i ryggen. Næsen skal
pege samme vej som fødderne.
UÊ Tag varmt tøj på, der dækker
UÊ hele ryggen.
UÊ Stop med det samme, hvis du
får ondt.
Kilde: Gigtforeningen

MEDICINSK
GODKENDT

NYHED!

NYE FLOTTE
DESIGNS

Intelligente smykker
og tøj fra S+ABILITY

Michael Rasmussen
bruger stability
produlter

Alle S+ABILITY ’s produkter er medicinsk godkendt
– det er dokumenteret at de styrker balancen og musklerne.
• Styrker og forbedrer dit velvære
• Forbedrer blodcirkulationen
• Reducerer muskeltræthed og stress
• Afhjælper spændinger og stivhed
• Forbedrer balancen
Læs mere på www.stability-danmark.dk og
se bl.a de nye armbånd

Tøjet er lavet af Polypropylen der er meget velegnet til sportsundertøj, da ﬁberen ikke optager fugt, men transpoterer sveden
væk fra kroppen og ud i det næste hold tekstiler. Overskydende
fugt afgives dermed til den omgivende luft.

WWW.STABILITY-DANMARK.DK I TLF. +45 31407110

   

E KSP ERTER:

Festindustrien opfordrer unge til
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Når danske unge har verdensrekord i
druk, er det ikke kun fordi, de lever i en
kultur, der lærer dem at drikke. Det skyldes
også, at alkoholproducenter, diskoteker
og rejsebureauer tjener mange penge på
at organisere nattelivet sådan, at de unge
drikker mest muligt. Fagfolk efterlyser fokus
på andre måder at beruse sig på
Af Heidi Pedersen – Foto: Polfoto

F

estindustrien tjener fedt på unges trang til fællesskab og intensitet. Således organiserer diskoteker,
rejsebureauer og alkoholproducenter i stigende grad
begivenhederne, når unge går i byen, og målet er at få dem
til at drikke så meget, de kan. Det ses for eksempel, når producenter som CULT og Carlsberg sender såkaldte Cult- og
nissepiger ud i nattelivet og etablerer ritualer omkring deres
produkter, eller når rejseselskaberne i Sunny Beach har
professionelle guider i nattelivet, som er medvirkende til,
at de unge drikker mere, end de ellers ville have gjort uden
deres tilstedeværelse.
”Det er selvfølgelig langt fra alle, som er slemme til at
opfordre de unge til at drikke. Men generelt oplever jeg, at
festindustrien promoverer og tjener store penge på alkohol,
og den er med til at deﬁnere fest som stordruk. Det vil sige,
at det ikke bare handler om at have det sjovt og være sammen med venner, men i høj grad om at drikke så meget alkohol som muligt,” siger Sébastien Tutenges, der er forsker
ved Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet
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og lige nu er i gang med et 3-årigt
forskningsprojekt, der skal kortlægge,
hvordan man undgår alkoholrelaterede
skader i nattelivet.
Sébastien Tutenges giver ﬂere eksempler på, hvordan unge bliver opfordret
til druk, når de indtager de danske
barer og diskoteker.
”Nogle steder er der fjernsynsskærme
med fulde folk, der omfavner hinanden,
andre steder råber dj’en ’bunde, bunde,
bunde’. Der er også mange steder, som
reklamerer for ti shots for 100 kroner
eller bartendere, der spørger gæsterne,
om de er ved at være søvnige, hvis de
bestiller en lille øl,” forklarer Sébastien
Tutenges.
Foreningen Alkohol og Samfund, som
arbejder for at styrke forebyggelse af
alkoholproblemer i Danmark, er enig
med sociologen.
”Der er kommet en kultur blandt de
unge, som handler om at drikke sig
voldsomt beruset, ofte ﬂere gange om
ugen. De kan ikke gå i byen og være
ædru, for så er det ikke sjovt, og det
vil virke afvigende i forhold til deres
kammerater. Derfor så jeg gerne, at vi
havde en festindustri, som var mere
ansvarlig og serverede mindre alkohol,”
siger Anette Søgaard Nielsen, der er
formand for foreningen.

Verdensmestre i druk
Hos Ung Rejs, hvor man sælger ungdomsrejser til unge mellem 16-26 år,
har man svært ved at genkende det billede af den danske alkoholkultur, som
eksperterne tegner.

38

46/%)&%t/3 

”De unge vil hellere hygge sig sammen
med vennerne i stedet for at køre shots
ned. Selvfølgelig er der et segment, som
synes, det er sejt. Men de fylder mindre
og mindre. Vi oplever, at alkoholforbruget er faldende,” siger medejer af Ung
Rejs, John Tobiesen.
I maj måned i år offentliggjorde
verdenssundhedsorganisationen WHO
ellers en undersøgelse af skolebørns
sundhed og trivsel i 39 lande. Den viste,
at danske unge fortsat ligger helt i top,
når det gælder fuldskab. 56 procent
af de adspurgte 15-årige svarer ja til
mindst to gange at have drukket så
meget, at de blev fulde. Det er omkring
dobbelt så stor en andel af aldersgruppen, som man for eksempel ser i Norge
og Sverige, der placerer sig som nummer 27 og 29 i statistikken.
”Vi har under 6.000 gæster om året,
så vi kan ikke præge en hel ungdomskultur. Og jeg mener ikke, man kan
bebrejde et rejseselskab for, at der er
en generation af unge, som drikker øl,
lige som deres forældre gør det,” siger
John Tobiesen.
Sébastien Tutenges giver Ung Rejsejeren ret i, at mange unge er opvokset i et miljø, hvor de ser forældrene
drikke alkohol, hvis de skal have det
sjovt. Men han fastholder sin kritik af
festindustrien, der ifølge ham får de
unge til at drikke mest muligt. Det gør
han blandt andet på baggrund af en
række feltstudier, han har foretaget i
den bulgarske ferieby Sunny Beach,
hvor omkring 10.000 danske unge hver
sommer rejser hen for at feste.

Fakta
Unge på druk
Hver dansker over 14 år har et årligt
forbrug af 11-12 liter ren spiritus, svarende til cirka tre ﬂasker vodka om måneden.
Trods et lille fald i forbruget er danske
unge stadig Europamestre i druk. Omkring hver syvende pige mellem 16-20
år har fortrudt fulde-sex, og cirka hver
sjette dreng har været i fuldmandsslagsmål. Hver tiende dreng har været på skadestuen eller hospitalet på
grund af druk.
Ifølge en ny undersøgelse udarbejdet af Mandag Morgen og TrygFonden mener 44 procent af danskerne,
at afgiften på alkohol skal øges, mens
24 procent er i mod. 67 procent mener, at aldersgrænsen for køb af alkohol skal hæves til 18 år.
3.000 danskere dør hvert år af direkte alkoholrelaterede sygdomme, som
for eksempel skrumpelever. Alligevel er
Danmark blandt de to lande i EU, der
ingen alkoholhandleplan har.
Et nyt forskningsprojekt på Hvidovre
Hospital skal i løbet af de næste tre år
dokumentere, hvordan et begyndende
alkoholforbrug sætter spor i hjernen
hos børn og unge. Projektet vil give ny
viden om, hvordan den unge hjerne
påvirkes af alkohol.

Kilde: Sundhedsstyrelsen & Statens
Institut for Folkesundhed.

” Der er kommet en kultur blandt
de unge, som handler om at
drikke sig voldsomt beruset”
ANETTE SØGAARD NIELSEN

”Noget af det, der er særegent ved festturismen er, at de unge ofte følges med
en guide, når de går byen. Og det viser
sig, at de unge ikke drikker så meget,
når de går alene i byen, som når der er
en guide i selskabet. Så på den måde er
de med til at fremme stordruk,” siger
Sébastien Tutenges.

Hvis ansvar?
Hos Ung Rejs så man gerne, at de unge
drak mindre, men samtidig er det ikke
rejsebureauernes eller deres guiders
ansvar at fortælle gæsterne, hvor meget
de må drikke, lyder det fra medejer af
Ung Rejs, John Tobiesen.
”Jeg kan ikke fortælle en 19-årig, bare
fordi han har købt ﬂybilletten hos mig,
at nu skal han gå hjem på sit hotelværelse, fordi han har drukket over fem
genstande. Det ville Stig Elling heller
ikke sige til sine gæster. Så er det da et
større problem, at vores lovgivning tillader unge på 16 at købe øl i supermarkederne,” siger John Tobiesen og tilføjer:
”Vi skammer os ikke over, at der er
aftenarrangementer på en ferie. Det
har der altid været, og det vil der også
være fremover. Hvis ikke man kan tåle,
at der er pubcrawl på programmet,
så kan man bare lade være med at
deltage,” siger han.
Ved Center For Rusmiddelforskning
på Aarhus Universitet erkender man da
også, at festindustrien, herunder rejsebureauer, ikke har hele ansvaret for, at
de unge har et stort forbrug af alkohol.
”Det er nogle vigtige medansvarlige,
men det er selvfølgelig et samspil af ﬂere

aktører, som for eksempel forældre og
politikere,” siger Sébastien Tutenges.
Han opfordrer derfor til at favne frem
for at bekæmpe beruselsen.
”Bevidsthedsændrende oplevelser
kan opnås på mange måder end gennem alkohol. I mange samfund spiller
rusmidler en meget mindre rolle, end
de gør i det danske. I nogle kulturer
er intens dans og musik for eksempel de midler, der oftest tages i brug
for at rokke ved bevidstheden,” siger
sociologen.
Han får opbakning fra Foreningen
Alkohol og Samfund, der gerne så en
ændret alkoholkultur.

Fakta

Vi er konﬂiktsky
”Det kunne være rart, hvis vi havde
nogle arenaer, hvor man kunne høre
høj musik, danse og have det skægt,
uden at man på den måde drak sig i
hegnet,” siger Anette Søgaard Nielsen,
der dog også erkender, at det bliver
svært at ændre.
”Vi er et konﬂiktsky folkefærd i
forhold til at sætte grænser over for
de unge. Som det ser ud nu, har vi
overladt en bane til de unge, som er
voldsom risikabel. Derfor bør vi sætte
aldersgrænser og afgifter op, hvis vi vil
undgå varige mén, som for eksempel
indlæringsvanskeligheder,” siger Anette
Søgaard Nielsen, der er formand for
foreningen. 

På rejse med Ung Rejs
Ung Rejs er ﬂere gange anmeldt til
Forbrugerombudsmanden for upassende markedsføring (2001, 2005,
2007 og 2011), men i april i år blev
selskabet frikendt for at opfordre unge
til druk gennem deres markedsføring
i 2008. Ung Rejs blev tidligere på året
kendt skyldig i byretten, men er altså
nu blevet pure frikendt.
Ung Rejs har gennem de seneste 10 år
gennemført en række tiltag, som har
haft til formål at skabe trygge rammer
omkring de festglade unge. Blandt andet har selskabet indført et armbånd
for gæster under 18, så bartenderne
kan se, hvor gamle de er. De har også
lavet en følg-hjem ordning og en alkoholpolitik for deres ansatte guider.
10 procent af Ung Rejs’ gæster er under 18 år.

/3 t46/%)&%
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Sundhed – det nye
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Mangler du en artikel, du kun kan huske brudstykker af, har du
glemt øvelserne til at forebygge en tantepukkel, eller var der en
lækker opskrift du ikke ﬁk lavet?

www.magasinet-sundhed.dk

BØRN BEHØVER
IKKE AT BLIVE
KØRESYGE..!
Kroppen har sit eget
forsvar mod køresyge
- det skal blot aktiveres..!

KLINISK TESTET

Køresyge er ofte et
problem på ferieturen..!

men der ﬁndes en løsning, der hurtigt og
uden medicin afhjælper køresyge for de
ﬂeste.
Når børnene sidder køresyge på bagsædet eller
er døsig af medicin, er feriestemningen ikke helt
rigtig. Forældre spørger derfor ofte brevkasser om
gode råd mod køresyge.
En effektiv og god løsning er nu tilgængelig med
akupressurbåndet Sea-Band.
Så enkelt at man let overser muligheden..!
Et svagt vedvarende tryk på akupressurpunktet
P6, under hvert håndled, aktiverer kroppens
eget forsvar mod kvalme, og efter få minutter er
køresygen væk eller reduceret.

Kan Sea-Band hjælpe dit
barn mod køresyge..?

- er du i tvivl, så lad tvivlen komme dit barn til gode,
og vurdér herefter, om det virker tilfredsstillende.
9 ud af 10 opnår den fulde virkning med Sea-Band.
Akupressurbåndet tages på lige inden køreturen.
”Bliv’ tilfreds med dit Sea-Band eller få pengene
tilbage”.
Sea-Band virker efter de samme principper som
akupunktur, bare uden nåle. Virkningen med
akupunkt-stimulation forklares med, at kemiske
budbringere i nervesystemet kan være årsagen til
den fysiologiske reaktion.
Sea-Band fås til børn og voksne og anvendes
generelt mod kvalme - også mod graviditetskvalme.
Sea-Band købes på
apoteket, hos Matas
og i Helsebutikker.

- det naturlige valg
Vejl. udsalgspris 124,-

Læs mere om SEA-BAND på www.seaband.dk
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Transportsyge
Der ﬁndes ﬂere forskellige midler
mod transportsyge. Man skal dog
huske på, at antihistaminer kan
virke sløvende, og at alle midler
kun virker forebyggende. Er man
først blevet dårlig, hjælper det
ikke at tage medicin. Skal man
ud og ﬂyve langt kan det være
en god ide med ørepropper til
trykudligning og støttestrømper,
hvis man skal sidde ned i meget
lang tid.

UNDGÅ
SYGDOM
PÅ REJSEN
Med dit eget rejseapotek kan du
være forberedt på de værste uheld
Af Jesper Bo Bendtsen

H

usk pas, penge og præservativer! Sådan er der mange,
der med et smil og forventninger til gode oplevelser
pakker feriekufferten. Men det er ikke helt nok, hvis
man vil gøre en indsats for at undgå de dårlige ferieminder.
En af de forholdsregler, man kan gøre, er at pakke et lille
rejseapotek. Hvad det helt præcist skal indeholde af håndkøbsprodukter, afhænger meget af destinationen, hvordan man
kommer dertil, og din generelle sundhedstilstand. Men her på
siden er et bud på en tjekliste til et rejseapotek, sammensat af
apoteker Naser Balderlou Jensen fra Randers Løve Apotek. 
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Kønssygdomme
Det burde ikke være nødvendigt
at sige det, men kondomer er obligatorisk for singler, der rejser
ud. Ikke alene beskytter de mod
graviditet, de beskytter også mod
kønssygdomme og leverbetændelse.

Solskoldning
Undgå solskoldning ved at følge
solrådene fra Kræftens Bekæmpelses om at holde siesta mellem klokken 12 og 15, købe en
solhat, og så skal man naturligvis bruge rigeligt med solcreme,
hvor tøjer ikke dækker. De ﬂeste af os vil få den rette beskyttelse med faktor 15. En voksen
skal normalt bruge 35 gram solbeskyttelsesprodukt for at beskytte hele kroppen. Hvis du har
fået en let forbrænding, kan den
lindres med fugtighedscreme eller after sun lotion. Hvis huden
klør, kan du smøre med et lokalbedøvende middel. En stift og en
læbepomade med en højere faktor kan forebygge forbrændinger
i ansigtet. Søg læge, hvis du har
forbrændinger eller soleksem på
store dele af kroppen.

Diarre

Stik, bid og kløe

En omgang diarre kan ødelægge
mange ferieoplevelser. De typiske årsager til diarre er, at man bliver smittet gennem vand, mad og
drikke. Man kan forebygge diarre
med mælkesyrebakterier. Men er
uheldet først ude, skal der skrappere midler til at få maven i ro.
Sørg for at få rigeligt med væske;
for eksempel te med lidt sukker eller køb Revolyt, der fås på apoteket som pulver til at blande op i
rent vand.

Åh, det er træls at gå rundt med
en kløe, man ikke kan komme af
med. Myggebalsam kan hjælpe
til en roligere søvn, men husk at
bruge den, før myggene kommer. Har du fået myggestik, kan
Mepyramin-creme eller Xylocaincreme tage noget af kløen og
svien. Tabletter med antihistaminer er også virksomme mod myggestik.

Sår, skrammer og vabler
En pakke med plaster i håndtasken kan vise sig at blive en
særdeles velkommen ide. Særlige vabelplastre fra eksempelvis Compeed kan redde en storbyferie, hvis de nye sommersko
har gnavet hul. Med et vabelplaster kan man fortsætte som intet
var hændt. Engangsvaskeklude,
forbindinger og plaster er også
praktiske at have ved hånden,
hvis uheldet skulle være ude.

Ved hvepsestik er det smart at
have en giftsuger ved hånden.
Den ligner en sprøjte, men bruges bare omvendt. Både kløe og
hævelse kan også lindres af antihistamintabletter, der fås i håndkøb på apoteket.
Hvis man går rundt og kradser i
sine myggestik, kan man undgå
infektioner i sårene ved smøre
stikkene med lidt klorhexidincreme.

Smerter
Man ved aldrig, hvornår man render ind i en spændingshovedpine
af eksempelvis at sidde umageligt
i en lufthavn eller bære på tunge
tasker, så et mildt smertestillende
middel med paracetamol, ibuprofen eller acetylsalicylsyre bør høre
med i toilettasken

Allergi
Hvis du er pollenallergikere, skal
du huske din høfebermedicin.
Der er pollen i alle lande, men
ikke nødvendigvis de samme
pollen som her hjemme og heller ikke på samme tidspunkt. For
nogle pollentyper kan der være
ﬂere måneders forskel i sæsonstart mellem Middelhavslandene
og det nordlige Skandinavien.
På Astma-Allergi Danmarks hjemmeside kan du ﬁnde links
til andre landes pollental.
Se www.astma-allergi.dk

Forstoppelse
Selv om man normalt har en velfungerende mave, kan man sagtens få en ’rejseforstoppelse’,
som kan være lige så hæmmende
for ferieglæden som diarre. Er
det meget akut, kan en Microlax
få gang i maven i løbet af få minutter. Hvis det er et tilbagevendende problem, kan man tage
to til tre Magnesia piller ved sengetid. Det løser oftest problemet næste morgen. Ellers er de
bedste råd at drikke rigeligt med
vand, spise groft og få nok motion.

Øvrigt
Hånddesinﬁcerende gel eller servietter til en ekstra beskyttelse
mod virus og bakterier kan forebygge megen smitte. Og så kan
et lille digitaltermometer være
rart at have ved mistanke om feber. Saks og pincet kan også være
nyttige til splinter med mere.
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Kom inden for i læ for vind og sol.
Der er ikke meget skygge på sandklitten Düne. Men mange tomandsstrandstole klarer skærene

Sund vejrtrækning på

Helgoland
Langt ude i Nordsøen rejser øen Helgoland sine røde klipper op af vandet.
På denne ene kvadratkilometer ﬁndes Tysklands mest jod- og iltholdige luft,
et mildt og lunt klima og meget få pollen. Derfor kan allergikere og personer
med luftvejsproblemer roligt trække vejret dybt her. At øen desuden er bil- og
udstødningsfri, er blot en sidegevinst
Af Anne Mette Futtrup
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D

et føles som søndag, for selv om uret siger morgen, er
der ikke en lyd. Ingen biler, ingen bippende lyskurver,
ingen dyttende busser, ingen skingre togopbremsninger. Og ingen såkaldt vejvrede mellem forbipasserende. Kun
arme, der kvikt ryger i vejret til hilsen, når de morgenfriske
lokale møder hinanden.
Luften er kølig og frisk på søndagsmåden – helt fri for dieselstank, skorstenssmog og bilos.
På hotellets altan står en ældre kvinde og strækker armene
langt op over hovedet. Stræk, stræk, stræk – med skiftevis
fokus på venstre og højre side af kroppen. Hun står med sin
nøgne ryg til den strålende forårssol, som netop nu strækker
sig op ad havet mod sin plads på himlen.
Men det er ikke søndag. Det er en ganske almindelig forårstirsdag på den tyske ø Helgoland, hvor opkvikkende frisk luft
og afslappende stille ro er helt normal hverdag.

Sundhedsøen i Nordsøen
Helgolænderne kalder stolt deres røde sandstensklippeø for
Sundhedsøen. Her 70 km ude i Nordsøen får du nemlig den
mest ilt- og jodholdige luft i hele Tyskland. Her svinger Golfstrømmen forbi og sørger for mildt og lunt vejr året rundt, så
her sjældent er under frysepunktet, og ligeså sjældent meget

varmt. Her medvirker en yderst minimal mængde træer til, at
pollen er et begrænset problem. Og her siges den forstøvede
havluft, som ﬁnder vej til hver eneste krog på øen, at gøre
gavn i besværede luftveje – og mindske behovet for medicin.
Alt sammen har gennem mange år draget allergikere,
astmatikere og mennesker med kroniske luftvejssygdomme,
som på Helgoland kan trække vejret frit og ubesværet og få
behandling for deres lidelser på øens kursteder og klinikker.
Sådan er det stadig, selv om de tyske myndigheder ikke helt
så rundhåndet som tidligere sender syge på kurophold og retræter. Nu om dage er det hovedsageligt turisterne selv – både
tyske og udenlandske, der arrangerer deres ophold på øens
hoteller og kursteder, hvor de kan få både lægebehandling og
hjælpe til at forebygge og komme til kræfter igen.

Wellness, vand og vandreture
Kurstederne er en blanding af wellness og lægebehandling. Du
kan få køle- og varmebehandlinger, inhalationer og fysioterapi.
Du kan bade i aromakurbade og i dampbade, få massage og
gå til gymnastik på blandt andet øens største wellness-kursted,
Kurmittelhaus. Og på det nyeste svømmemekka, som bliver
kaldt Det lille hav i havet – eller Mare Frisicum Spa Helgoland,
kan du bade i opvarmede udendørs bassiner og havbassiner.

Lange Anna hedder klippen, der rager op og vandet og er hjemsted for tusindvis af fugle. Blandt andet yngler sulen her. Foto: Lilo Tadday, www.tadday-foto.de
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NORDTYSKLAND

Bedste
busrejsearrangør

med dansk rejseleder

GO
GO
DT
GODT
DT
REJ
SES
REJ
ELS
SES
REJ
ELSKA
SES
KAB
201
222 ELSKABB
201
201

GREIFSWALD, RÜGEN, USEDOM

IDYL VED ØSTERSØEN
Dejlig ferieoplevelse i Nordtyskland til det hyggelige
Mecklenburg – Vorpommern med besøg på de to ﬂotte
øer, Rügen og Usedom. Bus, ****hotel med halvpension,
udﬂugter og dansk rejseleder er inkluderet.
Rejs med 13/8.

2.795,-

4 dages oplevelser. Fra kr . . . . . .

4 delstater på 4 dage

NORDTYSKLAND
Hyggelig miniferie i det smukke Nordtyskland med
besøg i bl.a. Lübeck, Schwerin, Elben og Hamburg.
Busrejse, dejligt ****hotel med halvpension, rejseleder
og udﬂugter er inkluderet.
Rejs med 25/6, 6/8 eller 3/9.

4 skønne sommerdage. Fra kr . .

Bus
rejs
Bus
er
rejs
Bus
er
rejs
er
Flod
kryd
Flod
stog
kryd
ter
Flod
stog
kryd
ter
stog
ter
Flyr
ejse
Flyr
r
ejse
Flyr
r
ejser
Mus
ikre
Mus
jser
ikre
Mus
jser
ikre
jser

2.695,-

  
     70
     7011 47 11
   7011 47 11
11 47 11

Katalog
Hent eller bestil vores
180 siders katalog og ﬁnd
endnu ﬂere af sommerens
og efterårets rejser med
bus, ﬂy og ﬂodskib.

Bestil på:
Tlf.: 70 11 47 11 eller
www.riisrejser.dk

Godt rejseselskab

Lyngby . Lemvig . Tlf. 70 11 47 11 . www.riisrejser.dk

 

Fakta
Helgoland – sådan

Og når du føler trang til at skubbe til
blodomløbet med egne muskler, traver
du øen rundt, ser på fugle på klipperne
og løber op og ned ad de to trapper, der
med henholdsvis 182 og 260 trin forbinder det lavtliggende område ved vandet
og det højtliggende område ved klippen.

Endnu mere ro på klitøen Düne
Trænger du i stedet til absolut ro og solitude og har du ikke behov for kurbade
og behandling, kan du tage færgen over
til naboøen Düne, som ikke er stort
andet end en klit. Düne hang i tidernes
morgen sammen med klippeøen. Men i
1720 jog en stormﬂod indover land og
skilte de to fra hinanden.
I dag er to badestrande trækplasteret
på klitøen. Den ene med bølger og mas-
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ser af sæler. Den anden er mild og god
og egnet til småbørn. Her er ingen fastboende, men der er masser af gæster
til ﬁsk og kartoﬂer på cafeteriet, og en
enkelt besøgende køber mælk, yoghurt
og løg i løs vægt i lufthavnskiosken ved
den bræmme asfalt, der nøjagtig er
stor nok til, at et otte-personers ﬂy kan
lade og lette. Større indkøb skal du til
hovedøen.
Fra april til oktober kan du leje et
af de godt 25 små huse, der ligger i
klynger på Düne. Der er rift om dem,
forklarer Helgolands turistchef. For folk
vil gerne have glæde af den lune luft og
rene ro – gratis goder, der kun fås på
Helgoland, og som ikke slipper op. 

t Areal er 1 km2 – naboøen,
badeklitten Düne, kun 0,7 km2
t Ca. 1400 fastboende og skole,
kirke, foreningsliv, arbejdspladser
og landsbysammenhold.
t Rigt fugleliv, blandt andet yngler
sulen på klipperne
t Mildt klima på grund af Golfstrømmen, derfor sjældent
under 2 grader.
t Op mod 1600 solskinstimer om
året, og derfor et af de mest
solrige steder i Tyskland.
t Ren ilt- og jodholdig luft, rent
havvand, sol og ro tiltrækker
mennesker med allergier, eksem,
astma og andre luftvejslidelser.
Også personer med Parkinson syge
kommer til øen og oplever at få det
bedre, erfarer de lokale, uden dog
at vide hvorfor.
t Benzin- og dieselbiler er forbudt.
Kun ambulancen kører på benzin.
t Cykler er forbeholdt politi, lægen
og andre, der yder service. Resten
af befolkningen må spadsere eller
løbe på løbehjul.
t Øen er toldfri og har derfor mange
indkøbsgæster, der køber spiritus,
smykker, kosmetik etc.
t Færger fra både Hamborg, Büsum,
Bremerhaven og Cuxhaven og et
otte-personers ﬂy fra Bremerhaven.

Læs mere på www.helgoland.de

Risskov Bilferie - Europa til lavpris
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Spar kr. 361,-
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swimm

599,-

Wellnesshotel i Heide
I skønne omgivelser i udkanten af den hyggelige
by Heide, ligger wellnesshotellet Nordica Hotel
Berlin Heide****, hvor der er en fantastisk wellnessafdeling til ren forkælelse. Heide har Tysklands største ubeboede markedsplads, der hver
lørdag formiddag forvandles til et stort marked.
,NRUWDIVWDQGIUDKRWHOOHW¿QGHU,ÀHUHDI1RUGtysklands spændende byer: besøg kanalbyen
)ULHGULFKVWDGW¿VNHUE\HQ%VXPHOOHUEDGHE\HQ
Sankt Peter-Ording.
Sæsontillæg kr. 50 pr. pers/døgn: 1.4 - 31.10.

Opholdet inkluderer:
 2 overnatninger
 2 x morgenbuffet
 Fri adgang til wellness
 Gratis parkering
 Kort afstand til centrum

Dejlige
omgivelser
Obs. Spabad er mod gebyr.

Ankomst: Indtil 29.12.12.

e
Skøngnivelser
m
naturo

Super pris!

Tönning ved Nordsøen

769,-

Med udgangspunkt i Tönning er det fantastisk at
udforske området på cykel. Katinger Watt tilbyder
HQYDULHUHWQDWXU'HQLPSRQHUHQGHÀRGEDUULHUH
Eidersperrwerk i Tönning beskytter kystlandet
PRGVWRUPÀRG%DJYHGHUQDWXUUHVHUYDWHW.Dtinger Watt oprettet. Strandhotel Fernsicht***
ligger direkte ved Ejderen, tæt på Vesterhavet. I
dette område får I en palette af oversvømmede
enge, vandhuller, søer, skove, grønne områder
og yngle områder for sjældne fugle.
Børn op til 13 år: ½ pris i forældres værelse.

Opholdet inkluderer:
 2 overnatninger
 2 morgenbuffet
 1 x 3 retters menu
 1 x frugt på værelset
ÀYLQSnY UHOVHW

Gratis
parkering
Kurskat 2,0 € pr.person/døgn betales på hotellet

Ankomst: Indtil 31.03.13.
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+DQVHVWDGHQ%UHPHQ
%UHPHQHUHQVWRUE\LGHQEHGVWHIRUVWDQGKYRU
,NDQ¿QGHQRJHWIRUHQKYHUVPDJ'HQnU
JDPOHKDQVHVWDGHU\GHUVWSRSXO URJNRPEL
QHUHUGHWEHGVWHDIKLVWRULHWUDGLWLRQRJNXOWXU
8QGHUNPIUDFHQWUXP¿QGHU,GHWK\JJHOLJH
+RWHO]XU5LHGH KYRUIUD,QHPWNRPPHULQG
WLOGHPDQJHRSOHYHOVHU8GRYHUGHPDQJHJRGH
VKRSSLQJPXOLJKHGHURJUHVWDXUDQWHUE¡U,VH
Q UPHUHSnE\HQVVPXNNHUnGKXVGHQKLVWRUL
VNHPDUNHGVSODGVRJ6FKQRRUNYDUWHUHW
%¡UQnUJUDWLVLIRU OGUHVVHQJ

- Rejsearrangør: Risskov Autoferien AG
- Gode børnerabatter
- Mindst inkl. slutrengøring
- Ekspeditionsgebyr fra kr. 59,- Forbehold for udsolgte datoer
- Åbent hverdage 9 - 17, søndag 10 - 15



2SKROGHWLQNOXGHUHU
RYHUQDWQLQJHU
[PRUJHQPDG
[UHWWHUVPHQX
[YHONRPVWGULQN
*UDWLVSDUNHULQJ


,PNGPSUBCMF
WSFMTFS

$QNRPVW,QGWLO

Spar kr. 219,-

Livligtiljø
havnem

749,-

Hansestaden Bremen
Bremen er en storby i bedste forstand, hvor I kan
¿QGHQRJHWIRUHQKYHUVPDJ'HQnUJDPOH
KDQVHVWDGHU\GHUVWSRSXO URJNRPELQHUHUGHW
EHGVWHDIKLVWRULHWUDGLWLRQRJNXOWXU%\HQVPHVW
EHU¡PWHYDUWHJQHUXGHQVDPPHQOLJQLQJE\HQV
SU JWLJHUnGKXVL:HVHUUHQ VVDQFHVWLOVDPW
GHQ UY UGLJH5RODQG¿JXUSnGHQKLVWRULVNH
PDUNHGVSODGVNPIUDE\HQVFHQWUXPOLJJHU
Best Western Grand City Hotel Bremen***,
KYRUIUD,QHPWNRPPHULQGWLOFHQWUXP
*På Schüttinger Bryggeriet: 14 km. fra hotellet

Opholdet inkluderer:
RYHUQDWQLQJHU
[PRUJHQEXIIHW
[UHWWHUVPHQX
[GULQNWLOPHQXHQ
[WDOOHUNHQGULQN

Menuen nydes på
Haberkamp
$QNRPVW,QGWLO

Læsertilbud
oplys/tast
bestillingskoden:

SUNDHED

Se mere og bestil døgnet rundt på www.Risskov-Bilferie.dk eller ring 70

22 77 17



Sådan forkæler man

en mand
Af Søren Damgaard, kok og diætist – Foto: Henrik Freek Christensen

Klichéen, at mænd minder om fortidens huleboer, der elsker
vulgære gnaveben tilberedt over et bål, gælder nok ikke alle,
men for manges vedkommende er lidt mandehørm og lidt politisk ukorrekthed et tiltrængt pusterum i hverdagen. Er du til
maskuline stegte kødretter, der tåler en kold øl, er de følgende
retter absolut et kendskab værd. Retterne er dog sammensat
ud fra et hensyn til sundheden, så du samtidig kan bevare en
sund krop og et godt udseende. Lad dig inspirere og udskift de
obligatoriske fede pølser på grillen med nogle smagsfulde og
forholdsvis magre kødstykker som i de følgende opskrifter –
husk at servere dem med en grov og smagsfuld salat.
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Svineskank
Selv om svineskanke virker fede på grund af det
høje kollagenindhold (protein), er det magre
kødstykke, hvis man fjerner det fedt der sidder
mellem sværen og kødet.
4 personer
2 svineskank
½ knoldselleri
1 bundt nye gulerødder
1 dusk timian
Salt og peber
2 spsk. akaciehonning
100 g kogte hvedekerner
½ citron
1 fed hvidløg, ﬁnt hakket
1 bakke cherrytomater
1 bundt persille
1 håndfuld skvalderkål
1 kg kartoﬂer
1 tsk. dijonsennep
1 spsk. sukker
2 spsk. hvidvinseddike
Masser af dild

Rids svineskanken på langs, gnid den med salt
og peber og steg den i et stort ildfast fad ved
200 °C i ca. 2½ time – hold dog lidt øje med
skanken og skru op for varmen, hvis sværen ikke
bliver sprød. En halv time før stegen er færdig,
lægges selleri, gulerødder og timian i bunden
og der krydres med salt og peber. Når stegen er
færdig, placeres stegen på et skærebræt, fedtet hældes fra og grøntsagerne duppes med lidt
køkkenrulle for at undgå overﬂødigt fedt. Honning, hvedekerner, citron, hvidløg, cherrytomater og persille vendes i stegefadet, og der smages til med salt og peber – skvalderkål vendes i
lige inden servering.
Kartoffelsalat: Skyl kartoﬂerne grundigt, kog
dem let møre i letsaltet vand. Hæld vandet fra,
køl dem af og halver dem. Pisk sennep, sukker
og eddike sammen med dild. Smag til med salt
og peber og vend til sidst kartoﬂerne i.

/3 t46/%)&%
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Grillet kalvetværreb med
rødvinsmarinade og løvstikkesalat
Køb tværrebet hos din slagter og få ham til at skære
benene over i passende kødstykker. Dette kødstykke er
ekstremt smagsfuldt, men du skal koge det cirka halvanden time, inden det er mørt nok til at blive grillet.

4 personer
1 kg kalvetværreb
Salt og peber
Laurbærblade
Rødvins sirup:
3 spsk sukker
2 dl rødvin
3 fed hvidløg
1 tsk timian
½ tsk tørret chili
½ tsk spidskommen

52

46/%)&%t/3 

Salat i alubakke:
1 spsk smør
2 fed hvidløg, hakket
½ spidskål, ﬁntsnittet
3 spsk vand
200 g grønne bønner
½ lime
1 lille bakke jordbær
1 dusk løvstikke
Salt og peber

Server gerne en grillet kartoffel til
Skær det overﬂødige fedt af tværrebet, kog det i halvanden time i letsaltet vand med laurbær og peberkorn,
og lad det køle af i lagen – gerne til dagen efter. Tænd
op i grillen, vend kødstykkerne i lidt olie og grill dem
ved moderat varme. Rør rødvinen sammen med de øvrige ingredienser til siruppen og kog det ind. Når kødstykkerne er grillet, vendes de i siruppen og trækker til
salaten er færdig.
Kom smør, hvidløg, spidskål, vand og bønner i en
alubakke med låg, og grill den cirka 10 minutter til
spidskålen er mør. Vend lime, jordbær og løvstikke i og
server salaten sammen med kødet og gerne en grillet
kartoffel.

CUPRA
Naturkosmetik
pr. tradition siden 1821
CERA di CUPRA er en enestående creme
m/bivoks til tør hud fremstillet af det
førende farmaceutiske firma Dott. Ciccarelli
efter hans gamle men effektiv opskrift.
CERA di CUPRA giver nyt liv til din hud, forebygger rynkedannelse også omkring de sarte
øjenpartier, beskytter huden i al slags vejr.
Rent naturprodukt u/konserveringsmidler
- ingen dyreforsøg.
Fås også til normal/blandet hud.
Firmaet Dott. Ciccarelli har kvalitetscertifikat ISO 9001.
CERA di CUPRA har været en succes i 190 år.
– Så mange generationer af brugere
kan ikke tage fejl!

75,Krukke 100 ml. kun kr. 99,-

Tube 75 ml. kun kr.

PRØV DEN NU!
BRUG DEN RESTEN AF LIVET!
FÅS KUN PÅ APOTEKET

3PTB,SBVTF*NQPSUt5MG

www.cupra.dk

(EALINGSMASSAGE
'RUNDKURSUS
  JULI ELLER   SEPTEMBER
$U LRER DEN GRUNDLGGENDE HEALINGSMASSAGE
SË DU EFTER KURSET KAN GIVE EN GOD
AFSPNDENDE MASSAGE TIL FAMILIE OG VENNER
/G FËR EN STRRE VIDEN OM OG ERFARING MED HVORDAN
KROP OG PSYKE HNGER SAMMEN

4O ËRIG 2!" GODKENDT UDDANNELSE
(AR DU LYST TIL AT ARBEJDE PROFESSIONELT MED
HEALINGSMASSAGE OG SAMTALETERAPI KAN DU GË VIDERE
PË VORE FORTSTTERKURSER OG DEN TO ËRIGE UDDANNELSE
0Ë DE  TIMER UDDANNELSEN VARER FËR DU ET
VIRKELIGT GRUNDIGT KENDSKAB TIL MASSAGEN OG SAMTALEN
SOM TERAPEUTISK REDSKAB
$U LRER EN LANG RKKE GODE TEKNIKKER TIL
AT STTTE ANDRE OG FËR SAMTIDIG LEJLIGHED TIL SELV
AT INDGË I EN DYB UDVIKLINGSPROCES
+ILDENS UDDANNELSE ER 2!" GODKENDT SË DU KAN BLIVE
2EGISTRERET !LTERNATIV "EHANDLER I (EALINGSMASSAGE
OG 3AMTALETERAPI EFTER 3UNDHEDSSTYRELSENS REGLER
NËR DU HAR GENNEMFRT UDDANNELSEN

9OGA $ANCE
 -INDFULLNESS

Hos din kliniske tandtekniker med den blå trekant kan du få
tandproteser uden lommesmerter. Tandabonnementet gør at
du kan fordele udgiften over en længere periode. Vi har 0,- kr.
i renter; 0,- kr. i gebyr og 0,- kr. i udbetaling*. Ring i dag eller
kom ind og få en uforpligtende undersøgelse på en af vores
klinikker. For yderligere information kontakt LKT.
Landsforeningen af kliniske tandteknikere
www.lkt.dk · 33 11 28 00

/MDAN DIN YOGA TIL
EN SMUK UDTRYKSFULD
OG KREATIV DANS 
-ED TID TIL FORDYBELSE
MED MINDFULNESS

,S MERE OM KURSET PË
KILDEN YOGADK
2ING EFTER BROCHURE    
ELLER BESG OS PË WWWKILDENDK

+ILDEN 3NDERMARKSVEJ   6ALBY
*F.eks. betaler du 334 kr. i 36 måneder ved køb af en protese til 12.000 kr. Debitorrenten er
0,00 %. ÅOP er 0,0%. De samlede omkostninger er 0 kr. Det samlede kreditbeløb der skal
betales tilbage, er 12.000 kr. altså det samme som kontantprisen.



Stegte lammeben med sommersalat
Der skal ikke herske tvivl om at lammeben, ligesom spareribs
er lidt fedt, og at du med fordel kan erstatte lammebenene
med lammeskank eller kalvekæber, hvis du er meget bevidst
om fedt- og kalorieindtaget – og husk at sætte bønner i blød
dagen i forvejen.
2 personer
1 lammeside uden slag
(lammeskank eller kalvekæber kan også bruges)
Salt og peber
Laurbærblade
Marinade til lammet:
2 spsk. vand
1 spsk. mel
1 tsk. salt
½ tsk. peber
2 tsk. senneps korn
1 tsk. rosmarin
1 tsk. koriander
1 tsk. rosapeber
500 g små nye kartoﬂer
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Salat:
1 dl black eyed beans – sat i blød dagen i forvejen
1 lille rødløg, ﬁntsnittet
1 lime, saft
1 spsk. honning
½ rød chili
Salt og peber
½ cantaloupe melon, i ﬁne skiver
½ agurk, tynde skiver
1 dusk mynte, groft hakket
Mælkebøtteblade

Fjern synligt fedt fra lammesiden, del den i passende stykker
og kog den ca. 1 time i letsaltet vand med peber og laurbærblade, og lad lammesiden køle af i lagen – gerne til dagen efter. Fjern igen synligt fedt fra lammesiden, rør alle
ingredienserne til marinaden sammen, gnid lammestykkerne godt ind i marinaden og fordel den så godt som muligt. Steg lammebenene ved 210 °C i ca. 30 minutter sammen med små nye kartoﬂer vendt med olie, salt og peber,
til både lam og kartoﬂer er gyldne, og server dem med salaten. Kog bønnerne til de er møre cirka 25 minutter, vend
dem med rødløg, lime, honning og chili, smag til med salt
og peber og lad det trække. Inden serveringen vendes melon, agurk, mynte og mælkebøtteblade i.

Støt forskningen i
øjensygdomme
så synet kan bevares livet ud
Et af livets sande onder er øjensygdom,
der stjæler synet, så ansigter ikke kan
genkendes, avis og bøger ikke læses og
TV-billeder ikke afkodes.
Kun forskning til forbedret behandling af
øjensygdomme kan ændre dette.
Øjenforeningen har doneret 40 mio. kr. til
over 100 forskningsprojekter, hvoraf 75% har
bidraget vægtigt til den globale øjenforskning. Det har bl.a. ført til nye behandlinger,

Tlf. 33 69 11 00 · E-mail: vos@vos.dk
www.vos.dk · Bankkonto: 5474 7021751

som har nedbragt tilgangen af nyblinde med
50% i Danmark.
Bak op om Øjenforeningens forskningsstøtte.
Bliv gerne medlem for 150 kr. pr. år eller støt
med et bidrag – stort eller lille.
Øjenforeningen er som almennyttig forening
fritaget for skat af arv.
Brochure om testamentariske gaver kan
rekvireres gratis.

  

Ny sojabaseret koldskål
klar til sommerhygge
Siden koldskålen i 1900-tallet holdt sit indtog i danske
hjem har den sommerfriske klassiker udviklet sig til
en højtelsket ret. Nu giver Naturli’ børn og voksne mulighed for at vælge en sojabaseret udgave, som henter
inspiration fra både det søde og det syrlige. Naturli’s
koldskål, der er smagt til med vanilje og citron, er 100
procent plantebaseret og skabt af økologiske sojabønner med masser af proteiner. Samtidig er den fri for
kolesterol, farvestoffer, laktose og konserveringsmidler.
Se mere på www.naturli-foods.dk

Slip for skader med tape
Det er frustrerende at få sin træning sat tilbage af skader, uanset om man løber på motions- eller eliteniveau.
Igennem 35 år har Kinesiotape været en anerkendt
metode til at forebygge og afhjælpe almindelige skader,
smerte og ømhed, men hidtil har kun fagfolk kunnet
lægge tapen helt korrekt, så den har effekt. Nu præsenterer ﬁrmaet SportsPharma, som leverer sportsplejemidler til både fodbold- og håndboldlandsholdet, en
Pre-Cut Kinesiotape. Der er tale om seks forskellige sæt
med færdigskårne stykker Kinesiotape
og en simpel brugsanvisning, så blandt
andet knæ og fødder kan tapes af enhver. Læs mere på www.sportspharma.dk

En guldbarbering
En ny kur
Slankekuren Noka er anderledes i forhold til gængse
‘alt eller intet’-kure, da dette er en rigtig måltidserstatning. Slankekur med måltidserstatter giver ﬂere
variationsmuligheder i slankekuren, hvor man kan
nøjes med at være på kur i forbindelse med et enkelt
måltid – eksempelvis spise normal morgenmad og
middag med familien – og så tage Noka til frokost. Et
Noka-måltid er lavt på kalorier, men giver alligevel
en god mæthedsfølelse, og så indeholder det alle de
næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som man har
brug for. Se mere på www.nokakur.dk
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Gillette er sponsor til sommerens store
OL-fest i London, og for at fejre sponsoratet og skabe en vinderfølelse hos
de millioner af mænd som lader Gillette
tage hånd om den daglige barberingsrutine, lancerer Gillette en specialudgave
i sort og guld af succesmodellen, Fusion
ProGlide, der med sine tynde blade giver både en tæt og blid barbering. Den
OL-inspirerede Gillette Golden Fusion
ProGlide er tilgængelig i butikkerne fra
og med 1. maj. Se mere på www.gillette.com/da/DK

Lotte Friis – VM Guld vinder, 2011

Styrke til at lykkes

HVOR FINDER DU DIT OVERSKUD?
Nu fi ndes der en ny sprød fl akes lavet af 100% nordisk havre. Det nordiske
klima gør, at havren langsomt modnes og tager sig tid til at udvikle sin rige
smag og sit sunde indhold af vitaminer, mineraler og protein.
Havre, bedre end nogensinde.

( 

Børn med kræft øger ikke
forældres skilsmisseprocent

Brystkræft er 10 forskellige sygdomme
Det er alment kendt, at kvinder med brystkræft skal behandles forskelligt,
efter hvilken type brystkræft de har. Men nu går et stort britisk studie et skridt
videre og opdeler brystkræft i hele ti undergrupper, som alle har forskellige
forløb og skal behandles forskelligt. Resultaterne er offentliggjort i det ansete
tidsskrift Nature og bygger på analyser af genændringer i kræftsvulster fra
2.000 britiske og canadiske kvinder. Ud fra de analyser er forskerne nået frem
til ti undergrupper af brystkræft. Allerede i dag inddeler man brystkræft i undergrupper ud fra mikroskopundersøgelser og forskellige markører på kræftknuden. Eksempelvis bliver kvinder med østrogen receptorer behandlet med
Tamoxifen, og kvinder med Her2 receptorer bliver behandlet med Herceptin.
Men virkningen af behandlingen varierer meget fra kvinde til kvinde, og det er
tydeligt, at der er brug for en bedre klassiﬁkation, lyder det fra forskerne.

Selv om det er en stor belastning for forældre, hvis deres
barn rammes af kræft, så ser det
ikke ud til at påvirke forældrenes forhold og sammenhold,
hvad angår skilsmisseprocenter.
Forældre til kræftramte børn har
ikke større risiko for skilsmisse
end andre forældre. Det viser
en ny undersøgelse fra Kræftens
Bekæmpelse, hvor forskerne via
landsdækkende registre har fulgt
både gifte og samboende forældre
over 20 år for at se, om det pres
og de bekymringer, som opleves
i familier med kræftramte børn,
også påvirker antallet af skilsmisser. Kræftramte børns forældre
har ikke større risiko for at gå fra
hinanden end resten af befolkningen, viser undersøgelsen.

For få sorggrupper på skoler
Børn, der har mistet en forælder, føler sig ofte alene med deres
følelser, fordi det er svært at dele savnet og sorgen med andre.
Så er det nemmere i en sorggruppe. Her er der andre, som har
samme oplevelser, og sorggruppen betyder, at børnene føler sig
mindre alene og anderledes. Derfor er sorggruppen ofte det første sted, hvor børn, der har mistet, kan fortælle, hvordan de virkelig har det, konkluderer en rapport fra Kræftens Bekæmpelse.
Men det er langt fra alle børn, der får mulighed for at komme i

sorggruppe. Hvert år mister 2.500 børn i alderen 0-18 år deres
mor eller far, og der ﬁndes ca. 260 sorggrupper i Danmark. Det
svarer til, at kun 5-10 procent af alle de børn, der mister, kommer i sorggruppe. Samtidig tyder rapporten på, at sorggrupper
i højere grad bør placeres på skolerne. Når sorggruppen er på
skolen, er den mere tilgængelig, og det betyder, at de børn, som
ellers ikke var kommet i sorggruppe, får muligheden.

Læs mere om kræft, forebyggelse og forskning på www.cancer.dk
,SGUFOT#FLNQFMTFt4USBOECPVMFWBSEFOt,CFOIBWOt5MGtXXXDBODFSEL
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Velkomsttilbud på


78,    

  

3 numre af Sundhed – Det nye helsemagasin
og Fitness Pharma Energi Komplet.
Vi vil gerne byde dig velkommen som abonnent på
SUNDHED – det nye helsemagasin og giver dig derfor,
sammen med dine tre første blade, en pakke Energi
Komplet fra det danske ﬁrma Fitness Pharma.

+porto 29,00 kr.

Værdi 264,00 kr.
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Fitness Pharma Energi Komplet indeholder 28 dagsdoser bestående af 1 multivitamin/mineral/ginseng
tablet + 1 Q10 kapsel + 1 Omega-3-6-9 kapsel.
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SUNDHED – 3 blade
Energi Komplet, værdi
Tilbuddets værdi

135,00 kr.
129,00 kr.
264,00 kr.

DIN RABAT

186,00 kr.

Din velkomstpris KUN

78 kr.

Porto tillægges 29,00 kr.

SVARKORT
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NYT FRA REGIONERNE
I samarbejde med Danske Regioner

Patienter og
pårørendes
mening er
vigtig
Patienter og pårørende lægger
mærke til ting, som personalet på
sygehuset måske ikke ser. Derfor
er det på mange afdelinger muligt
at give sin mening til kende eller
komme med gode råd med ’Skriv
din mening’-postkort og SMS. På
postkort eller SMS kan man som
patient eller pårørende skrive, hvad
man mener der kan gøre anderledes eller forbedre. Alle kommentarer læses igennem i afdelingen,
hvor de aﬂeveres. Ideer og erfaringer kan bruges til at forbedre den
kvalitet, patienterne oplever, når
de er i kontakt med sygehuset. Bag
postkort og SMS står Sikker Patient, som er et samarbejde mellem
TrygFonden og Dansk Selskab for
Patientsikkerhed.

Hjemmeplejere har
hjertestarter med i bilen
60 hjemmeplejebiler i Frederikshavn
kommune er blevet udstyret med mobile hjertestartere, der er koblet op til
Region Nordjyllands AMK vagtcentral. I
bilen er også en mobiltelefon med GPS,
så vagtcentralen altid kan se, hvor bilen
med hjertestarteren beﬁnder sig. Hvis
der indløber et 1-1-2 opkald til vagtcentralen om hjertestop, kan hjemmeplejebilen blive kaldt ud, hvis den er tættere
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på adressen end lægeambulancen.
Fra det øjeblik en person falder om
med hjertestop, falder chancerne for
overlevelse med 10 procent for hvert
minut der går. Målet med forsøgsordningen er at ﬂere nordjyder i fremtiden
skal overleve et hjertestop. Det er første
gang i Danmark, at hjemmeplejebiler
med hjertestartere bliver afprøvet.

Stor tilfredshed med sygehusvæsenet
For tredje gang har regionerne spurgt patienterne om deres oplevelser i sundhedsvæsenet. Ligesom de tidligere år er patienterne overvejende meget tilfredse
med den behandling de får. 93 procent af de indlagte patienter og hele 96 procent
af de ambulante patienter angiver, at deres samlede indtryk er godt eller virkeligt
godt. Blandt de indlagte patienter er det høje niveau fra 2010 fastholdt i 2011. Og
den positive udvikling er især markant hos de ambulante patienter, hvor andelen
af meget tilfredse vurderinger er gået frem med tre procent. Mere end 138.000
patienter har deltaget i undersøgelsen, der er udført som spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter i alle regioner.

121 millioner kroner til forskning
i årsager til psykisk sygdom
Kan man forebygge skizofreni? Skal alle personer med
ADHD have samme medicin? Spørgsmål som disse vil blive
undersøgt i et unikt forskningsprojekt ved Århus Universitet
med deltagelse af forskere fra Region Hovedstadens Psykiatri. Bevillingen på i alt 121 millioner kroner fra Lundbeckfonden er den største nogensinde til psykiatrisk forskning
i Danmark. Projektet ser på fem sindslidelser: skizofreni,
manio-depressivitet, depression, autisme og ADHD. Det helt
nye er, at forskerne gransker sygdommene fra alle vinkler:
fra gener og celler til befolkningsundersøgelser, fra foster til
voksen og fra årsag til symptom. Den store mængde viden
kobles på kryds og tværs.

Tryksår skal udryddes inden 2014
Hvert år får mere end 50.000 patienter tryksår som komplikation til deres behandling på sygehuset. Tryksårene er
smertefulde for patienterne og dyre og svære at behandle.
Derfor arbejder regionerne på at udrydde alle tryksår,
der opstår under indlæggelse, inden 2014. Tryksår er det
samme som det, man tidligere kaldte liggesår, og de skyldes
langvarigt tryk mod et udsat hudområde, eksempelvis over
en knogle. Trykket gør, at blodcirkulationen til området
bliver dårlig, hvilket fører til at underhudsfedt og muskler
’dør’, og der dannes sår på huden. Indsatsen for at udrydde
tryksår sker blandt andet med specielle madrasser, omhyggelig hudpleje og screening af patienter ved indlæggelse.

Mød regionerne på
Folkemøde 2012
Den 14.-17. juni 2012 afholdes årets Folkemøde på Bornholm. Her samles politikere, organisationer, virksomheder
og borgere til politisk sommerlejr. Regionerne er også med
på Folkemødet, og det er muligt at møde regionspolitikerne
ved mere end 30 arrangementer. Hør blandt andet diskussionen om hvordan der kan arbejdes med kvalitet i sundhedsvæsenet eller se Danske Regioners formand Bent Hansen i
debat om mediernes sundhedsdækning.
Regionerne har et telt på Cirkuspladsen, som ligger
centralt i Allinge hvor Folkemødet afholdes. I teltet kan man
møde EN AF OS-kampagnen, sundhed.dk med e-journalen
og ’Klædt på som pårørende’-kampagnen fra Dansk Selskab
for Patientsikkerhed.
Folkemødes afholdes i år for anden gang, og det forventes, at deltagerantallet i år kommer over 20.000. Arrangementerne er gratis og åbne for alle.
Læs mere om regionerne på Folkemødet 2012
på www.regioner.dk/fm12
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I 2012 donerer TrygFonden 550 millioner kr. til
tryghedsskabende indsatser inden for sikkerhed,
sundhed og trivsel. Læs mere på trygfonden.dk

Vi samler
Danmarks
startere

Registrér din hjertestarter
Hvert år får ca. 3.500 danskere hjertestop uden for hospital.
Omkring 10% overlever. Med hjertelungeredning kan ﬂere liv reddes.
Har du en hjertestarter, der ikke er registeret,
kan du gøre det på hjertestarter.dk. Det tager
kun et lille øjeblik, men det skaber stor lokal
tryghed og giver ﬂere mennesker mulighed for
at redde liv. Når du ringer 1-1-2 vil du få anvist
hvor den nærmeste hjertestarter beﬁnder sig.
TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby
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MANGE BLISTER KAN VÆRE
TEGN PÅ GLUTENALLERGI
Af Marie Brandt Schultz, Tandlægeforeningen

E

t større udbrud af blister i
mundhulen kan være tegn på
glutenallergi, også kaldet cøliaki.
Det viser de foreløbige resultater af en
undersøgelse, som tandlægestuderende
Ann-Kristine Elmholdt Juncker og
lektor Anne Marie Lynge Pedersen fra
Tandlægeskolen i København står bag.
Glutenallergi betyder, at man ikke
kan tåle gluten, der ﬁndes i hvede, rug
og byg. Man kan således blive rigtig
syg, hvis man eksempelvis spiser
almindeligt rugbrød og pasta. Glutenallergi debuterer i alle aldre og ofte med
et snigende forløb. Behandlingen består
i en livslang glutenfri kost.
Ann-Kristine Elmholdt Juncker og
Anne Marie Lynge Pedersen har nu
undersøgt sammenhængen mellem
glutenallergi og problemer i mundhulen – herunder hvorvidt symptomer i
mundhulen kan hjælpe med at afsløre
uopdaget glutenallergi på et tidligt
stadie.

50.000 er syge uden at vide det
Eksperter fra blandt andet Odense
Universitetshospital anslår, at op mod
50.000 ﬂere i Danmark lider af sygdommen uden at vide det. Baggrunden
for denne vurdering er, at der er ﬂere
konstaterede tilfælde i de andre nordiske lande, men da folk i Skandinavien
spiser stort set det samme, virker det
usandsynligt, at Danmark skulle have
færre glutenallergikere.
Og måske kan tandlægerne være med
til at afsløre nogle af tilfældene. For
ifølge undersøgelsen fra Tandlægesko-

len klager glutenallergikere oftere over
mundtørhed, smagsforstyrrelser, brændende fornemmelse fra mund og hals
samt udbrud af blister. Svampeinfektioner er også hyppigere hos patienter
med glutenallergi.
På baggrund af undersøgelsen lyder
opfordringen fra Ann-Kristine Elmholdt
Juncker og Anne Marie Lynge Pedersen
på, at både patienter og tandlæger især
skal være opmærksomme på svære udbrud af blister i voksenalderen. Det kan
være tegn på anden sygdom, herunder
glutenallergi.
Ann-Kristine Elmholdt Juncker og
Anne Marie Lynge Pedersen præsenterede deres foreløbige resultater på
Tandlægeforeningens Årskursus, der er
Danmarks største kursusarrangement
inden for tandpleje. 

Behandling af paradentose hos gravide
Der er voksende evidens for, at kronisk paradentose hos kommende mødre
har en sammenhæng med for tidlig fødsel. Det har ungarske forskere fastslået
på baggrund af et studie omtalt i Tandlægebladet. Forskerne fulgte 41 gravide,
som var i risiko for at føde for tidligt. Kvinderne ﬁk instruktion i mundhygiejne
og parodontalbehandling i tredje trimester. Sideløbende fulgte forskerne en
kontrolgruppe på 42 gravide, som var i samme risikogruppe, men som ikke ﬁk
parodontalbehandling.
I den behandlede gruppe var gennemsnitsvægten af de nyfødte 3.079,9 g. I
kontrolgruppen vejede børnene kun 2.602,4 g i gennemsnit.
Forekomsten af for tidlig fødsel og lav fødselsvægt var signiﬁkant mindre i den
gruppe, som havde fået foretaget parodontalbehandling. Forskerne konkluderer
derfor, at parodontalbehandling før 35. uge kan have gavnlig effekt på fødselsvægt og fødselstidspunkt.

/3 t46/%)&%

63

( 

Syﬁlis er tilbage
I 2011 blev der registreret 480 tilfælde af syﬁlis. Det er en
stigning på 2000 procent siden 1994, hvor sygdommen
nærmest var udryddet i Danmark med kun 24 tilfælde.
Omkring 80 procent af de smittede er homoseksuelle
mænd, især fra København, som dyrker sex uden kondom. En tredjedel af de smittede homoseksuelle mænd er
hiv-positive, og det er særligt uheldigt, fordi det er lettere
at få syﬁlis, når man er hiv-positiv og omvendt. Der er
også gravide blandt de smittede, og syﬁlis kan medføre
store skader på fostret, i værste fald abort eller dødfødsel.
I 2010 blev der registreret syv gravide med syﬁlis. Meget
tyder derfor på, at antallet af tilfælde af syﬁlis vil stige i
de kommende år, og derfor er syﬁlis en historisk interessant sygdom, som igen er højaktuel.

Overvægtige gravide
udsat for stor risiko

Hurtig identiﬁcering
af hjertestop kan øge
overlevelsen betydeligt
Overlevelsesraten ved uventet hjertestop udenfor hospital er
i Danmark på fem procent, i Norge er den på 11 procent. I
Danmark bliver genoplivning ved hjertestop, observeret af
lægmand, kun forsøgt i 27 procent af tilfældene, i Norge er
det tilsvarende tal over 50 procent. Hvis den vagthavende
på en alarmcentral allerede i telefonen kan erkende, at der
er tale om hjertestop, formodes det at kunne øge overlevelsesraten betydeligt, da hurtig påbegyndelse af hjerte-lungeredning er helt afgørende. Derfor er det vigtigt, at vagtpersonalet er uddannet korrekt, og at borgere generelt bliver i
stand til at udføre den nødvendige hjælp. Dette arbejde er
begyndt, men kan blive bedre. I Norge er indsatsen for at
oplyse borgerne massiv, bl.a. er der vejledninger i hjertelunge-redning på mælkekartoner.

Overvægt udgør en af de væsentligste risikofaktorer i
forbindelse med graviditet og fødsel.
Hver tredje gravide kvinde i Danmark er overvægtig
deﬁneret ved BMI over 25, og over 12 procent af de gravide er svært overvægtige, deﬁneret som BMI over 30.
Overvægtige kvinder har sværere ved at blive gravide
end normalvægtige, og de har en større risiko for at få
spontane aborter. Der er også en større risiko for svangerskabsforgiftning og svangerskabssukkersyge, hvor
risikoen for de svært overvægtige er syv gange større
end for de normalvægtige.
Selve fødslen bliver også mere kompliceret hos de
overvægtige kvinder. Overvægtiges fødsler varer længere, og der en øget risiko for akutte kejsersnit med
deraf følgende risiko for infektioner. Børn født af overvægtige gravide har oftere en høj fødselsvægt samt øget
risiko for selv at blive overvægtige senere i livet. Det er
vigtigt, at overvægtige kvinder informeres om disse risici
og vigtigheden af at optimere vægten inden graviditet
samt fokus på begrænset vægtstigning i graviditeten.

Denne side er skrevet i samarbejde med Ugeskrift For Læger, der er Danmarks største sundhedsvidenskabelige tidsskrift med ny dansk forskning og nyheder om international forskning.
Bladet er også aktuelt med vigtige medicinske nyheder, debat og sundhedspolitik. Se mere på
www.ugeskriftet.dk
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Normalt syn

Over 60?

AMD kan tage dit syn fra dig på kun 1 år.
Lad det ikke ske for dig.
Tænk hvis der skete noget med dit syn?

Forvrængninger

Aldersrelateret makuladegeneration – AMD – og særligt den hurtigt udviklende og
ødelæggende form ’våd’ AMD er den mest almindelige årsag til alvorligt synstab i
den vestlige verden. Desværre er der mange, der ikke kender sygdommen.
Hvis du er over 60 og synes, at dit syn er blevet dårligere over kort tid
(uger eller måneder), så skal du ikke uden videre tilskrive det alderen.
Det kan være tegn på AMD. Kontakt din øjenlæge, hvis du har haft et
eller flere af følgende symptomer:
 Forvrængninger
 Pludseligt synstab (over uger eller måneder)

OPHTA-02/2009-02

Sent stadie af AMD

 En sløret plet midt i synsfeltet

Novartis Healthcare A/S, Ophthalmics, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø,
Tlf 39 16 84 00, Fax 39 16 84 01, www.novartis.dk

Læs mere på
www.øjet.dk
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IDRÆTSNØRDEN

H

an er idrætsnørd. Han lever
og ånder for sine unger og sin
idræt. Og her snakker vi om
alle mulige og umulige former for idræt.
Intet er for småt, og intet for stort. Bare
han får lov at røre sig og helst samtidig
konkurrere på den absolut intensive
men venskabelige facon, så er han
faktisk stort set lykkelig. Om det er
bordfodbold, stangtennis eller 120 km
landevejscykling, så er han på. Og hans
unger ligger lige i slipstrømmen af ham.
De er vokset op med, at deres far har
spillet, cyklet, klatret og løbet med dem,
så de elsker det. De har fået motion og
idræt leget ind med modermælken eller
måske snarere en far en af slagsen.
Han blev skilt for et par år siden og
har ungerne hver anden uge. Ugen med
ungerne går med de forskellige former
for sport og spil, som de kan deltage
i, og i ugen uden børn har han tid til
golf og de sportstyper, der er mindre
velegnede at have mindre børn med til.
Hans netværk består i høj grad af hans
idræts- og legevenner, så han føler sig
egentlig aldrig ensom, for hvis han ikke
har aftaler så er der altid nogen, der er
friske på at tage en dyst – om ikke andet
så på petangue-banen.

der opstået komplikationer, og han
skal virkelig passe på det knæ og holde
sig i ro, indtil han må gå i gang med
den genoptræning, som han næsten
ikke kan vente på at komme i gang
med. Han er ved at gå til! Han humper
rundt på krykker og kan højst spille
brætspil med ungerne – og hans krop,
der normalt bliver brugt på den bedste
måde i tide og utide, kan slet ikke ﬁnde
ro. Han er faktisk nærmest ved at gå op
i limningen. Han kender slet ikke til, at
der kan gå dage uden fysisk udfoldelse,
og sådan har det været, fra han var
helt lille, og nu er han pinedød nødt til
at overholde hvert et råd fra idrætslægerne, for ellers risikerer han faktisk
sin førlighed.
Det er ikke kun hans krop, der brokker sig over den manglende brug. Hans
sind og sjæl bliver normalt plejet og kælet for med al hans røren på sig. Nu kan
han ikke give sig selv den ro, som hans
motion normalt sørger for, så han kommer faktisk til mig, fordi han for første
gang i sit liv mærker uro og tristhed,
og han er ellers altid sådan en af dem,
der altid kan ﬁnde en lys tilgang til de
kampe, et normalt liv må gennemleve.

Angst
Knæskade
Men han har fået et problem. For
mange år siden ﬁk han en knæskade
på en skiferie. Den er brudt op igen,
og for nogle måneder siden blev han
opereret i knæet. Umiddelbart så det
ud til at gå gnidningsfrit, men nu er

Vi taler om angst. Om den eksistentielle
angst for det uforudsigelige liv. At vi aldrig ved, hvad dagen i morgen bringer
og om, at det, han lige nu mærker så
intenst, er angsten for, at det aldrig vil
blive anderledes igen. At han skal være
hæmmet i sine udfoldelser for altid.

Lise-Lotte Hergel er praktiserende læge i Lyngby ved København. Hun løfter i
SUNDHED sløret for 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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Det er der jo intet, der tyder på, og det
skal nok blive bedre. Men det kommer
til at tage tid og langt længere, end han
havde forestillet sig. Men han har bare
ikke kunnet komme af med den angst,
for hvis han har forsøgt at sige til vennerne, at han er bange for, at det ikke
bliver bedre, så siger de alle, at det skal
han ikke bekymre sig om. Det er selvfølgelig sagt i den bedste mening, men
han er brændt helt inde med angsten,
og så er han gået helt i stå.
Jeg kender en vanvittig dygtig idrætsfysioterapeut, som normalt arbejder
med topidrætsfolk og som kender alt til
en atlets frygt for at miste fysikken. Han
er specielt god til at vejlede i, hvordan
man kan træne uden at træne det skadede område, men udspænde og styrke
alle andre muskler og derved bevare
træningen i dagligdagen. Ham sender
jeg min arme lidende idrætsnørd til, for
sådan en Duracell-kanin som ham, må
bare aﬂades til stadighed for at føle at
han fortsat er i live. 

TISSER DU OM NATTEN?
Ufrivillig natlig sengevædning og
natlig vandladning kan forstyrre
søvnen hos både voksne og børn!
Der findes god hjælp
at hente hos din læge.

Ofte skyldes tilstandene NATLIG POLYURI. Natlig polyuri betyder, at kroppen producerer unormalt meget urin om natten, og det er en af de hyppigste årsager til, at voksne skal op at lade
vandet eller at børn tisser i sengen om natten. Der findes god hjælp at hente hos din læge.

Ferring Lægemidler A/S,
Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S,
tlf: 88 16 88 17, fax: 88 16 88 19, www.ferring.dk

Nov 2011

Få mere at vide på www.np.dk

  

HVORFOR GRÆDER SPÆDBARNET?
Af Else Guldager – Sundhedsplejerske ph.d. – redaktør for Sundhedplejersken.dk

E

r det nervøse mødre, der får
grædebørn – eller deprimerede
mødre? Og kan du høre på dit
spædbarns gråd, om det er sulten eller
trætheden, der gnaver? Der har været
mange teorier om, at forældre, der har
et spædbarn, som græder meget, har
særlige kendetegn. Men det har vist sig,
at det ikke særligt er det første barn –
eller barnet der kommer som nummer
to eller tre, der bliver et grædebarn. Det
er heller ikke især hos enlige mødre,
eller specielt unge eller gamle mødre,
man ﬁnder et grædebarn. Om barnet
får bryst eller ﬂaske, har heller ikke
betydning. Der er heller ikke belæg
for, at mødre med grædebørn mangler
indføling med barnet, eller at det er et
omsorgsvigtet barn.
Der er ikke noget, der tyder på, at
ﬂere deprimerede mødre får et grædebarn sammenlignet med mødre uden
depressive træk. Derimod kan et grædebarn være belastende at være mor eller far for. Søvnmangel og usikkerheden
kan være stor, og selvværdet med hensyn til følelse af forældrekompetence er
tilsvarende lille. Disse belastninger kan
godt skubbe yderligere til en far eller
en mor, så en fødselsdepression bliver
resultatet.

Kan du høre, hvorfor dit
spædbarn græder?
Det er noget, forskere har eksperimenteret med. Og det er faktisk interessant. Hvis man indspiller gråden hos

et spædbarn, der føler smerte eller sult
og gengiver det for dig, så kan du ikke
afgøre – ’spædbarnet er sultent’ eller
’spædbarnet har ondt’. Det nytter heller
ikke, hvis du ser et billede af dit grædende barn – er hun sulten eller træt?
Det er ikke til at sige.
Men du kan høre på intensiteten,
hvor ’alvorligt’ det er for dit spædbarn.
Der skal ske noget NU – eller ro på,
det er ikke så presserende. Du tolker
gråden ud fra sammenhængen. Eksempelvis ved du, hvor længe siden det er,
at dit barn har spist, bøvset, fået skiftet
ble, er blevet leget med eller har sovet.
Du kender også barnets humør netop
den formiddag, hvordan nattesøvnen
har været og dit barns temperament i
det hele taget.

Du bruger al din viden
om dit barn
Så jo mere du kender dit barn, hvad
der er sket for nylig, og hvad du forudser, der skal ske, jo mere hjælper
det dig til at ramme rigtigt, når du skal
ﬁnde ud af, hvorfor barnet græder. Du
kan komme med et meget kvaliﬁceret
gæt, hvis du har nuanceret viden. Og
rammer du rigtigt, så føler du dig som
en forælder, der har tjek på tingene og
ved, hvad dit barn har behov for.
Omvendt er det, hvis du kun har lidt
føling med, hvad der er sket for dit
spædbarn for nylig, og hvad du forudser, dit barns gråd er tegn på. I den situation kan du komme til at ramme ved

siden af, og dit barn fortsætter med at
græde, og du bliver endnu mere usikker
på, hvad der er galt. Der går måske lidt
tid, før du ﬁnder ud af, at hun netop
ikke ville underholdes og se på uroen
over kravlegården, hun var træt og
havde behov for at blive puttet i 

Grædebarn

Har du er grædebarn, må du
forsone dig med, at det lige
her og nu er sådan
tDet er hverken din eller din
kærestes skyld
tDu vil lære barnet at kende
og kan måske indstille dig på,
hvornår det er værst
tDet er klogt at tage imod al
den praktiske hjælp, du kan få
tDu vil med tiden blive bedre til
at tolke gråden ud fra dit kendskab til dit barn
tNår grædeperioden er ovre, er
dit barn helt som andre børn
tSøg læge og/eller sundhedsplejerske, hvis du tror, at dit barn
er sygt.
Kilder:
Ian St James-Roberts, Marissa Alvarez Wolke
m.ﬂ.: Infant Crying and Sleeping in London,
Copenhagen and When Parents Adopt a
“Proximal” Form of Care. Pediatrics Juni 2006.
Marissa Alvarez Wolke og Annemette Talbro:
Hvorfor græder barnet? Gråd og kolik hos
spædbørn. Komiten for Sundhedsoplysning
2010.

shop.sundhedsplejersken.dk
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.
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Kniber det
med søvnen?

Greenpharma sælger kosttilskud baseret på traditionel asiatisk urtemedicin
Ginseng-Notoginseng
140 mg ginseng og 60 mg notoginseng
150 tabletter til 175,Ginkgo Biloba
Cebral med 40 mg Ginkgo Biloba
ekstrakt. Hukommelsesbesvær, svimmelhed, øresusen og/eller tendens til
kolde hænder og fødder.
40 tabletter til 52,Somnira+
Naturens egen sovepille
20 tabletter til 82,50

Bestil & køb på

www.greenpharma.dk

Prøv naturens sovepille
– gratis og uforpligtende
Det kan i perioder være svært at få en ordentlig nattesøvn – fx på lange
rejser, arbejde på skæve tidspunkter og i meget stressede situationer.
Der kan det 100% plantebaserede kosttilskud, Somnira+, være
naturens hjælpende hånd.
Somnira+ indeholder et planteekstrakt, som virker afslappende,
så du lettere kan falde i søvn.
Prøv naturens sovepille: Send os en frankeret svarkuvert – så
sender vi en prøve på Somnira+. Gratis og uforpligtende.

Sagt om Somnira+

Sagt om Somnira+

“Jeg synes, at den virker
meget blidt, forstået på den
måde, at man ikke bliver
tung og ør i hovedet.”

“Jeg plejer ikke at
have meget ﬁdus til
kosttilskud – men
det her virker jo!”

Greenpharma I/S | Platanvej 13 | 2971 Dragør | 70272555

( 

SOLCREME
De gode råd
tKøb en solcreme, der er mærket med det nordiske miljømærke Svanen, og som
samtidig er uden parfume. Svanemærket garanterer, at solcremen er blandt de mest miljøvenlige på markedet og stiller
desuden visse krav til sundhed.
tKombiner Svanen med AstmaAllergi Danmarks blå krans og
få ekstra beskyttelse
i forhold til allergi.
tLæs indholdsdeklarationen
igennem og køb produkter
uden problematiske stoffer.
Du kan slå indholdsstofferne
op på kemiinfo.dk og se Informationscenter for Miljø &
Sundheds vurdering af dem.

Beskyt dig imod solen. Solcreme
er én ud af mange måder, du kan
beskytte dig mod solens skadelige stråler. Andre måder er for
eksempel:
tUndgå middagssolen dvs. mellem kl. 12-15.
tSøg skygge – brug f.eks. en parasol, et strandtelt eller et solsejl.
tBrug hat og tag noget let tøj
på, der går ned over albuer og
knæ.
tUndgå at blive skoldet af solen.
tKlik ind på forbrugerkemi.dk
og få ﬂere gode råd om solcreme, miljø og sundhed.
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Af cand. scient. Maria Hansen, Informationscenter for Miljø & Sundhed

S

ommeren er over os og solens
livgivende stråler rammer strand
og by. Men de skønne stråler
kan give hudkræft senere i livet og får
desuden huden til at ældes tidligere.
Du bør derfor beskytte huden med solcreme der, hvor huden er bar. Heldigvis
kan du godt tage hensyn til miljø og
sundhed samtidig med, at du beskytter
huden mod solen.
Solcreme belaster miljøet og – af og
til – sundheden
Solcreme kan indeholde forskellige
kemikalier, som kan være problematiske for miljøet eller sundheden.
Kemiske og fysiske UV-ﬁltre beskytter mod ultraviolette stråler. Men de

kemiske UV-ﬁltre belaster miljøet. Og
nogle af dem er også mistænkt for at
være hormonforstyrrende, mens andre
kan fremkalde allergi.
Det eneste fysiske UV-ﬁlter, der er
tilladt er titaniumdioxid. Stoffet bruges
stort set altid på nanoform i solcreme,
så man ikke bliver helt hvid af cremen.
Men der hersker uenighed om nanotitaniumdioxid kan være problematisk
for sundheden.
Solcreme kan også indeholde parfume og andre stoffer, som kan give allergi. Men også nogle af de stoffer, som
øger cremens holdbarhed eller plejer og
blødgør huden, kan være problematiske
for både miljøet og din sundhed. 

Rene og Friske Tæpper,
Møbler og Gardiner
Vi renser/vasker/behandler alle former for tæpper, møbler,
gardiner, læder mv. i Deres hjem!
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SUNDHE
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Send dit løsningsord senest den 28. juni på mail til
krydsord@magasinet-sundhed.dk. Ved at deltage
tilmelder du dig samtidig SUNDHED – det nye
helsemagasins nyhedsbrev. Du kan også skrive
svaret på bagsiden af en kuvert og sende det
til SUNDHED – det nye helsemagasin, St. Kongensgade 72, 1264 København K.
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Vinder af krydsordskonkurrencen i april er Erik Lyck
Nielsen fra Løgumkloster og Barbara Baun fra
Hørsholm, der hver har vundet et par MBT-sko i
vores krydsordskonkurrence fra aprilbladet.
Kodeordet var PAUSEBOOGIE

Bl dt de
Blandt
d rigtige
i ti løsninger
trækker vi lod om:
10 eksemplarer af bogen ’I kongens klæ’r –
Maden og livet backstage i en
vanvittig branche’ om mesterkokken
Thomas Rode fra gourmetrestauranten
Kong Hans Kælder.

KØR-SELV

Ferier fyldt med oplevelser!
Den nye marina i Helsingborg

Skønne fridage i Sverige
Helsingborg

LÆSERPRIS
Scandic Helsingborg Nord
Det moderne Scandic Helsingborg Nord venter jer
med bistro, pool og pejsestue efter dagens oplevelser i Helsingborg. Hotellet ligger 5 km fra centrum, der er enhver shoppers drøm. Fredriksdals
Friluftsmuseum med gamle bykvarterer og bondegård og Sofiero Slot uden for byen er hyggelige
udflugtsmål, og læg vejen forbi det flotte Dunkers
Kulturhus, der er tegnet af danske Kim Utzon.
Valgfri ankomst i perioderne 23/6 - 10/8 2012 og

16/12 2012 - 30/4 2013
Hos DTF travel får du altid laveste pris på færgebilletter. F.eks. Scandlines Helsingør-Helsingborg t/r fra
kr. 309,- pr. pers. v/2 personer + bil

Ferie med sjov
j i Nordjylland

t 3 overnatninger
t 3 morgenbuffeter
t 1 to-retters middag
t 1 valgfri børnemenu
til alle børn
t Gratis trådløs internet

Natur og storby

LÆSERPRIS

Ankomst juni, juli og august - se www.dtf-travel.dk

SPAR 455,-

Oplev Nordtyskland og Hamborg

tter
Inkl. bille
p
ru
Få
l
ti
and
Sommerl

)))Hotel Søparken
Oplev den store familiepark Fårup Sommerland
med masser af sjove og spændende aktiviteter
og forlystelser. Midt i den herlige, nordjyske natur
finder I sjov og udfordringer for både store og
små, og I kan opleve action, afslapning, 4D-bio,
Aquapark og meget, meget mere - og entrébillet
er inkluderet i jeres ferie! Midt mellem badebyen
Blokhus og storbyen Aalborg bor I på det 3-stjernede Hotel Søparken i Aabybro. Her er I tæt på
kysten og Nordjyllands mange seværdigheder.

pr. pers. i dobbeltvær.

1.699,pr. pers. i dobbeltvær.

Spar 348,t 5 overnatninger
t 5 morgenbuffeter
t 1 x entré til Fårup
Sommerland inkl. kupon
til Fårup Games, Grillbuffet
med mellemstor sodavand,
forlystelsesfoto til voksne
og t-shirt til børn

© www.imagesource.com

Ferie
med
sjov

1.199,-

))))Balladins SUPERIOR
Hotel Bad Bramstedt
Det 4-stjernede Balladins SUPERIOR Hotel Bad
Bramstedt ligger i naturskønne omgivelser i udkanten af byen Bad Bramstedt, 47 km nord for
Hamborg. Bad Bramstedt er en rolig kurby, og
det perfekte sted til jer, der søger ro og afslapning. Byen har mange vandre- og cykelstier,
ligesom der er god mulighed for golf, ridning og
kanosejlads. Når der virkelig skal slappes af, venter hotellets 1200 m2 store wellnessområde.
Valgfri ankomst frem til 29/5 2012.

LÆSERPRIS

894,pr. pers. i dobbeltvær.

SPAR 262,t 3 overnatninger
t 3 morgenbuffeter
t Velkomstdrink
t Gratis mad til børn
2 retter (hovedret og dessert).
Gælder for børn til og med 12 år,
når forældrene spiser middag i
restauranten.

Gode børnerabatter: Se www.dtf-travel.dk

Kvalitetsferier til lavpris – bestil nu på

www.dtf-travel.dk
eller 70 23 14 10 Indtast eller oplys annoncekoden SUNDHED
Afbestil uden grund – fortrydelsesforsikring fra 69,-. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Ekspeditionsgebyr fra kr. 59,-. Se betingelser på www.dtf-travel.dk
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Brug byen som motionsbane

En bænk, et gelænder eller et rækværk kan være aldeles
gode redskaber, hvis man vil bruge byens rum som sin
gymnastiksal. I næste nummer af SUNDHED – det nye
helsemagasin ser vi nærmere på fænomenet Parkour.

Foto: Henrik Freek Christensen

Skidt er godt

Grill med omtanke
Grillen hører sommeren til, selv om det ikke er den meste
sunde måde at tilberede sin mad på. Men med en smule omtanke og planlægning kan det godt lade sig gøre at undgå
de værste fælder for helbredet. Læs med i næste udgave, hvor
SUNDHED – det nye helsemagasins huskok tænder op i grillen.

Det er spændende at være
lille og smage på verden.
Og det er ikke alene sjovt at
komme skidt og bakterier i
munden – det er faktisk også
OLYVYLJWLJWPHQHUÀHUHRJÀHUH
forskere. Læs i næste nummer
af SUNDHED – det nye
helsemagasin om, at børn har
godt af at blive udsat for skidt
og bakterier – det styrker dem
nemlig senere i livet.

Stressfri og ny energi
Højskole kurser med redskaber til selvværd og overskud i hverdagen
Har du brug for at komme ud af de uhensigtsmæssige mønstre, som din dagligdag er bygget op
omkring? Og vil du lære at opbygge nye positive mønstre i stedet?
Væksthøjskolen afholder en række Stressfri-kurser hvor vi dels fokuserer på din konkrete
situation og dels fokuserer på relevante løsningsredskaber til en stressfri hverdag. Du vil bl.a.
få redskaber til at lære at forstå menneskene omkring dig bedre, få overskud i hverdagen og
redskaber så du bedre kan håndtere stressede situationer.
Pris pr. uge kr. 2.495,- inkl. undervisning, dobbeltværelse og økologisk, vegetarisk spændende og sund mad.
9 OJHUGXÀHUHXJHUEOLYHUSULVHQXJHSULVHQPLQGUH/ VPHUHRPYRUHVVWUHVVIULNXUVHUSnKMHPPHVLGHQ
Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000 ~ kontor@vhd.dk ~ www.vaeksthojskolen.dk
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Er du ofte bange for ikke at nå på toilettet i tide?
Det er ca. 400 000 andre personer i Danmark også.
Tal med din læge.

Blæren.dk Tips og råd om overaktiv blære.

Astellas Pharma a/s | Kajakvej 2 | 2770 Kastrup
Telefon 4343 0355 | Fax 4343 2224 | kontakt@dk.astellas.com | www.astellas.dk

Al henvendelse:
Magasinet Sundhed ApS · Store Kongensgade 72 · 1264 København K
Telefon 70 27 11 55 · epost@magasinet-sundhed.dk

Når du det?

