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Opfattelsen af paradentose: Oprørende og middelalderagtig

Det er rystende at måtte sige det igen og igen uden nogen 
forståelse fra politisk hold: Paradentose er en alvorlig kronisk 
betændelsessygdom, der kan påvirke hele organismen. Syg
dommen medfører i sin aggressive form tab af tænder hos 
selv helt unge mennesker, fordi der ikke er plads på budget
tet til relevant behandling.

Som fagansvarlig på landets to tandlægeskoler må jeg 
råbe vagt i gevær, for den aktuelle situation beror på den 
vrangforestilling, at paradentose ikke er en sygdom, men 
bare et udtryk for en normal fysiologisk proces  man mister 
jo bare tænderne med alderen fordi man bliver ældre. Tænk 
hvis noget tilsvarende var tilfældet for fi ngre eller tæer. 
Tænderne er vel en lige så fuldgyldig og væsentlig del af 
mennesket som andre legemsdele?

Paradentose initieres af bakterier på tandoverfl aden. Bak
terierne iværksætter en infl ammationsproces, der nedbryder 
bindevæv og knogle omkring tænderne, således at tænderne 
løsnes, hvis der ikke gribes ind. Der er stor forskel på følsom
heden for bakterierne. Nogle patienter kan have belæg
ninger overalt på tænderne, uden at der opstår væsentlig 
nedbrydning af støttevævene, mens andre, der har god 
mundhygiejne, alligevel bliver ramt af voldsom nedbrydning. 
Det er det, vi ser ved aggressiv paradentose. Denne sygdom 
er ikke nem at behandle. Det kræver ofte brug af antibio
tika og kirurgi. Derfor kræver det særlig indsigt og erfaring 
at behandle patienter med aggressiv paradentose. Og det 
koster penge.

I Danmark fi ndes der, i modsætning til de fl este lande 
omkring os, ikke et formaliseret speciale i parodontologi. 
Det indebærer bl.a., at det står enhver frit for at nedsætte 
sig som specialist i paradentose. I øjeblikket ser vi således, at 
situationen udnyttes til markedsføring af ”nye” behandlings
principper bl.a. med brug af genetisk test og laser. 

Hvad laserbehandling angår, er det værd at bemærke, 
at såvel den amerikanske organisation af paradentosespe
cialister, American Academy of Periodontology, som den 
europæiske tilsvarende organisation European Federation 

Der er nu noget ved livet, man ikke fi nder andre steder…

Sådan sagde Storm P. Og det havde han jo helt ret i. Jeg elsker 
livet. Nogen gange. Når alting fungerer, går efter mit hoved, 
jeg er rask, har succes, føler der er perspektiv i det, jeg laver. 
Når jeg vågner glad og udhvilet om morgenen og går træt og 
tilfreds i seng om aftenen. 

Men hvad med alle de andre dage? Dage hvor jeg er syg, 
træt, modløs, har mistet fokus, er raget uklar med et men
neske, jeg holder af. 

De dage skal jo også leves. Og hvad gør jeg så med dem? 
Stig Rossen har fundet sin teknik, inspireret af en ameri

kansk fi lm. Løsenet er: Opmærksomhed, lige nu, på det du lige 
præcis i dette sekund har i hænderne, det menneske du sidder 
overfor, den opgave du skal løse. Gå til sagen med barnets 
nysgerrige opdagelse af alting for første gang. 

Har man har været indlagt på et hospital, vi de fl este have 
oplevet, at en enkelt patient er vrissen, krævende og selvop
taget ud over det rimelige. Det påvirker hurtigt den generelle 
stemning på stuen, på afdelingen og dermed alle andre 
patienter for ikke at tale om personalet. Og det giver netop 
ikke den opmærksomhed og omsorg, som det med en god 
vilje kan opfattes som et ønske om fra den besværlige patients 
side. Tværtimod. 

Omvendt kan man også opleve mennesker, der hårdt plaget 
af smerter og sygdom stadigvæk altid har overskud til at være 
venlige, til at se længere ud end til egen næsetip og til at 
interessere sig for andre menneskers ve og vel. Den slags men
nesker skaber glæde og positiv energi omkrig sig. Forskellen er 
først og fremmest indstillingen. Og da ens indstilling til sig selv, 
til livet og til andre mennesker ikke er en statisk størrelse, så 
kan den ændres. Det kan være hårdt arbejde og øvelsen skal 

gentages hver dag, hvis ikke man skal falde tilbage i vanevris
sen og sur tilgang til alt og alle. 

Vi må nok erkende, at vi bliver født med forskellige person
ligheder, forskellig følsomhed og forskellige temperamenter. 
Men det er ikke naturgiven, at man skal være utilnærmeligt 
sur. Det er en maske og en dårlig vane, som man kan tillægge 
sig hen ad vejen og som kan ende med at ligne en kronisk 
tilstand. 

Tænk på hvor meget det betyder i den daglige omgang med 
andre mennesker, at man husker at sige god morgen eller tak. 
Småbitte ord, der ikke koster noget at sige, men som har så 
stor en betydning. Endnu større effekt har det, når man drister 
sig til at vise interesse for andre mennesker ved fx at spørge ind 
til deres velbefi ndende. 

Meget banalt får man faktisk det tilbage, som man sender 
ud, forstået på den måde, at er man vrissen, sur og krævende, 
så får man intet ud af det andet end mere forbitrelse. Er man 
derimod venlig – enten som en naturlig forlængelse af person
ligheden eller som et resultat af benhård disciplin – så vil man 
også blive mødt med venlighed og åben interesse.

Alt håb er dog ikke ud for de vris
ne. Man kan kvæle dem i venlighed 
og på et eller andet tidspunkt kom
mer der sprækker i surheden. Prøv 
selv. Også du kan gøre en forskel. 

Af Charlotte Søllner Hernø
Chefredaktør
csh@raskmagasinet.dk

of Periodontology har erklæret det nytteløst og uden 
betydende virkning på det aktuelle grundlag at benytte 
laser i behandlingen af paradentose. Ligeledes savnes der 
videnskabeligt grundlag for i det daglige kliniske arbejde at 
benytte gentest i diagnostik og behandling.

Man kan spørge: Hvad er så udkommet af den slags 
tiltag? De er i bedste fald måske ikke direkte skadelige, 
men hvem vil bruge penge på nytteløse gerninger hos 
tandlægen, der ikke har nogen fordele, sammenlignet med 
eksisterende behandling?

Det er samfundets mål at opnå den bedste behandling af 
al sygdom, så vidt muligt baseret på videnskabelige princip
per. Adgangen til behandling af sygdom i de nordiske lande 
tilstræbes lige for alle. Hvordan kan det så være, at der 
fortsat ikke er opbakning til, at en så alvorlig sygdom som 
aggressiv paradentose ikke er omfattet af samme betalings
regler som anden sygdom? Hvordan kan det være, at der 
ikke er en specialistuddannelse, der kan sikre, at patienterne 
får den bedst mulige behandling?

Det er ikke mit ærinde at nedgøre brugerbetaling som 
princip. Det kan være en glimrende måde at understrege 
den enkeltes ansvar for egen situation. I hvert fald, hvis der 
tages højde for, at alle skal kunne modtage behandling 
uden økonomiske barrierer. Det er bare meget vanskeligt 
at forstå, at alvorlig sygdom i mundhulen skal rammes 
selektivt. 

Det er så meget desto mere uforståeligt, eftersom den 
nyeste forskning viser, at infl amma
tionen i mundhulen kan forværre 
forløbet af hjertekarsygdom og 
forløbet af diabetes. Muligvis også 
forløbet af andre sygdomme.

Af Palle Holmstrup
Professor, ph.d., dr.odont.
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Aktivt til stede i nuet
Stig Rossen har gjort sig stærkt gældende som sanger i et hav af sammenhænge, siden han blev 
færdiguddannet på fornemme Guildhall School of Music and Drama i London i 1990. Hovedrollen som 
Jean Valjean i Les Misérables har været en drømmerolle, som han i dag har spillet næsten 1.500 gange i 10 
forskellige lande. Men Stig Rossen har betydeligt fl ere talenter. Han er også skuespiller, foredragsholder 
og forfatter samt ophavsmand til idéen om at genskabe vokalkvartetten Four Jacks, en magisk 
konstellation, der netop nu optræder med forestillingen More Jacks i Glassalen i Tivoli.

• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Glassalen i Tivoli har gennem generationer dannet ramme 
om fantastiske gæstespil og koncerter. I hele juni måned 
indtager således Keld Heick, Jesper Asholt, Jesper Lohmann 
og Stig Rossen Glassalen under ledsagelse af Tivolis Big 
Band med en forestilling bygget op omkring Four Jacks og 
gruppens opløsning. Forestillingen hedder More Jacks, idet 
de fi re stjerner første gang optrådte som reinkarnationen af 

Four Jacks i 2008. Et nyt show med et nyt repertoire er derfor 
meget logisk kommet til at hedde More Jacks. 

De oprindelige Four Jacks blev dannet i midten af 50’erne 
af Otto Brandenburg og Poul Rudi. Siden kom John Mogen
sen og Bent Werther med. I slutningen af 50’erne valgte Otto 
Brandenburg at satse på sin solokarriere og blev afl øst af 
James Rasmussen. Gruppen formåede på mindre end 10 år 
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at gøre sange som ’Tom Dooley’, ’Ciao ciao bambina’, ’Bare man 
har det godt’, ’Mandalay’ og ’O, Marie jeg vil hjem’ til udødelige, 
danske popklassikere, som stadigvæk har stor appel til mange 
danskere – både ældre og yngre. 

Stig Rossen har valgt, at vi skal mødes til en snak i Grøften i Ti
voli, dels fordi han er meget begejstret for stedet og dels fordi det 
er ualmindelig tæt på Glassalen, hvor han halvanden time senere 
skal mødes med de tre andre fra ”boybandet” inden aftenens 
forestilling. Som han kommer gående gennem restauranten, der 
er fyldt til sidste plads, er det tydeligt, at han bliver genkendt af 
alle, men også at han er utvungen og meget lidt selvhøjtidelig, 
selv om han umiskendeligt har karisma og oser af sexappeal. Den 
kombination kunne være sprængfarlig, men Stig Rossen er med 
sit venlige væsen og smilende øjne indbegrebet af en mand, der 
hviler i sig selv og ikke behøver at føre sig frem.

Et nyt ’boyband’
Konstellationen med Keld Heick, Jesper Asholt, Jesper Lohmann 
og Stig Rossen som ”Four Jacks” var en stor succes i 2008 og de 
fi re lavede over 100 forestillinger fordelt over tre perioder i Tivoli 
og var to gange på turné rundt i landet. ”Da vi stod der og skulle 
til at spille den sidste forestilling, kunne vi godt mærke på hin
anden, at vi slet ikke kunne forestille os ikke at skulle lave noget 
sammen mere,” fortæller Stig Rossen veloplagt, da han har fået 
lidt køligt at drikke denne sene, varme eftermiddag i juni. ”Så vi 
besluttede os for at prøve, om vi kunne udvikle et nyt koncept.”

I processen med at udforske muligheder kom de fi re sangere 
og skuespillere vidt omkring. De talte om Mills Brothers, Beatles, 
Shubidua, gregoriansk munkesang, barbershop og Take That, 
men i sidste ende landede de på, at de ville prøve at udforske det 
fænomen, at fi re mænd synger sammen. Arbejdstitlen på det næ
ste show blev derfor ’Boyband’. De nåede rigtig langt og fi k valgt 
en masse sange ud, som de lyttede til og de fi k også skrevet en 
synopsis til forestillingen. Umiddelbart før et arrangement i Jelling 
sad de fi re og talte sammen på en café. Lige pludselig vidste Stig 
Rossen, at de var på vej i en forkert retning. ”Vi gik simpelthen til
bage til tegnebrættet. Skulle vi lave noget sammen igen, så skulle 
vi lave en Four Jacks mere. Vi svinger så godt sammen og en af 
grundene til at det fungerer er, at vi er castet så utrolig godt. Vi er 
Four Jacks.”

Landskampstemning lige fra starten 
Hvordan startede det hele?

”Jeg fi k idéen til at lave en hyldest til Four Jacks i form af en 
teaterkoncert. Jeg havde Keld Heick i tankerne lige fra starten, for 
jeg havde læst et eller andet sted, at han var fan af Poul Rudi. Og 
så var der den lille praktiske sidegevinst, at han spiller guitar. Men 
jeg turde ikke ringe til Keld først, for jeg har kæmpe respekt for 
ham. Han er the grand old man og har været med i branchen i så 
mange år. Jeg vidste også, hvor travlt han har med Hilda. Så jeg 
var nødt til at have noget mere på plads først.”

Stig Rossens manager henledte opmærksomheden på Jesper 
Lohmann, som han havde set i en Kjeld Petersen kabaret. Jesper 
Lohmann kendte til gengæld Jesper Asholt, der på det tidspunkt 
var med i musicalen Chicago på Det Ny Teater og i øvrigt ligner 
Bent Werther. ”Så syntes jeg, at jeg havde nok til at ringe til Keld, 
der var på ferie i Frankrig. Han var fyr og fl amme med det samme. 
’Det vil jeg sgu gerne’, sagde han. Så jeg fi k drømmeholdet lige 
fra starten. Og da vi så gik til Tivoli og spurgte, om vi kunne lave 
det i Glassalen, sagde de: ’Så skal I have Tivolis Big Band på.’ Det 
havde vi ikke engang turdet drømme om. Til den første forpremi

Stig Rossen har optrådt i adskillige musicals som Les Misérables 
og Chess, har udsendt en lang række cd’er, deltaget i Melodi 
Grand Prix fl ere gange, lagt stemme til tegnefi lm, lavet velgøren-
hedskoncerter, julekoncerter, skrevet en bog og optræder netop 
nu som John Mogensen i teaterkoncerten More Jacks. 

ere, var der nærmest landskampstemning. Folk blev simpelthen 
glade i låget af det show – og det gjorde vi også selv.”

Til More Jacks blev der udvalgt en lang række sange, som ikke 
nødvendigvis oprindeligt havde været de største hits, men det var 
heller ikke det afgørende. ”Vi fandt ud af, at det i virkeligheden 
ikke var så vigtigt, om folk genkendte sangene. Det folk tænder 
på er hele nostalgien omkring Four Jacks og det at opleve os fi re 
sammen på scenen. Det lyder jo også fantastisk med bigbandet 
og de fi re stemmer. Det er der mange, der siger til os: ’I kunne 
synge hvad som helst. Bare det at I står på scenen og man kan 
mærke, at I elsker det, brænder for det  det smitter.”

Har det fantastisk sammen og har løftet hinanden
I More Jacksshowet forsøger de fi re at beskrive det sidste døgn 
Four Jacks var sammen, før de gik i opløsning, efter de havde op
trådt som midnatsgæster i Odd Fellow Palæet nytårsaften 1963. 
Derfor er der også rigtige anekdoter med. 

”Det er på mange måder meget bevægende. Her til premieren 
gik Keld som Poul Rudi på et tidspunkt frem og sagde tak for i 
aften til salen og forklarede, at de havde besluttet, at de ikke ville 
optræde sammen mere. Der var fuldstændig stille i salen og så 
sad der en nede på 7. række, der udbrød: ’Nej’. Publikum kender 
godt historien, men de bliver grebet af stemningen og historien 
helt ind i hjertet.”

Minder I ikke lidt om Ørkenens sønner?

”Der er mange paralleller til Ørkenens Sønner, for det er også fi re 
gode venner, der elsker at være sammen, har det sjovt sammen 
og det smitter næsten uanset, om man kan lide humoren eller ej. 
Vi har fundet et koncept, jeg er lykkelig for. Vi går alle sammen 
og bliver helt rørstrømske og siger: ’Hvor er det fedt, at vi fi k lov 
til at lave dette her sammen’. Vi kan mærke, hvordan vi har løftet 
hinanden. Vi er meget bedre sammen os fi re end vi er hver for sig 
gange fi re. Vi lærer helt vildt meget af hinanden og bliver bedre 
sammen. Forestilling nr. 100, og du har det stadigvæk, som om 
du en dreng, der skal ud og hoppe i vandpytter. Og det er mere 
sjældent end man forestiller sig i denne her branche,” siger Stig 
Rossen, der taler non stop i begejstrede vendinger om forestillin
gen og de andre ’drenge’. 

”Der er noget magisk ved denne konstellation, som på mange 
måder er umage, for vi kommer fra så forskellige verdener. I løbet 
af den første forestillingsrække opstod der en kæmpe respekt 
for hinanden og det vi kan hver især, men også et venskab. Vi er 
simpelthen blevet rigtigt gode venner. Der sker faktisk ikke særlig 
tit i vores branche,” siger Stig Rossen om boybandet bestående af 
ham selv, Keld Heick, Jesper Lohmann og Jesper Asholt.
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Filmen knækkede i Hong Kong
Ind imellem kan man løbe ind i, at det er 
hårdt at sætte sig op til at gøre noget, 
man egentlig ikke tror på. Dét har Stig 
Rossen også prøvet. Men han har også 
fundet ud af the hard way, hvordan man 
fi nder motivation og glæde frem hver 
eneste dag.

”Forhistorien er, at jeg havde spillet 
Jean Valjean i Les Misérables rigtig, rigtig 
mange gange. Da jeg havde spillet den 
godt 700 gange og var i gang med en 
turné i Fjernøsten, faldt jeg i søvn på 
scenen! Faldt i søvn midt i en forestilling. 
Jeg sad ned og ikke bare blundede, jeg 
snorksov. Og vågnede op med et sæt ved, 
at der var helt stille på scenen og de andre 
ventede på, at jeg skulle rejse mig op. 
Den oplevelse gjorde, at jeg måtte spørge 
mig selv om, hvad der var gået galt. Jeg 
sad i Hong Kong til en fyrstelig gage i en 
drømmerolle, som mange ville give det 
yderste for at få lov til at spille. De ydre 
rammer havde ikke ændret sig, det var og 
er stadig en fantastisk musical og verdens 
bedste rolle. Det eneste, der havde ændret 
sig, var min indstilling. Så jeg tænkte, at 
jeg kunne ændre den tilbage eller til noget 
nyt. Jeg var nødt til at genfi nde motivatio
nen og glæden ved at skulle ind og spille 
den rolle hver eneste aften.”

Tingene sker i den rækkefølge, de skal
Samme nat i Hong Kong ser Stig Rossen 
en fi lm, som sætter alting i gang. Filmen 
’Groundhog Day’ handler om en mand, 
der hver dag gennemlever den samme 
dag igen og igen og hen ad vejen får 
lært, at netop gentagelsen kan bruges til 
noget positivt. ”Det var sådan jeg havde 
det. Same shit, different day, ligesom hvis 
mit liv blev spolet tilbage til det samme 
tidspunkt hver dag. Sjæleødelæggende. 
Jeg var ved at gå ned, det var så forfærde
ligt. Jeg hadede at skulle ind og spille den 
rolle hver eneste aften. Helt zombieagtigt. 
Jeg tænkte, at jeg simpelthen ikke kunne 
klare det mere. Men fi lmen fi k mig til at 
tænke.”

”Filmen kom som et tegn, en åbenba
ring. Nu er jeg et troende menneske og 
jeg tror på, at tingene sker i den række
følge, de skal. Hvis jeg havde set fi lmen en 
uge tidligere, havde jeg bare slukket, var 
gået i seng og havde ikke tænkt mere over 
den. Men netop fordi jeg så fi lmen den 
aften, hvor jeg var faldet i søvn på scenen 
midt i verdens bedste musical foran et be
talende publikum, så kunne jeg pludselig 
se en masse paralleller. Det er jo mig det 
der, jeg lever den samme dag igen og igen 
og jeg hader det.”

”Jeg tænkte, at jeg kunne bruge 
nogle af teknikkerne fra fi lmen til at åbne 
øjnene, se igen, virkelig se, hvad der sker, 
begynde at arbejde med de bittesmå 
detaljer, og se hvordan det har en afsmit
tende effekt. Jeg valgte helt banalt at 
tænke på min makeup, at der var noget 

helt galt. For det tog op mod en time at 
lægge makeuppen, da jeg startede med at 
spille rollen i London, men jeg havde lagt 
mærke til, at jeg i Hong Kong efter fore
stilling nr. 750 kunne lægge masken på 10 
minutter. Da jeg havde set fi lmen, gik det 
op for mig, at det måske bare var fordi jeg 
sjuskede. Sprang over hvor gærdet var la
vest. Folk kan jo alligevel ikke se det på 7. 
række. Men der er jo ikke noget tilfreds
stillende i at gøre noget halvhjertet. Så jeg 
valgte som mit første lille ’groundhog’ pro
jekt, at starte helt forfra med min makeup. 
Jeg sad foran spejlet som en mental øvelse 
og spurgte mig selv om, hvad jeg nu skulle 
gøre. Jeg eksperimenterede mig frem, 
legede mig frem til en ny maske.”

Makeuppen en nærmest 
meditativ tilstand
”Det var en fantastisk oplevelse. Jeg ople
vede for det første, at det nogle gange tog 
halvanden time at lægge masken, fordi 
jeg skulle eksperimentere og lege. Jeg 
følte en enorm glæde og stolthed over at 
lægge den bedste maske, jeg overhovedet 
kunne, den bedste maske i hele kompag
niet. Og folk begyndte at lægge mærke til 
det. De kunne se det. De kunne også høre 
det. Det fi k nemlig helt automatisk en af
smittende effekt på andre områder af mit 
arbejde. Pludselig begyndte jeg at lægge 
mærke til den måde, jeg sang rollen på. 
Jeg fi k stoltheden tilbage ved at gøre det 
godt, at gøre mig umage. Og jeg satte en 
ære i hver eneste aften at gå ind og fyre 
den 100% af og ikke på noget tidspunkt 
bare lire den af, fordi jeg var træt. Det 
gav mig en indgangsvinkel til jobbet, der i 

løbet af de næste par måneder blev til mit 
mantra. At jeg går ikke ind på scenen og 
laver noget 90%. Jeg går kun ind på sce
nen, når jeg er klar til at gøre det 100%. 
Og da man ikke selv kan bestemme tiden, 
for klokken 19.30 skal man være klar, 
betød det, at jeg var nødt til at fi nde en 
forberedelsesteknik, der gjorde, at jeg var 
klar, når showet startede. Der var makeup
pen en nærmest meditativ tilstand, der 
gjorde, at jeg blev klar til tiden. Det blev 
en sport for mig. Jeg vidste, hvor jeg var 
i processen og jeg kunne mærke, at hvis 
jeg ikke var der, hvor jeg skulle være, så 
skulle jeg speede processen op. Jeg kunne 
mærke på mig selv 5 minutter før forestil
lingen: Nu er jeg klar, nu går jeg ind og 
fyrer den af.” 

”Det havde også effekt på mine kol
leger. De kunne mærke, jeg var 100% på 
hver eneste aften. Direkte øjenkontakt. 
Nærværende. Og tiltvang mig deres op
mærksomhed, fordi jeg var så intens. De 
blev også løftet. Når der bare er ét men
neske, der går ind og tager det ansvar, så 
løfter det hele kompagniet.”

Man får ondt i nakken af at kigge 
på sin egen navle hele tiden
”Jeg tror, det er det samme i et fi rma. 
Er der bare ét menneske, der går ind og 
tager ansvaret for at være nærværende og 
positiv, så vil det gradvis gennemsyre hele 
virksomheden. Og den samme parallel 
kan du se i en familie. Hvis der er en, der 
tør gå ind og tage ansvar for sin energi, 
sit nærvær, sit humør, så vil det have en 
afsmittende effekt på den sociale gruppe, 
man befi nder sig i og er en del af”.

Stig Rossen afl øste afdøde forsanger i Bamses Venner, Flemming Bamse Jørgensen, da 
bandet gav koncert i Syvstenhallen i Sæby i januar måned.
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www.lokk.dk
70 20 30 82

LOKK – få hjælp til 
et liv efter volden
Bliver du slået af din kæreste eller 
mand? Har du brug for hjælp eller 
i første omgang brug for én at tale 
med? 

Du kan ringe anonymt til LOKKs 
døgnåbne hotline eller skrive til 
LOKKs brevkasse. Du kan også hen-
vende dig på et kvindekrisecenter, 
for du har ret til et liv uden vold.

refleksdesign.dk

Man kan ikke 
               lige se det…

”På et tidspunkt hvor jeg befandt mig i London og var helt kørt 
ned på det her Misérableshelvede, havde jeg endnu ikke lært 
hvor ondt i nakken man får af at kigge på sin egen navle hele 
tiden. Men det med at blive ved at holde fast og motivere sig selv 
til at være positiv og se på mulighederne, det er en livslang pro
ces. Det er ikke noget der kommer af sig selv. Det er ikke ligesom 
at lære at køre på cykel, at når man først har lært det, så kommer 
det af sig selv. Man bliver dårligere til det, hvis man ikke træner 
evnen hver dag.”

”Jeg så et foredrag på You Tube med en gut, der havde hver
ken arme eller ben, men en overkrop med små ekstremiteter, om 
netop det med at ville livet. Han viser, det kan lade sig gøre. Hvis 
viljen og håbet bliver ved med at være intakt. Det er så stærkt, 
meget fascinerende. Alle de mennesker, der har deres fulde 
førlighed, og som går og siger, at det er da ikke noget liv at være 
multihandicappet. Hvorfor tager de så deres egen førlighed for 
givet? Så værdsæt dog hvad I har. Det er den største fælde i alle 
livets forhold, når man tager ting for givet. Når man netop glem
mer at se på de kæmpestore glæder og momenter af lykke, der 
fi ndes i den helt nære hverdag.”

Hvis automatpiloten er slået fra, så er man aktivt 
til stede i nuet
Det punkt, hvor du faldt i søvn på scenen og så fi lmen, var det et 
vendepunkt?

”Ja, det var det. Jeg har ikke haft en dårlig dag siden sommeren 
’96, hvor jeg havde den oplevelse i Hong Kong. Der er ikke noget 
i mit liv, professionelt eller privat, der ikke er påvirket af denne 
fi losofi  og teknik.” 

”Da jeg var teenager i Kolding, mødte jeg en ældre dame, en 
fascinerende, vis og vidunderlig dame, musiker og en fantastisk 
pianist. Hun havde fi re børn, der også alle spillede. Vi havde 
mange samtaler. Hun sagde: ’Stig, du er en søgende sjæl, du 
skal læse noget Krishnamurti’ (indisk fi losof, red.). Og så gav hun 
mig et par bøger om at leve i nuet. Jeg læste bøgerne fra cover 

til cover og fattede ikke en skid. Jeg fattede det ikke, forstod det 
ikke. Ikke før jeg begyndte at holde foredrag om at undgå at leve 
livet på automatpilot. For da kunne jeg mærke dybt inde i min 
sjæl, at det var det, han mente. Hvis automatpiloten er slået fra, 
så er man aktivt til stede i nuet, så er man opmærksom. Det er 
det, jeg mener med, at man skal leve i nuet. Man kan ikke tage 
imod noget, når man er på automatpilot, tiden går bare. Der kan 
være situationer, hvor det kan være i orden at slå automatpiloten 
til, som når jeg skal vaske op efter en fest, da kan jeg godt stå og 
kigge ud i haven og tænke over en sangtekst. Men så er det et 
bevidst valg. Automatpiloten kan godt klare opvasken. Men jeg 
kan ikke forestille mig nogen situation, hvor det er okay at være 
på automatpilot i samværet med andre mennesker.”

Synger allerbedst, når jeg er glad
Passer du lige så godt på din fysik som på din psyke?

”Jeg er nødt til at sige, at jeg ikke passer på min krop i den 
udstrækning, jeg burde i forhold til mit erhverv. Jeg er i rigtig god 
form, for det er en kæmpe energiudfoldelse at synge de koncer
ter, jeg gør. Jeg træner, men ikke nok. Det er dog træning i sig 
selv at synge så meget, som jeg gør. Man får gang i en masse 
muskler, sveder og jeg drikker to en halv liter vand under en fore
stilling. Jeg er overvægtig og kunne sagtens gøre mere for at tabe 
mig, med træning og kost. Men jeg ved, jeg er i god fysisk form. 
En gang imellem tager jeg mig sammen og taber 20 kilo. Men jeg 
vender altid tilbage til glæden ved de nære ting. Jeg elsker god 
mad. Jeg kan sagtens med viljestyrke tabe mig 20 kilo på en kur, 
men jeg ved også, at jeg to år efter har nydt maden så meget, at 
de er kommet på igen. Jeg tror, at det er den erkendelse, jeg er 
kommet til nu, hvor jeg bliver 50. Sådan er det. Min allervigtigste 
opgave for at kunne imødekomme mine kontrakter og dyrke mit 
erhverv er, at jeg skal kunne synge. Jeg synger allerbedst, når jeg 
er glad, og der er intet der gør mig mere glad end en stor pariser
bøf. Hvor svært kan det være?”
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Store erstatninger kan gå tabt ved bankkrak
Har du fået tilkendt en millionerstatning i forbindelse med en ulykke eller lignende, er den ikke automatisk 
sikret, hvis din bank krakker. Garantifonden, som sikrer private kunder, dækker kun kontante indeståender op 
til 750.000 kroner – også selvom pengene stammer fra en erstatning.

Få mere at vide
Du kan fi nde fl ere oplysninger om 
erstatning i forbindelse med ulyk
ker, færdselsulykker, arbejdsska
der, patientskader og voldsskader 
m.v. på Erstatningsgruppens 
hjemmeside, ligesom du også 
tilbydes gratis gennemgang af 
din erstatningssag. Læs mere på 
www.erstatningsgruppen.dk

”Det er ikke usædvanligt at få tilkendt en 
erstatning på mellem 1,5 og 3 millioner 
kroner, hvis man mister sin arbejdsevne 
ved fx en arbejdsulykke. Det beløb skal sik
re, at du kan opretholde en levestandard 
som før ulykken. Men står din erstatning 
på en konto i en bank, der krakker, så 
taber du stor del af pengene,” forklarer 
advokat Berit Møller Lenschow fra ERSTAT
NINGSGRUPPEN, ADVODAN Brørup.

Garantifonden dækker ikke
Private kunders opsparing er normalt 
dækket af Indskydergarantifonden, hvis 
en bank krakker. Men når det kommer til 
beløb over 750.000 kroner, er der ingen 
hjælp at hente i loven.

”Indskydergarantifonden dækker kun 
det beløb, som loven dikterer, og det er 
ligegyldigt, at pengene er en erstatning, 
som er levegrundlag for den pågældende 
person. Derfor er det meget vigtigt, at 
den del af pengene, som ikke er sikret, 
placeres et andet sted. Ellers risikerer kun
derne, at pengene går tabt, som vi har set 
med Amagerbanken,” siger Berit Møller 
Lenschow.

Erstatningen skal fordeles
Selvom loven ikke sikrer hele erstatnings
beløbet, kan private kunder selv gøre 
noget for at undgå at miste penge.

”Banken er det sikreste sted at placere 
de første 750.000 kroner, men det øvrige 
beløb bør placeres i et andet pengein
stitut. En anden mulighed kan være at 
investere pengene i eksempelvis aktier 
eller obligationer. Det handler om at iden
tifi cere og minimere alle risici, før pengene 
placeres, så man undgår at komme i en 
situation, hvor pengene går tabt,” fortæl
ler Berit Møller Lenschow. 

Hvis privatlivet ændrer sig
Det er dog ikke kun placeringen i banken, 
du skal være opmærksom på, når du skal 
sikre din erstatning.

”Uanset størrelsen på din erstatning bør 
du som udgangspunkt altid sætte pen
gene ind på en nyoprettet, separat bank
konto, som kun tilhører dig. Det gælder 
især, hvis du er gift. Jeg råder altid mine 
kunder, som er gift, til at oprette en ægte
pagt. Den sikrer nemlig, at du får hele din 
formue med igen i tilfælde af skilsmisse. 
Får du samtidig renter af dit erstatnings
beløb, er det også en stor fordel med en 
separat konto, fordi rentebeløbet ellers er 
en del af en evt. fællesøkonomi,” forklarer 
familieretsadvokat Bodil Ravn, Advodan 
Vejen og fortsætter: 

”Hvis du gerne vil bruge af pengene fra 
din erstatning til eksempelvis forbedringer 
på et fælles hus eller lignende, er ægte

pagten – eller samejekontrakten, hvis du 
ikke er gift – også vigtig. Her er ægtepag
ten/samejekontrakten med til at sikre, at 
det, som du har betalt for, bliver trukket 
fra inden en evt. bodeling.”  

Endeligt er det en rigtig god idé at få 
udarbejdet et testamente, når man får 
ubetalt en stor erstatning. 

”Ved at supplere med et testamente 
kan du fordele din arv, som du ønsker. 
Hvis du ikke tager stilling, indgår erstat
ningsbeløbet i dit dødsbo og fordeles efter 
arvelovens regler,” fastslår Bodil Ravn. 
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• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Har man fx mistet førlighed og arbejdsevne på grund af en arbejdsulykke 
og fået erstatning, som står i en bank, er pengene ikke sikret ved et 
bankkrak, hvis erstatningen er på over 750.000 kr. Man bør derfor fordele 
erstatningssummen i fl ere banker eller investere i værdipapirer samt huske 
at sikre sig i tilfælde af skilsmisse.
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Med Nupo Shake er det let at erstatte et eller flere af dagens 
måltider. De kolde shakes kommer i smagsvarianterne 
Chocolate, Caffe Latte og de to nye Blueberry Pomegranate 
og Vanilla Banana. På den måde får du et både velsmagende, 
nærende og kaloriefattigt måltid på ca. 200 kalorier pr. 
shake, som indeholder alt, hvad kroppen skal bruge. 

Caffe Latte

Vanilla Banana

Ta’ Nupo med 
på farten og gør 
turen lidt lettere

Bliv guidet til et sikkert og effektivt vægttab på .dk

Chocolate

Blueberry Pomegranate

Ny smag!

21952-ND ann shakes 210x297.indd   1 14/06/11   13.23



Hvor mange skridt er du fra et bedre liv?

Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby, Tlf. 3637 9200, mediqdanmark.dk

Få styr på helbredet med Omrons 
skridttæller og blodtryksmåler

Fås på apoteket 
og på mediqdiabetes.dk

Tjek dit blodtryk 
med Omron  
M6 Comfort  

blodtryksmåler 
Vejl. pris 750,-

Styrk dit hjerte
Gå 10.000 skridt 

om dagen med Omron 
Walking Style III skridttæller 

Vejl. pris 250,-

Ny behandling giver håb for patienter
med forhøjet blodtryk
Med nyrelægernes og røntgenlægernes hjælp er det nu lykkedes Rigshospitalets hjertelæger at overføre en 
teknik, der ellers hidtil har været forbeholdt behandlingen af hjertepatienter. Og det er banebrydende. For 
patienter, hvor et ukontrolleret forhøjet blodtryk ikke kan behandles med medicin, er denne behandling intet 
mindre end en revolution.

Forhøjet blodtryk er en folkesygdom. Og for patienter med 
forhøjet blodtryk kan konsekvenserne være fatale grundet øget 
risiko for hjerteanfald, hjerneblødning, hjertestop og alvorlig ny
resygdom. Netop nyrefunktionen spiller en afgørende rolle i en ny 
behandling, som nu sætter Danmark og Riget i førersædet inden 
for blodtryksregulerende behandling i Skandinavien.

Nyren – blodtrykkets termostat
Nyren har mange essentielle funktioner. Men at den også funge
rer som en termostat, der regulerer blodtrykket, er ikke almindelig 
udbredt viden. Men det er imidlertid tilfældet, at nerveforsynin
gen til nyrerne spiller en helt afgørende rolle i forhold til blodtryk
ket, og med Rigshospitalets nye behandling er der nu håb for pa
tienter med forhøjet blodtryk, som ikke kan behandles medicinsk. 
Siden 1. april i år har specialister fra Nefrologisk og Kardiologisk 
Klinik behandlet 5 patienter med forhøjet blodtryk ved at brænde 
nervebaner fra nyrerne over. 

”Det, der gør behandlingen med renal denervering mod hy
pertension (forhøjet blodtryk) så unik, er, at vi forener kræfterne 
og ekspertisen fra nefrologien, der specialiserer sig i at behandle 

Nyrerne har mange essentielle funktioner. Bl.a. fungerer de som 
en termostat, der regulerer blodtrykket. Den nye behandling af 
patienter med forhøjet blodtryk indebærer, at nyrearterien, der 
forsyner nyrerne med elektriske impulser, på særlige punkter bliver 
brændt med lavfrekvente radiobølger. 80 % af behandlingerne 
reducerer blodtrykket.

• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk
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nyresygdomme og vanskeligt behandlelig hypertension med 
kompetencerne fra det kardiovaskulære område. Her har man i 
årevis ført katetre op gennem lysken for at brænde nerver over og 
dermed forhindre uønskede impulser i at forstyrre hjerterytmen. 
Samme princip gør sig gældende her, nu er det bare nyrearterien, 
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Alle medlemmer af Praktiserende Akupunktører er Registrerede 
Akupunktører (RAB), idet foreningen er godkendt af Sund-
hedsstyrelsen som registreringsansvarlig brancheforening. Det 
betyder, at de er underlagt regler om uddannelse og efterud-
dannelse, god klinisk praksis og etiske retningslinjer m.m.

Nærmeste registrerede akupunktør kan fi ndes 
på www.aku-net.dk samt yderligere information 
på www.etsikkertstik.dk
Telefon 70 25 25 09 eller 
e-mail: info@aku-net.dk

Registrerede Akupunktører
www.aku-net.dk

Akupunktøren kan behandle forhøjet blodtryk

Omkring en halv million danskere lider af 
forhøjet blodtryk, der primært opstår i for-
bindelse med den kost, de indtager, og den 
måde, de lever på. Forhøjet blodtryk er en 
farlig sygdom, ikke mindst fordi den o� e 
ikke viser nogen form for symptomer, før 
trykket er for højt, og måske allerede har 
medført skade på livsvigtige organer. Det 
betyder, at mange mennesker lider af forhø-
jet blodtryk, uden de selv er klar over det.

Et normalt blodtryk skal ligge mel-
lem 100-140 og 60-90. Ligger det under 
100/60, kaldes det for hypotension, og lig-
ger det over 140/90, kaldes det for hyper-
tension, som kan forårsage blodpropper 
og hjerte/kar-sygdomme. For højt blot-
tryk kan tillige opstå i forbindelse med 
åreforkalkning eller for højt kolesteroltal. 

Akupunktur
Dem, der har fået konstateret hyperten-
sion, bliver o� e behandlet med lægeme-
dicin, der kan have en række bivirknin-
ger. Derfor ønsker mange sideløbende en 
alternativ behandling, således at de kan 
mindske bivirkningerne eller reducere 
medicinen. Netop her kan akupunktøren 
bistå med at regulere blodtrykket via aku-

punktur og kinesisk medicin samt vejlede 
omkring kost, rygestop og levevis. Aku-
punktøren behandler ikke kun et symp-
tom, men hele kroppen - og derved ople-
ver mange også et alment bedre velvære.

Akupunktøren kan med akupunktur, kinesisk medicin og vejledning omkring kost og levevis bidrage 
til at nedsætte blodtrykket. 

Bo FeldtRasmussen og overlæge AnneLise Kamper, Nefrologisk 
Klinik, øjner mange muligheder med denne behandlingsform, der 
trækker en akse tværs gennem to store behandlingsområder.

Selv om Århus Universitetshospital i Skejby var først på pletten 
i slutningen af marts 2011, da de som de første i Skandinavien 
forsøgte sig med behandlingen, har Rigshospitalet overhalet 
indenom og planlægger allerede at behandle 2025 patienter i 
2011. Og fl ere følger til næste år.

Det fremgår af en mindre international undersøgelse, at 80 % 
af behandlingerne reducerer blodtrykket væsentligt henover en 
periode på 6 måneder fra indgrebet, og i hele 40 % af tilfældene 
bliver blodtrykket fuldstændigt normaliseret.

Rigshospitalet planlægger allerede at behandle 20-25 patienter i 
2011 med den nye banebrydende teknik, der nedsætter forhøjet 
blodtryk. Og fl ere følger til næste år.
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Enzymet der påvirker blodtrykket
Nyrerne producerer efter påvirkning af fx natrium eller kalium i 
blodet et enzym, renin, der påvirker blodtrykket. Det sker via en 
lidt kompliceret proces: Enzymet Renin binder sig til angiotensi-
nogen og bliver til et andet inaktivt enzyn, som igen via enzymet 
ACE (Angiotensin Konverterende Enzym) bliver til et aktivt 
hormon, der indvirker på de mindste arteriers glatte muskelcel
ler, så blodkarrene trækker sig sammen. Det aktive hormon når 
også frem til binyrebarken, hvor det stimulerer til frigivelse af 
hormonet aldosteron. Aldosteron øger tilbagesugningen af vand 
og natrium tilbage til blodbanen. Dette giver en øget væske
mængde i blodbanen, hvilket også er med til at sikre en stigning 
i blodtrykket. Processen kaldes således for Reninangiotensin
aldosteronsystemet (i forkortet form RAAS) eller reninangioten
sinsystemet (i forkortet form RAS) og er altså er et blodtryks og 
væskeregulerende system i menneskekroppen.

der forsyner nyrerne med elektriske impulser, som på særlige 
punkter bliver brændt med lavfrekvente radiobølger. Og resulta
terne er slående,” siger professor og klinikchef Bo FeldtRasmus
sen, Nefrologisk Klinik.

En akse mellem specialområder
Teamet bestående af bl.a. overlæge Henning Kelbæk, profes
sor og overlæge Jesper Hastrup Svendsen og klinikchef Søren 
Boesgaard, Hjertemedicinsk Klinik samt professor og klinikchef 
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Ultralydsskanner giver
livsvigtige informationer på få sekunder
Kredsløbssvigt kan have mange forskellige årsager, men har stort set de samme kendetegn. Derfor kan det 
være svært at stille den helt rigtige diagnose, og der kan opstå risiko for fejlbehandling. Ved at ultralydsskanne 
hjertet hos kritisk syge patienter, får man vigtige informationer om, hvorfor kredsløbet svigter.

• Af Lotte Frandsen · redaktionen@raskmagasinet.dk

Udefra ser patienter med kredsløbssvigt og chok ens ud. De er 
blege, kolde og svedende og har lavt blodtryk, men der kan være 
mange årsager til kollapset, og patienterne skal behandles meget 
forskelligt. Ifølge anæstesilæge og professor i ultralyd på Aarhus 
Universitetshospital, Skejby, Erik Sloth, er løsningen en ny måde 
at bruge ultralyd på til at lave billeder af hjertesæk, hjertet og 
lungehinder. Det giver en helt nødvendig information om, hvorfor 
kredsløbet svigter.

”Jeg har taget denne her metode med fra hjerteafdelingen til 
anæstesien og intensiv afdelingen. Men modsat hjertelægerne, 
som skanner i lang tid, danner vi os et hurtigt overblik på få 
sekunder, og ofte gentager vi undersøgelsen fl ere gange. For hvis 
der er nogen, der har brug for at vide, hvordan hjertet har det, er 
det os, som står med de mest syge patienter.”

Erik Sloth har de sidste tyve år arbejdet med ultralyd og er som 
verdens første anæstesilæge nyudnævnt professor i ultralyd. Han 
rejser verden rundt for at fortælle om den nye metode. 

”Alle læger kan lære at skanne, og det tager typisk under 
30 sekunder at fi nde ud af, hvad der har udløst chokket. Selve 
skanneren kan man have i lommen. Den er ikke større end en 

mobiltelefon. Jeg er sikker på, at metoden vil blive udbredt på 
verdensplan.” 

Foreløbig er vejledningen til undersøgelsen delt ud i 20.000 ek
semplarer. Den fås også som en applikation til de nye smartpho
nes. 

Ultralyd fører til ændret behandling
Den nye metode er nu indført som standard for alle intensive 
patienter på Aarhus Universitetshospital som det første sted i 
verden. Det har medført, at man har ændret behandlingen i 60 
procent af tilfældene.

”Tidligere så vi udelukkende på blodtryk og puls. Men efter vi 
begyndte med ultralydsundersøgelserne, måtte vi lægge en ny 
behandlingsplan for over halvdelen af patienterne, og i en fjerde
del af tilfældene ændrede vi behandlingen radikalt. Det vil sige, at 
vores første behandling simpelthen var uhensigtsmæssig, for man 
kan ikke fange de forskellige sygdomme uden billeder. Vi tror, vi 
behandler en ting, men patienten fejler i virkeligheden noget helt 
andet. Med ultralyden får vi langt større vished.”

Som eksempel på en ændring i behandlingen efter en ultralyds
skanning har Erik Sloth oplevet, at man i stedet for at give pa
tienten hjertestimulerende medicin, som man normalt ville gøre, 
måtte give væske til et tomt hjerte. Andre gange kan man overse 
væske omkring hjertet eller i lungehinden.

”Hos kritisk syge patienter er der ofte fl ere årsager til, at kreds
løbet kollapser. Ved at bruge ultralyd kan vi sætte ind med en 
korrekt behandling langt tidligere i forløbet.”

Ultralyd erstatter stetoskopet
Erik Sloth er overbevist om, at ultralydsskanneren på længere sigt 
kommer til at erstatte den kliniske undersøgelse, og at stetoskopet 
ender med kun at være et supplement til en ultralydsundersøgelse.Telefon: 97 93 46 00 · Webshop: www.reamed.dk

Sænk dit blodtryk 
med motion
Motion - den bedste medicin

Kan bestilles på  
www.reamed.dk

Skridttæller
Hold styr på dit aktivitets- 
niveau med en Omron  
Walking Style II skridttæller.

Pris incl. moms kr. 199,-

Blodtryksmåler
Få tjekket dit blodtryk med 
Visomat Comfort ECO blod-
tryksmåler.

Pris incl. moms kr. 599,-

Ultralydsskanninger bliver også anvendt til at se, hvor stort et 
foster er og hvordan det ligger i sin mors mave. 
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”Ved den kliniske undersøgelse stopper det man kan se ved 
huden. Vi undersøger også med hænderne og lytter med steto
skopet, men det er ikke ret præcise metoder. Med ultralyden kan 
vi se ind bag ved huden. Når jeg trykker en patient på maven eller 
lytter på lungerne, er det fordi, jeg gerne vil vide, hvordan der ser 
ud inde bag ved. Jeg forsøger at danne mig et billede af, om der 
er noget galt. Det får jeg vished for med et ultralydsbillede, og det 
går væsentligt hurtigere end at stetoskopere. Når man står med 
en kritisk syg patient, er det guld værd.”

Han tror på, at alle læger om kort tid går rundt med et ultra
lydsapparat i lommen. 

”Om fem år bliver man ikke indlagt på et sygehus, hvis man er 
akut kritisk syg uden at blive ultralydsskannet som noget af det 
første, og på længere sigt kommer metoden også ud til de prakti
serende læger. De kan have gavn af det, når de sidder overfor en 
patient med åndenød eller ondt i brystet. Vi kan slet ikke undvære 
det. Jeg bedøver ikke længere akutte patienter uden at skanne 
dem på operationslejet. Så kan jeg for eksempel opdage, at pa
tienten har væske omkring hjertet og kan ændre min strategi for 
bedøvelsen på baggrund af den skanning. Det tager ti sekunder.”

Alle kommende speciallæger i anæstesi bliver nu uddannet i 
basal ultralyd, og de nyuddannede læger vil alle have færdigheder 
i at ultralydsskanne, når de forlader universitetet.

Scannere på vej til ambulancerne
Erik Sloth har fl øjet lægehelikopter i Stavanger i mange år i sine 
sommerferier. For tre år siden fl øj han sin sidste tur og havde 
taget en ultralydsskanner med ud i helikopteren.

”Jeg fi k ikke sagt til piloten, at jeg havde det nye udstyr med, 
og jeg fi k et møgfald for at tage elektronisk udstyr med op i en 
helikopter, uden at det var testet. Nu har man lige afsat fem 
millioner kroner i Norge til at købe ultralydsudstyr til alle deres he

En ultralydsskanning er et effektivt og helt harmløst værktøj til at diagnosticere hjertepatienter. 
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likoptere. Det er blevet standard, og det siger lidt om, hvor hurtigt 
udviklingen går.”

Udstyret er også på vej ud i ambulancerne og lægebilerne, hvor 
man ifølge Erik Sloth lige så godt kan bruge transporttiden på at 
opnå den nødvendige information, som en ultralydsundersøgelse 
af hjertet kan give. Undersøgelsen er også velegnet til at blive 
lavet i hjemmet, fordi man kan scanne patienterne, mens de sid
der ned.

Ingen bivirkninger
Ifølge Erik Sloth er der ingen som helst risiko for bivirkninger ved 
den nye metode. 

Døgntelefon 70 20 40 80
www.tjele.com

Minnesota-behandling har 
hjulpet tusinder til et bedre 
liv – uden alkohol
Vi kan også hjælpe dig.

Jeg er alkoholiker
– men jeg drikker 
ikke mere

Ole ”Bogart”
Michelsen

Ole ”Bogart”
Michelsen
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Vi råder over de dygtigste og mest erfarne læger, den
nyeste viden og det mest moderne udstyr. 

HjerteCenter Varde tilbyder bl.a.:• Udskiftning af hjerteklapper• Bevarende behandling af aortaklappen (eneste i DK)• Bypass-operationer• Ballonudvidelser• Pacemaker-behandling.

Skandinaviens største behandler af hjerteflimmer.
Læs mere på www.hjertecentervarde.dk.

Når det gælder dit hjerte, må du ikke 
gå på kompromis med kvaliteten. 

Får dit hjerte 
den bedste 

behandling?

Hjertensvej 1 • DK-6800 Varde • Tlf. +45 76 95 01 00 

Hvad er ultralydsskanning?
Ved hjælp af lydbølger (ultralyd) er det muligt at danne 
billeder af de indre organer. Ultralydsundersøgelser 
virker ved at lydbølger sendes ud og kastes tilbage til 
et måleapparat, en skanner. Alt afhængigt af, hvad 
disse lydbølger rammer, sender de forskellige signaler 
tilbage. Således kan de danne et billede af en livmoder 
med et foster eller et hjerte. Det foregår efter samme 
princip som for eksempel fi skere anvender, når de 
lokaliserer fi skestimer ved hjælp af ekkolod.

Kilde: www.netdoktor.dk

”Apparatet bruger almindelig lyd, der ligger i et frekvensom
råde på over 20.000 Hertz. Det ligger ud over, hvad vi kan høre, 
og man kan ikke påvise vævsskader.”

Samtidig afviser Erik Sloth, at læger kan forværre patienternes 
tilstand ved at mistolke billederne.

”Selvfølgelig kan man lave fejl, men hvis man overhovedet ikke 
har kigget efter, er der risiko for, at man laver endnu større fejl. 
Og de diagnoser, der virkelig slår folk ihjel, er så grelle, at dem 
overser man ikke. Det er noget, alle læger kan lære.”

Scanning fra top til tå
Om få år kommer lægerne til at skanne kritisk syge patienter fra 
top til tå. Det mener Erik Sloth.

”Vi kommer til at se skanninger af hele kroppen, hvor man kan 
kigge på alle organer. Vores metode er blot begyndelsen, og der 
er da allerede mange specialer ved siden af intensiv behandlingen, 
hvor man har brugt det i årevis. Ultralydsundersøgelsen vil ikke 
kun gavne kredsløbet. Mit bidrag ligger primært på hjertet og 
lungehinderne, for det er mit speciale. Og det er også her, der 
virkelig er noget at hente, når man er kritisk syg.”

På Erik Sloths afdeling har man lige købt skanner nummer 25, 
og man råder over et af verdens mest avancerede ultralydslabora
torier. Udstyret er doneret af The John and Birthe Meyer Founda
tion, som har været en stor støtte for afdelingen.

Samme sang i tyve år
Erik Sloth regner selv med at være den eneste mand i verden, der 
har holdt det samme foredrag i tyve år. 

”Jeg siger det samme, som da jeg lavede min første skanning 
for over tyve år siden. Som ung reservelæge havde jeg et kort 

Erik Sloth har de sidste tyve år arbejdet med ultralyd og er som verdens 
første anæstesilæge nyudnævnt professor i ultralyd. Han rejser verden rundt 

for at fortælle om den nye metode. 
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vikariat på en hjerteafdeling, hvor man bruger ultralydsskanning 
til at udrede og behandle patienter. Jeg så straks, at vi også kunne 
have gavn af metoden, når vi skulle bedøve, og når vi stod med 
kritisk syge patienter. Tankegangen har ikke ændret sig siden. Vi 
har fået bedre, billigere og mindre apparatur og er blevet klogere 
på, hvordan vi skal bruge det. Men dybest set er der ikke ændret 
noget.”

Erik Sloth og hans kollegaer på anæstesiafdelingen holder 
kurser for læger på tværs af alle specialer.

”Børnelæger, praktiserende læger, kirurger og medicinere har 
fået øjnene op for det vigtige i at få ultralydsskanningen indført 
som standard i anæstesien og i intensiv behandlingen. Vi er pio
nerer inden for dette område og glæder os for hver dag der går, 
hvor fl ere og fl ere indser, at det her er der fremtid i, og at der er 
patienter, der får gavn af det. Målet er, at vi får metoden udbredt 
til hele verden, og at det bliver en obligatorisk undersøgelse hver 
gang, man møder en kritisk syg patient.”
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Dit hjerte har brug for en god søvn!

Vidste du, at for højt blodtryk  
og søvnapnø hænger sammen?
Snorker du og har du svært ved  
at holde dig vågen, så kan det være  
du lider af søvnapnø. 

Tag en snak med din læge!

Du kan læse mere om søvnapnø  
på www.sovnapno.dk eller  
www.maribomedico.dk

Kidnakken 11, DK-4930 Maribo · Tel. +45 5475 7549 · www.maribomedico.dk



Vi tilbyder kirurgisk behandling af svær overvægt. 
Hos os vil du opleve kvalitet og sikkerhed i højeste 
klasse. Vores store erfaring sikrer din tryghed.

Vi har en meget lav komplikationsrate og yder dig 
den nødvendige støtte før og efter operationen, så 
du kan realisere din nye vægt og opretholde den. 

Vores specialister består af læger, diætister og 
sygeplejersker, der allerede har hjulpet flere tusind 
danskere med at få et lettere, længere og bedre liv. 

Bariatric Center er ejet af Global Health Partner, 
der driver 12 privathospitaler i Europa, som alle 
er specialiseret  indenfor overvægtskirurgi. Vi har 
derfor mulighed for at udveksle erfaringer og 
råder over de nyeste forskningsresultater inden for 
området.

Ring til os for at høre nærmere om dine 
behandlingsmuligheder. Du kan også bestille 
tid til et uforpligtende møde, hvor vi sammen 
gennemgår dine muligheder.

Læs mere på www.bariatric.dk

kontakt os på teLefon 70 20 00 76

ENESTE PRIVATHOSPITAL SPECIALISERET I OVERVÆGTSKIRURGI
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- Vi er privatleverandør indenfor 
   hjemmeplejen til 

personlig pleje,  
     praktisk hjælp,  

indkøb 
Vi er medlem af hjemmeservice ordningen.
 
Ring til os, og hør nærmere alle hverdage 
mellem kl. 7-15.30 
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Vi er medlem af hjemmeservice ordningen.

Ring til os, og hør nærmere alle hverdage mellem kl. 8-15.30

70 275 271
www.la-bel.dk

Når kroppen slapper af, aktiveres dens 
selvhelbredende kræfter
Sundhed og retræte hænger sammen. Retræte, dvs. det at man trækker sig tilbage, ro og stilhed kan bl.a. give 
et løft ud af kriser, depressioner eller kronisk træthed, siger læge Charlotte Bech.

• Af Tina Varde · redaktionen@raskmagasinet.dk

Det er godt for helbredet at søge stilhed. Fred og ro kan være lige 
det, der skal til for give kroppens selvhelbredende kræfter ordent
lige arbejdsbetingelser – og samtidig få et pusterum til at komme 
på bedre tanker. Det, vi omgiver os med, påvirker os. 

Forskeren Mogens Ehrich har lavet en dansk undersøgelse, der 
viser, at omkring 30 % af befolkningen har energisans. Det vil 
sige, at de kan forholde sig til og mærke forskellige typer af ener
gi omkring mennesker, i bygninger eller i naturen. Hvis man hører 
til dem, der har esans, som energisans også kaldes, vil man for
mentlig opleve den største grad af velvære under retræter. En del 
af dem, der ikke har denne sans, vil formentlig ikke kunne mærke 
nær så meget. Og nogle vil derfor nok have svært ved at forstå, 
hvorfor andre søger retræter, siger lægen Charlotte Bech.

Stress er den største fjende
Charlotte Bech mener, det er godt for helbredet at komme lidt 
væk fra det massive bombardement af støj og forstyrrelser, der 
præger vores samfund.

”Forskning har vist, at støj bl.a. giver øget risiko for migræne og 
andre former for hovedpine samt markant forringet hukommelse.”

”Når man tager på retræte, er der mange, som oplever en be
friende fred og ro. Deres stressrespons bliver afkoblet, og de bli
ver i stand til at falde til ro og slappe helt af. Vi ved fra forskning, 
at når kroppen slapper af, så aktiveres dens egne selvhelbredende 
mekanismer. Det er formentlig forklaringen på, at mange får et 
større velvære, når de er på retræte,” mener Charlotte Bech.

Som mange andre læger, mener hun, at stress er det moderne 
samfunds største helbredsfjende.

”Hvis man bliver udsat for støj igennem længere tid, kan det 
føre til stress eller kronisk stresssyndrom. På arbejdspladser er støj 
den største stressfaktor hos de ansatte i deres daglige arbejdsliv,” 
siger hun.

Stilheden har trange kår. Støjniveauet er steget i takt med men
neskers stigende behov for materielle goder samt personlig frihed 
og selvudfoldelse i form af ydre aktivitet og forbrug  på bekost
ning af afslapning og væren.

”Mange har vænnet sig til at leve under pres fra støj fra den 
motorvej, de bor op ad, på Stogs stationer, hvor der nu kører 
larmende reklamer ud over perronerne, fra TVskærme inde i to
get, høj muzak eller rockmusik i forretningerne, når man handler 
ind. Og fra den konstante lyd af computerspil, tv, mobiltelefoner, 
printere, ventilationssystemer og ipods,” påpeger Charlotte Bech.

Tag på retræte
Charlotte Bech anbefaler alle at prøve at tage på retræte.

”Planlæg en weekend eller gerne en til to uger i stilhed enten 

”Når vi ikke får ro og hvile kommer vi lettere ud af balance, og 
det kan give helbredsproblemer. Kroppens selvhelbredende kræf-
ter arbejder bedst, når der er balance mellem arbejde og hvile. 
Derfor er det en god idé at tage på retræte, hvis man trænger til 
ro og gerne vil forkæle kroppen,” siger Charlotte Bech. 

Retræte
Retræte betyder at man trækker sig tilbage fra et sted eventu
elt for en stund for at fi nde fred og ro. Ordet er også kendt fra 
militæret, hvor det at blæse retræte betyder et signal til solda
terne om at de skal tilbage til deres kvarter, hvor de skal begive 
sig til ro. Hvis man overvejer et ophold kan man fx søge på 
ordet ’retræte’ på www.google.com og se de mange forslag til 
retræteophold, der kommer op.

alene eller sammen med en kæreste, ægtefælle, ven eller med 
hele familien. Det er supersundt at forære sig selv nogle dage 
uden de stimulanser, der skaber fysisk eller mental støj, dvs. tele
foner, computer, tv, radio, aviser, fester, indkøb osv.,” siger hun. 

Charlotte Bech anbefaler også, at man især prøver at tale min
dre. Eller gå og være helt i stilhed, så der bliver tid til at refl ektere 
over livet. 

”Gå lange ture i naturen og nyd at have tid til at være i selskab 
med dig selv i ro og fred. Læs de bøger, du kan lide og giv dig 
god tid til at lave den mad, du elsker. Hvis det virker beroligende 
på dig,” foreslår hun. 

Der er mange forskellige steder, hvor et ophold med fokus på 
ro og stilhed kan realiseres.

”Man kan for eksempel tage på retræte i et kloster. Eller på et 
intensivt ophold med bøn, yoga og/eller meditation på program
met. Men man kan også bare leje et sommerhus eller en anden 
feriebolig i et naturskønt område,” siger lægen. 

Hvis økonomien er stram, kan man også sagtens vælge bare 
at opholde sig i naturen mest muligt og så trække stikket ud for 
larm og forstyrrelse i hjemmet de dage, det fungerer som over
natningssted for retræten. 

Det kræver lidt ekstra viljestyrke ikke at falde i fælden med akti
vitet, når man er hjemme, men det kan sagtens lade sig gøre.
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Fiberrig kost kan hjælpe mod brystkræft
Det er en god ide for danske kvinder at spise rugbrød og grove grøntsager. Ved at spise fl ere af disse fødevarer 
kan kvinder måske nedsætte risikoen for brystkræft og de får sandsynligvis også bedre muligheder for at 
overleve sygdommen, hvis de først har fået den. Det viser ny dansk forskning.

• Af Karen Vistesen · redaktionen@raskmagasinet.dk

Flere og fl ere kvinder får brystkræft. Antallet af 
brystkræftramte har været stigende gennem 
mange år, og nu er det hver niende kvinde, der 
rammes af sygdommen, som er den hyppigste 
kræfttype blandt kvinder herhjemme. Alle ved 
vi udmærket godt, at overvægt, rygning og for 
meget alkohol, øger risikoen for at udvikle kræft, 
herunder brystkræft. 

Vi ved også godt, at kosten spiller en stor rolle, 
men det er bare ikke altid vi kender til de speci
fi kke fødevarer, vi skal spise for at holde os sunde 
og raske. 

Nu viser ny dansk forskning, at det kan være 
en god ide for kvinder at spise mad med et højt 
fuldkorns og fi berindhold. Et særligt planteøstro
gen, som fi ndes i mange fi berrige planter, ser 
nemlig ud til at kunne forbedre overlevelsen efter 
brystkræft. En undersøgelse fra Kræftens Bekæm
pelse viser, at kvinder, der havde høje niveauer af 
planteøstrogenet enterolacton i blodet, inden de 
fi k brystkræft, havde ca. halvt så stor risiko for at 
dø af sygdommen.

Rugbrød, bær og grove grøntsager er bare 
nogle af de fødevarer, som tilsyneladende kan gøre en forskel 
på, både om man får brystkræft, men også hvordan man klarer 
sygdommen. Fælles for dem er, at de indeholder såkaldte ligna
ner, som når de nedbrydes af bakterier i tarmen, omdannes til 
planteøstrogenet enterolacton. Når vi taler om fuldkorn, er det 
specielt rugen som er vigtig.

Tidligere undersøgelser har vist, at kvinder med høje niveauer af 
enterolacton i blodet har lavere risiko for at få brystkræft. Nu slår 
den nye undersøgelse fast, at kvinderne også har lavere risiko for 
at dø af sygdommen, hvis de først har fået den.

”Vi kan se, at den halvdel, som havde de højeste niveauer af 
enterolacton, havde væsentligt lavere dødelighed end den halv
del, som havde de laveste niveauer. Mere præcist var deres risiko 

ca. halvt så stor, siger Anne Tjønneland, der er 
overlæge og leder af afdelingen for Kost, Kræft 
og Helbred under Kræftens Bekæmpelses Institut 
for Epidemiologisk Kræftforskning og medforfat
ter til undersøgelsen.

Flere års længere levetid
Forskerne har taget blodprøver fra 29.000 danske 
kvinder i årene 1993  97. Heraf fi k 424 bryst
kræft inden år 2000, og efter 10 år var 111 af de 
brystkræftramte kvinder døde. 80 af tilfældene 
var af brystkræft.

Forskerne opdagede, at der var stor forskel på 
kvindernes enterolactonniveau. Dem med det 
højeste indhold af enterolacton i blodet havde 
halvt stå stor risiko for at dø i opfølgningspe
rioden og dermed en bedre prognose for at 
overleve sygdommen. Der er blevet taget højde 
for sygdomsstadie, tumorstørrelse, alkoholindtag 
og hormonforbrug i resultatet.

Undersøgelsen, der er publiceret i tidsskriftet 
Breast Cancer Research and Treatment, er den 
første, der har undersøgt sammenhængen mel

lem enterolacton i blodet før diagnosen og den efterfølgende 
prognose. Derfor er det ifølge Anne Tjønneland noget, der skal 
gentages i andre studier.

Kan have fl ere årsager
Det kan umiddelbart virke paradoksalt, at planteøstrogenet ente
rolacton ser ud til at virke positivt i forhold til brystkræft, som jo 
oftest er en hormonfølsom sygdom.

”Vi ved faktisk ikke præcist, hvorfor vi ser denne stærke sam
menhæng i forhold til dødelighed. Det kan være, fordi enterolac
ton blokerer den receptor, som det rigtige østrogen skal binde sig 
til og dermed kommer til at virke antiøstrogent. Men årsagen kan 
også være en helt anden. Vi kan fx. se, at de kvinder der har me
get enterolacton i blodet spiser mere fuldkorn og fl ere grøntsager 
end de kvinder, der har mindre enterolacton i blodet. Så måske 
handler det mest om, at den sunde kost har en positiv effekt,” 
siger Anne Tjønneland.

Endelig kan en del af forklaringen være, at en sund tarmfl ora 
også har betydning for mængden af enterolacton i blodet. 

God viden om risikofaktorer for brystkræft
Årsagen til brystkræft er ukendt, men man har god viden om en 
række risikofaktorer, som hver især øger risikoen for at udvikle 
brystkræft. Risikofaktorerne er bl.a. arvelighed, ændringer i kvin
ders fødselsmønster og hormontilskud i overgangsalderen. Kønnet 
spiller også ind, da sygdommen først og fremmest rammer kvinder. 
Hvert år får ca. 4.000 danske kvinder stillet diagnosen brystkræft, 
mens der kun er ca. 15 mænd, som får konstateret sygdommen.

Alder er en faktor, fordi risikoen stiger med alderen, og der 
optræder næsten ingen tilfælde før 30årsalderen. Tidlig menstru
ation og sen overgangsalder kan betyde en øget risiko. Men det 
er livsstilen, som er den væsentligste årsag til den store stigning 
i antallet af brystkræftramte kvinder og her er alkohol den helt 
store synder. Ifølge Anne Tjønneland er alkohol skyld i 14 pct. 
af alle tilfælde af brystkræft i Danmark. Det svarer til cirka 580 
tilfælde om året.

Anne Tjønneland er over
læge med ph.d. i ernærings
forskning samt afdelingsleder 
på Institut for Epidemiologisk 
Kræftforskning, som vareta
ger forskning i sammenhæn
ge mellem kost, alkohol og 
livsstil i relation til cancer. 
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Anbefalinger til kost mod kræft
• Lad størstedelen af din kost bestå af fødevarer fra planteriget. 

Spis mindst 400600 gram frugt og grønt om dagen.
• Spis masser af fuldkornsprodukter fx rugbrød og havregryn.
• Begræns dit kødindtag fra gris, kvæg, lam og ged til 300-500 

gr. om ugen  fi sk og kylling er bedre. 
• Pas på med at grille og stege kød for meget og undgå for 

meget forarbejdet kød som pølser, skinke og bacon.
• Hold dig inden for normalvægten. Undgå vægtstigninger og 

at udvide dit taljemål.
• Vær fysisk aktiv svarende til 30 minutter hver dag og gerne 

mere.
• Hold igen med fødevarer, der feder – fx fastfood og sukker-

holdige drikke.
• Drik ikke mere end en genstand om dagen som kvinde og to 

genstande som mand.
• Begræns mængden af salt.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse
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”Alkohol får niveauet af østrogen i blodet til at stige, og vi ved, 
at et højt niveau af østrogen øger risikoen for brystkræft. Des
uden opstår der kræftfremkaldende stoffer, når kroppen nedbry
der alkohol,” forklarer Anne Tjønneland. Hun opfordrer alligevel 
ikke til total afholdenhed.

”For når man ser på den samlede dødelighed, går det trods alt 
bedst for de kvinder, der drikker en lille smule alkohol. Det skyl
des, at alkohol har en beskyttende virkning over for hjertekarsyg
domme. Men man bør holde sig under de nye lavrisikogrænser 
fra Sundhedsstyrelsen, som for kvinder er højst 7 genstande om 
ugen,” siger Anne Tjønneland.

En snigende sygdom 
Symptomerne på brystkræft er væsken fra brystvorten, indtræk
ning i huden, eksem på brystvorten og forstørrede lymfeknuder i 
armhulen. Et sjældent symptom er betændelseslignende foran
dringer i brystet.

I langt de fl este tilfælde er det kvinden selv, som får mistanke 
om sygdommen. Typisk føler hun pludselig en knude eller anden 
form for uregelmæssighed i brystvævet i forbindelse med for 
eksempel selvundersøgelse af brystet, indsæbning af brystet 
under badning, ved indgnidning af huden med creme eller anden 
berøring af brystet. Der er i regel ingen smerter eller påvirket 
almenbefi ndende. Der er således tale om en snigende sygdom, 
der ofte ikke giver forvarsler. 

Ifølge overlæge Anne Tjønneland stilles diagnosen på basis 
af en lægeundersøgelse af brystet, billedundersøgelser og en 
vævsprøve. Vævsprøven undersøges bl.a. for, om kræftcellerne er 
hormonfølsomme, og om de er såkaldt HER2 positive. Hun for

Planteøstrogenet enterolacton
• Lignaner fi ndes i fødevarer, der er rige på kostfi bre.
• Lignaner passerer ufordøjede gennem mavesækken og 

tyndtarmen, men nedbrydes til planteøstrogenet enterolac
ton af bakterier i tyktarmen.

• Havregryn, rugbrød, kål, nødder, frø (fx sesam- og hørfrø), 
og bladgrøntsager er gode kilder til enterolacton.

• Den første interesse for stoffet enterolacton blev vakt, da 
man kunne se, at brystkræftpatienter havde lavere niveauer 
af stoffet i blodet end raske.

• Befolkningsundersøgelser har vist, at enterolacton sandsyn-
ligvis har en beskyttende effekt på brystkræft og muligvis 
også på tyktarmskræft.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

tæller, at behandlingen afhænger af knudens størrelse, 
udbredelse, og om knuden er hormonfølsom eller HER2 
positiv. Desuden har ens alder betydning for, hvilken 

behandling man bliver tilbudt. 
Behandlingen er en operation, hvor man enten 

får fjernet hele brystet eller en del af brystet (bryst
bevarende). 90 pct. får bagefter en efterbehandling, 

der ofte består af en kombination af strålebehandling, 
kemoterapi, antihormonbehandling og antistofbehandling. 
Efterbehandlingen nedsætter risikoen for at sygdommen kommer 
igen.

Sandsynligheden for at overleve brystkræft er afhængig af 
sygdomsstadiet på diagnosetidspunktet, det vil sige, hvor frem
skreden er sygdommen på det tidspunkt, hvor den opdages. Især 
spredning af kræftceller til armhulens lymfekirtler spiller en rolle. 
Også alder og behandlingsindsatsen har afgørende betydning for 
overlevelsen.

Tidlig diagnose kan lede til helbredelse
Det er vigtigt, at brystkræft opdages tidligt. Jo tidligere i forløbet 
brystkræft opdages, des bedre er sandsynligheden for helbredelse

For kvinder uden spredning til lymfeknuderne er der omkring 

Rugbrød, bær og grove grøntsager er bare 
nogle af de fødevarer, som tilsyneladende 
kan gøre en forskel, både for om man får 
brystkræft, men også hvordan man klarer 
sygdommen. 

Foto: Scandinavian Stock Photo.

tæller, at behandlingen afhænger af knudens størrelse, 
udbredelse, og om knuden er hormonfølsom eller HER2 
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behandling man bliver tilbudt. 
Behandlingen er en operation, hvor man enten 

får fjernet hele brystet eller en del af brystet (bryst
bevarende). 90 pct. får bagefter en efterbehandling, 

der ofte består af en kombination af strålebehandling, 

Rugbrød, bær og grove grøntsager er bare 
nogle af de fødevarer, som tilsyneladende 
kan gøre en forskel, både for om man får 
brystkræft, men også hvordan man klarer 
sygdommen. 

19



Skodsborg Genoptræning – Vi har tid til pleje!

Trænger du til genoptræning, rekreation eller blot et ”skub” til at komme i gang 
efter sygdom eller operation. Så tilbyder Skodsborg Genoptræning intensive gen-
optræningsophold med fysioterapi og sygepleje. Kontakt os for en samtale om 
netop dine behov på telefon 45585850, eller læs mere på www.skodsborg.dk. Er 
du omfattet af en sundhedsforsikring, bør du undersøge mulighederne for tilskud. 

Behov for genoptræning

Telefon: 45 58 58 50 • gpl@skodsborg.dk • www.skodsborg.dk

Hofte • Knæ • Ryg • Hjerte • Cancer • Osteoporose
Styrk din krop med akupunktur!
Få behandlet dine lidelser hos en veluddannet  
RAB-registreret akupunktør, som er medlem af 
Danske Akupunktører!

Er du medlem af ”danmark”, så kan du endda få 
tilskud til din akupunkturbehandling. Det sørger 
din behandler fra Danske Akupunktører for. 

På hjemmesiden kan du se hvilke akupunktører, 
der har en overenskomst med ”danmark”.

Find din akupunktør på 
www.danske-akupunktoerer.dk 
- en forening af veluddannede, RAB-registrerede 
akupunktører over hele landet

90 pct. chance for helbredelse. Også selv om sygdommen har 
spredt sig til lymfeknuderne er der fortsat gode chancer for 
helbredelse. Det afhænger af svulstens størrelse, aggressivitet og 
svulstens indhold af bestemte æggehvidestoffer, som kan binde 
det kvindelige kønshormon. Det vil sige forekomst af såkaldte 
østrogenreceptorer og dermed følsomheden for hormoner – og 
dermed igen muligheden for at påvirke cellernes vækst med 
antihormonbehandling.

Forskning i behandling af brystkræft er kommet langt. Overle
velsen er gennem de sidste 20 år blevet forbedret med cirka 50 
pct. Det skyldes bedre behandling, blandt andet gennem mere 
præcise kirurgiske indgreb, bedre strålebehandling og mere ef
fektiv kemoterapi. Prognosen er de seneste år forbedret, således 
at man regner med, at en kvinde, der rammes af brystkræft, i dag 
har 75 pct. chance for at overleve sygdommen.

Sunde vaner er det bedste våben mod kræft
Det kan godt betale sig at leve sundt. Ifølge forskerne kan mellem 
10 og 70 pct. af alle kræftdødsfald sættes i forbindelse med livs

Havregryn, rugbrød, kål, nødder, frø som fx sesam- og hørfrø og 
bladgrøntsager er gode kilder til enterolacton. Befolkningsunder-
søgelser har vist, at enterolacton sandsynligvis har en beskyttende 
effekt på brystkræft og muligvis også på tyktarmskræft.

Brystkræft i tal
Brystkræft er den hyppigst forekommende kræfttype hos 
kvinder med 4.696 tilfælde i 2008, svarende til 27,9 pro
cent af alle kræfttilfælde hos kvinder. Ifølge statistik over 
dødsfald i 2008, døde der 1.159 kvinder af brystkræft. Der 
fi ndes i alt 40.000 brystkræftramte i Danmark.

Kilder: www.dst.dk (Danmarks Statistik) og www.brystkraeftforeningen.dk
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Skodsborg Genoptræning – Vi har tid til pleje!

Trænger du til genoptræning, rekreation eller blot et ”skub” til at komme i gang 
efter sygdom eller operation. Så tilbyder Skodsborg Genoptræning intensive gen-
optræningsophold med fysioterapi og sygepleje. Kontakt os for en samtale om 
netop dine behov på telefon 45585850, eller læs mere på www.skodsborg.dk. Er 
du omfattet af en sundhedsforsikring, bør du undersøge mulighederne for tilskud. 

Behov for genoptræning

Telefon: 45 58 58 50 • gpl@skodsborg.dk • www.skodsborg.dk

Hofte • Knæ • Ryg • Hjerte • Cancer • Osteoporose

Risikofaktorer for at få brystkræft
• Kønnet er en betydende risikofaktor, idet brystkræft først 

og fremmest ses hos kvinder. Kun omkring en halv pct. af 
brystkræfttilfælde optræder hos mænd.

• Alder er også en risikofaktor, idet risikoen øges med 
stigende alder.

• Menstruation – tidlig menstruation og sen overgangsal-
der.

• Brystkræft i det ene bryst øger risikoen for brystkræft i 
det andet bryst.

• Visse godartede brystsvulster kan være forbundet med 
øget kræftrisiko.

• Der er geografi ske forskelle, idet brystkræft sjældnere ses 
i f.eks. Middelhavslandene end i Nordeuropa.

• Brystkræft optræder ikke lige hyppigt i de forskellige 
sociale grupper, idet kvinder med høj social status er mere 
udsatte. Disse forskelle i hyppighed skyldes i vid udstræk
ning forskelle i livsstil som fx hvornår og hvor mange børn 
man får, forbrug af alkohol, hormoner og fedme.

• Brystkræft kan optræde familiært og være direkte arvelig.
• Hormonbehandling efter overgangsalderen øger risikoen 

for udvikling af brystkræft. Risikoen øger, jo længere 
behandlingen varer.

• P-piller øger risikoen for brystkræft. Det er dog uden be-
tydning hos unge kvinder under 30 år, hvor sygdommen 
er så umådelig sjælden.

• Alkoholforbrug.
• Fedme.

stilen, herunder rygning og kostvaner. Skal resultaterne af den nye 
undersøgelse overføres til anbefalinger til danske kvinder, er rådet 
fra Anne Tjønneland, at man spiser rigeligt af fuldkornsprodukter, 
helst rug og grøntsager. Og så skal man huske at få mindst 30 
minutters motion hver dag, da der er evidens for, at fysisk aktivitet 
ikke kun har en forebyggende effekt mod brystkræft men også 
hjælper til at komme godt ud af sygdommen, hvis man har fået 
den.

Ny dansk forskning viser, at det kan være en god ide for kvinder 
at spise mad med et højt fuldkorns- og fi berindhold, som fx 
rugbrød. Et særligt planteøstrogen, som fi ndes i mange fi berrige 
planter, ser nemlig ud til at kunne forbedre overlevelsen efter 
brystkræft.

Ny dansk forskning viser, at det kan være en god ide for kvinder 
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Nye vinde blæser over 
Moldovas sundhedssystem
Indtil 1991 var Moldova i Sydøsteuropa en del af det tidligere Sovjetunionen. Med ét kom friheden dog, men 
den bragte ikke blot demokrati og åbenhed, men også usikkerhed og fattigdom. I dag er landet Europas 
fattigste, og adgang til god sundhed er 20 år efter selvstændigheden for mange mennesker – en by i Rusland.

• Tekst og foto: Anna Klitgaard · Redaktionen@raskmagasinet.dk

RASK Magasinet, Moldova: God vin og tobak kan Moldovas 
marker producere. Landet har et behageligt klima med milde vin
tre og varme somre, og det gør jorden perfekt til dyrkning af disse 
afgrøder. Dog lider de mange landmænd af mangel på redskaber, 
traktorer og viden, og derfor kan de ikke omsætte jordens frugt
barhed til penge i kassen eller grøntsager på bordet.

Billedet er det samme over det meste af landet. Fattigdommen 
er den mest udbredte i Europa, og en fjerdedel af den arbejdsdu
elige befolkning er derfor rejst ud på jagt efter arbejde i Rusland, 
Tyrkiet eller i Europa. I alt menes 750.000 moldovere at leve uden 
for landets grænser, og det betyder, at mange børn og ældre er 
ladt tilbage, og at statskassen går glip af mange penge.

Huller i statskassen 
Statskassen kunne ellers godt bruge pengene. Landet skriger på 
infrastruktur. Skoler og veje er slidt ned, og også i sundhedssyste
met står det skidt til. Tidligere var det ellers kendt for at levere en 
god og meget omfattende service til befolkningen, men i dag er 
den tid forbi. Som i landbruget er udstyret på landets hospitaler 
gammelt og slidt, og mange læger er søgt til udlandet for at tjene 
penge.

Moldova har nemlig enorme økonomiske problemer. Langt 
de fl este af de veluddannede er søgt væk i håb om en bedre 

tilværelse, og gentagne kriser og konfl ikter har ramt landet hårdt. 
Blot et år efter euforien over selvstændigheden havde lagt sig, 
løsrev den østlige del af landet Transnistrien sig, og med omkring 
en halv million af landets borgere smuttede også 45 procent af 
industrien. 

Hårdest ramte dog den nuværende fi nansielle krise, der 
startede i 2008. Mange af immigranterne ude omkring mistede 
deres job, og med det stoppede pengestrømmen mod Moldova. 
Da mange familier er helt afhængige af disse forsendelser for 
at overleve, blev op mod 70 procent af befolkningen kastet 
ud i fattigdom, og lægerne på landets hospitaler kunne endnu 
engang se langt efter at få tilført hårdt tiltrængte penge til deres 
budgetter og lønningsposer, siger professor Oris Topogan, der er 
overlæge og underviser på Nicolae Testemitanu Universitetshospi
tal i hovedstaden Chisinau.

Fri, men fanget
Professoren har været læge i Chisinau siden 1972 og har derfor 
ved selvsyn set forandringerne fra Sovjettiden til i dag. Og de 
har ikke været små, smiler han. Han husker stadig tydeligt første 
gang han var uden for USSR, det var i 1987. Her blev han inviteret 
til en konference i Canada, og det tog lang tid og et par ture til 
Moskva, for at få papirerne i orden. 

”Min rådgiver i Moskva ville helst selv rejse, men indbydelsen 
var til mig, så de blev nødt til at lade mig komme af sted. Det var 
første gang, jeg var uden for Sovjetunionen. Første gang jeg så en 
printer. Her havde vi ikke engang en telefon på hvert kontor og 
ingen kontakt med omverdenen.”

I tiden efter forandrede alt sig med ekspresfart. Muren faldt, 
pludselig kunne han rejse til en masse konferencer, og internet
tet kom til Moldova. Dog er det, der står klarest mejslet i hans 
erindring fra den tid de enorme omvæltninger inden for landets 

Udstillingsrummene på Moldovas universitetshospital er Dr. Oris 
Topogans stolthed. Han ønsker ikke selv at blive fotograferet, 
men de mange eksemplarer af menneskedele viser han gerne 
frem. Alle er de fra før 1991, hvor man ifølge lægen havde noget 
mere fl eksible regler om brug af organer fra hjernedøde menne-
sker end i dag.

Sundhed i Moldova
Ifølge WHO er gennemsnitslevealderen i Moldova 
69 år – en af de laveste i Europa. For at få adgang til 
sundhed skal man indbetale til en sundhedsforsik
ring – eller betale kontant på hospitalet. 95 procent 
af al medicin i landet er importeret og derfor dyr. 46 
procent af alle mænd ryger. 

Dødelighed blandt spædbørn og børn under fem 
år er høj, selv om vaccinationskampagner tidligere 
har været succesfulde. I løbet af krisen er antallet af 
børn, der kommer til lægen og derved bliver vac
cineret, dog faldet. Det er især minoritetsgrupperne 
som Romaer, der lider under højere børnedødelig
hed.
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grænser. For fra at have arbejdet i et stabilt sundhedssystem hele 
livet, forsvandt sikkerhedsnettet pludseligt. 

”Tiden efter selvstændigheden var svær. Der var intet nyt sy
stem til at tage over fra det gamle. Selv nye penge skulle vi have. 
Det var kaos, og mange mennesker blev arbejdsløse og fattige. 
Enten rejste de eller også mistede de alt. Selv i sundhedssystemet 
fi k vi ingen løn i fl ere måneder.”

Lave lønninger sender læger på fl ugt
I dag er der dog styr på lønnen, men penge til nye investeringer 
og hårdt tiltrængte fornyelser er der ingen af. Sundhedspersonale 
uden for landets hospitaler og klinikker er der heller ikke puttet 
penge i, og derfor ligger mange patienter på hospitalet i mange 
dage efter en operation. Der er nemlig ingen til at pleje dem 
derhjemme, siger Oris Topogan let opgivende.

”I Danmark sender man sikkert folk hjem dagen efter en min
dre operation. Her beholder vi patienterne til de har fået fjernet 

Moldova
Moldova dækker 33.850 km2 (hvilket er omkring 
10.000 km2 mindre end Danmark) og er den stat 
i det tidligere USSR, der er tættest befolket. Langt 
de fl este indbyggere arbejder i landbruget, men 
forældet teknik, dårlige maskiner og klimaforan
dringer har gjort det svært for landmændene et leve 
af jorden. Fire millioner mennesker menes at leve i 
landet, men ingen ved med sikkerhed, hvor mange 
moldovere, der er immigreret til udlandet. Gennem
snitsindkomsten er på 15.370 kroner per indbyg
ger per år, og ifølge International Organization for 
Migration (IOM) lever 26 procent af dem under 
fattigdomsgrænsen.

En landreform fra 1991 betød for Moldovas bønder et farvel til de 
kollektive brug og et goddag til de private. I landsbyerne er der 
mange steder stadig ikke indlagt vand og derfor bruges brønde 
endnu. Ofte er kvaliteten af vandet svingende, og det er med til 
at sende børne- og spædbørnsdødeligheden i vejret i Europas 
fattigste stat.

Plastikkirurgi: 
Brystforstørrelse med implantat

Brystforstørrende/korrigerende 

operationer med eget fedt

Brystrekonstruktion

Brystløft/-reduktion

Fedtsugninger

Facelift/pandeløft

Maveskindsoperationer

Øjenlågsoperationer

Arkorrektioner

Injektionsbehandlinger

Peelinger

Sculptrabehandlinger

Botulinum toxin

Avanceret hudpleje

Dermaroller

Kæbekirurgi

Øre-næse-halskirurgi:
Næsekirurgi

Bihulekirurgi

Tonsillectomi 

Søvn og respirationscenter:
Snorkebehandling

Søvnapnøbehandling

Allergi / Lungesygdomme

Hospitalet med fokus 
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På Chisinaus børnehospital er en læge i gang med sit arbejde på 
audiologisk afdeling. Her kommer børn for at få deres hørelse 

undersøgt, men på grund af stramme budgetter er det svært at 
få fat i de maskiner, som hospitalet skal bruge. Hospitalet har 

220 senge og besøges hvert år af op mod 20.000 børn. 62 læger 
arbejder her, men de har kun et budget på 22 millioner moldo-
viske leu eller små 10 millioner kroner, og for det skal de betale 

lønninger, udstyr, vedligeholdelse og administration. Udstyret på 
bordet er derfor en gave fra udlandet, for der er ikke penge til at 

få fat i nyt, når det gamle går i stykker. 

sting, fordi der ingen hjemmesygeplejersker er. Men vi ved jo 
godt, at man får bedre pleje hjemme, bedre mad og omsorg, så 
det er noget, vi arbejder på at gøre anderledes.”

Et andet projekt er at sikre bedre lønninger til personalet på sy
gehusene. I dag søger mange over på de nye private klinikker og 
hospitaler, som hele tiden dukker op i Chisinau. Her kan lægerne 
komme til at arbejde med de nye instrumenter og maskiner, og 
det kan give dem springbrættet til at søge væk fra Moldova og 
mod vest, hvor højere lønninger venter, siger professoren.

”Statsansatte læger tjener mellem 60 og 150 euro (450  1.100 
kroner) om måneden. I det private kan de tjene det tre eller 
fi redobbelte. De kan også lære sprog, så de kan rejse ud, men det 
betyder, at vi mister gode kræfter her.”

Oris Topogan mener, at omkring en fjerdedel af alle medicin
studerende søger ud efter endt uddannelse. Og selv om kun om
kring 10 procent af dem kommer til at arbejde som læger, mens 
resten får job i byggebranchen eller andre steder, så er det bedre 
for dem indtjeningsmæssigt end at forblive i Moldova.

De fem sundhedsudfordringer
Der er ellers nok at tage fat på for de, der bliver. Sundheden 

blandt indbyggerne i Moldova er nemlig gået nedad siden 
selvstændigheden, fordi sundhedssystemet er blevet værre og fat
tigdommen mere udbredt. Tobakken og alkoholen fra markerne 
er én grund til dette, men landet kæmper også med HIV og AIDS 
samt tuberkulose og viral hepatitis. 

”Under sovjettiden havde vi gode resultater med bekæmpel
sen af TB, men efter selvstændigheden begyndte sygdommen 
at sprede sig. I dag går det bedre med at holde den nede, men 
hepatitis og livmoderhalskræft er udbredte her. Og så selvfølgelig 
rygerrelaterede sygdomme og alkoholisme,” siger Oris Topogan.

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500  Grenå ~ tlf. 8791 8000

Lær at  helbrede dig selv,
og skab et lykkeligt liv!
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ophold og få en hel række forskellige redskaber 
til at tage hånd om din egen situation og ændre 
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serverer hver dag sund, økologisk og 
velsmagende vegetarisk mad. 

Priser: F.eks. 1 uges kursus 
kr. 3300,- på dobbeltværelse, 
6 uger 1600,- kr./uge på dob-
beltværelse, 12 uger 
1200,- kr./uge inkl. lille 
eneværelse. Priserne er 
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andre typer enevær-
else mod tillæg.
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Er du klar til en udfordring 
med lidt mere faglighed og 
indfl ydelse – og lidt mindre 
sygehuse? 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen
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– HER ER TIDEN EN ANDEN

Find dit næste job i 
Grønland på www.gjob.dk
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Bløder dit tandkød, har 
du måske parodontose!
Vidste du, at nogle af de bakterier der 
forårsager parodontose disponerer for 
sygdomme som diabetes og hjerte-
karsygdomme.

Gratis forundersøgelse, røntgenbilleder 
og diagnose.

Just Smile klinikken i København
anvender test fra Scandibiomedical.

For yderligere information kontakt Just Smile på tlf. 33 13 42 13.

Scandibiomedical, Postboks 1141, 1150 København K
Distribueres af Lighthouse Dental . Tlf: 4828 5646 . Jan@lighthousedental.dk

Hospitalerne i Moldova er gamle, og der er mangel på instrumen-
ter og udstyr. Alligevel mener Oris Topogan, som ikke ønsker at 
blive fotograferet, at lægerne klarer deres arbejde godt, for de 
formår at arbejde næsten lige så effektivt som andre steder med 
langt bedre omgivelser, siger han.

Under Sovjettiden, forklarer professoren, var der bedre kam
pagner mod rygning end i dag, og der var også fl ere læger inden 
for landets grænse at trække på. Alligevel ønsker han ikke de 
tidligere tider tilbage, for selv om sundhedssystemet lider lige nu, 
så mener han, at Moldova kan komme sig ovenpå frihedschokket.

Der skal være vilje til forandring
Frihed til at bestemme over sit eget liv og karriere er nemlig en af 
goderne i dag. Tidligere forventede man bare, at staten klarede 
alt, men i dag kan og skal man kæmpe selv for at opnå noget. 

Det kan betyde fl ere jobs for at få erfaring og penge nok, men 
det gør også moldoverne bedre rustet til fremtiden, siger han.

”Vi taler mange sprog, og det gør det lettere for os at rejse ud. 
Lige nu er det største problem pengene, for med vores lønninger 
dækker en månedsløn nogle gange ikke engang én nat på et 
hotel i Vesten, hvis vi skal på en konference. Men vi har viljen til at 
kæmpe og tro på, at Moldova nok skal klare sig gennem det her. 
Vi har allerede klaret så mange forandringer, så vi skal også nok 
komme igennem dette her.”

Svaret ligger måske gemt i de frugtbare marker. For hvis 
moldoverne formår at holde de bedste folk hjemme, investere 
i infrastrukturen og komme korruptionen til livs, så kan landet 
komme langt. Endnu skygger krisen over fremgangen, og stadig 
har landet  her 20 år efter selvstændigheden – endnu ikke det 
samme bruttonationalprodukt som før. Det, der holder hjulene i 
gang, er pengene fra Moldovas hundredetusinder af immigranter 
og båndet til hjemlandet. For det er ikke borgerne i hovedstaden 
Chisinau, der holder sengene på de nye private hospitaler varme. 
I stedet er det immigranter fra resten af verden, der vender hjem 
for at betale for sundhed på landets nye og velfungerende private 
hospitaler. 
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Nyt om helse
• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk
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Musik som behandlingsform ved smerter
Et nyt ph.d. projekt har undersøgt musik som smer
telindring. Her fandt man, at musik har en effekt ved akut 
smerte. Projektet, som er foretaget ved Center for Funk
tionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet, har 
undersøgt både musik, naturlyde og hovedregning som 
smertelindring. Hjerneforsker og musiker Peter Vuust, som 
er vejleder på ph.d. projektet, vurderer, at musik er mest 
brugbart som smertelindring. 

”Musik har en effekt. Men faktisk har hovedregning en 
bedre effekt. Problemet er, at folk synes det er ubehageligt. 
Derfor er musik mere brug
bart som smertelindring”, 
siger han.

Peter Vuust forklarer, at 
musik er effektivt til at lin
dre smerte, fordi det distra
herer hjernen, og samtidig 
har musik en emotionel og 
afslappende effekt. 

Men effekten af musik er 
individuel. Undersøgelsen viste, at det ikke er muligt at lave 
én bestemt slags musik til smertelindring. 

”Effekten af musik afhænger af det kendskab folk har til 
musikken i forvejen. Det er meget individuelt, hvilken musik 
der har en effekt”, siger Peter Vuust. ”Vi forsøgte faktisk at 
overbevise folk i undersøgelsen om, at noget musik er godt 
for dem, men det kan man ikke”. 

Peter Vuust ser store fremtidsmuligheder i musik som 
smertelindring.”Tidligere forsøg har vist, at musik kan re
ducere forbruget af medicin ved kronisk smerte. Det næste 
skridt i forskningen er nu at fi nde ud af, hvorfor musik virker 
 hvad det er i musik, der er effektivt til at lindre smerte.”

Kilde: www.vifab.dk

Pas på bakterierne, når du griller
Blot nogle få dråber kødsaft fra råt kød med campylobac
terbakterier er nok til at sende gæsterne fra bordet med 
et ulmende maveonde og senere en omgang diarré eller 
opkast.

Her umiddelbart inden der for alvor fyres op for grillsæ
sonen, minder Fødevarestyrelsen om de tre gode grillråd:
• 2 fade – ét til råt og ét til stegt kød
• 2 grilltænger - én til råt og én til stegt kød
• Vask hænder, når du har rørt ved råt kød

”Vi oplever hver sommer i 
grillsæsonen, at særligt mange 
mennesker bliver syge af cam
pylobacterbakterier, fordi det 
ofte glipper med hygiejnen, 
når vi griller udenfor. Derfor 
går vi ud nu og minder folk 
om de tre enkle grillråd,” siger 

dyrlæge Justin Ajufo fra Fødevarestyrelsen.
”Faktisk er campylobacter den fødevarebakterie, som gør 

fl est mennesker syge. Sidste år blev omkring 4.000 syge af 
campylobacter i Danmark, men tallet er sandsynligvis 1020 
gange højere, fordi mange ikke går til lægen.”

Ved at følge Fødevarestyrelsens råd undgår du at sprede 
bakterier fra det rå kød over på den færdige mad, som fx 
salat, brød og det færdigstegte kød. Hvis du sørger for en 
god hygiejne, også ved havegrillen, bliver grillgæsterne ikke 
syge, selvom der skulle være bakterier i kødet.

Kilde: www.altomkost.dk

Parabener – er de farlige?
Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø 
og Sundhed udgiver en publikation, Miljø og Sundhed, som er 
tilgængelig på internettet. I den seneste udgave kan man læse en 
vurdering af parabeners mulige sundhedsskadelige virkning. 

Parabener er hyppigt anvendte konserveringsmidler, som blandt 
andet anvendes i kosmetik og cremer samt visse typer fødevarer 
og medicinske produkter for at forbedre holdbarheden og hindre 
bakterie og svampevækst.

Parabenerne er vist at have østrogenlignende virkning i fl ere 
typer af cellebaserede forsøg samt dyreforsøg. Dyreforsøg har 
vist, at udsættelse for kraftigt virkende østrogene stoffer (f.eks. di
ethylstilbestrol (DES) og ethinyl østradiol) kan skade både hun og 
hanrotters reproduktionsevne, men for svagtvirkende østrogene 
stoffer er det stadig omdiskuteret i hvor høj grad en udsættelse 
for stofferne kan have reproduktionsskadelige virkninger.

Den samlede konklusion er, at der fortsat mangler viden om 
parabenernes omsætning og toksikologi, og at det ikke kan 
udelukkes, at der er en risiko forbundet med udsættelse for høje 
mængder af parabenerne via huden. De foreliggende data tyder 
på, at især propylparaben anvendes i et omfang, som kan være 
bekymrende for mennesker, og fortrinsvis for børn, som forment

lig er særligt følsomme 
for påvirkning med 
hormonforstyrrende 
stoffer.

Kilde: www.sst.dk
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Foto: Scandinavian Stock Photo.

Tænk dig om før du spiser tang du selv har høstet
Vores viden om sundhedsskadelige indholdsstoffer i tang er 
mangelfuld. Som for svampe og vilde planter sker indtagelse af 
tang fra naturen på eget ansvar. Hvis man ønsker at spise tang fra 
danske farvande, anbefales det at følge følgende råd:

Spis kun de arter af tang som har en lang historisk anvendelse 
som fødevare i Nordeuropa. Eksempelvis arter 

som blomkålstang (Chondrus crispus), blæ
retang (Fucus vesiculosus) og rød purpur

hinde (Porphyra purpurea).
Undgå søl (Palmaria palmata) 

og sargassotang (Sargassum 
muticum).

Hvis du er i tvivl om, hvilken 
art den tang, du har fundet, tilhø

rer, så undlad at anvende den.
Tang skal rengøres omhyggeligt inden brug. Ved indsamlingen 

skylles tangen i havvandet og alle synlige organismer, der måtte 
sidde på tangen fjernes. Tangen vaskes grundigt i postevand, 
men først lige inden brug eftersom ferskvand nedsætter tangens 
holdbarhed.

Pluk kun tang der er helt frisk. Tangen skal høstes i vandet og 
aldrig samles fra stranden.

Spis kun tang, der har vokset i klart og rent vand. Undgå at 
samle tang ved havne og byer samt ved å eller spildevandsudløb.

Mennesker, der lider af visse sygdomme i skjoldbruskkirtlen, 
gravide, mindre børn og mødre, der ammer deres børn bør være 
særdeles påpasselige med at spise dansk tang.

Kilde: www.altomkost.dk
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Forskere punkterer myten om fi skeolie
Hver dag indtager millioner af mennesker fi skeolie på 
grund af omega3 fedtsyrernes gavnlige virkninger på 
helbredet. Imidlertid har forskere længe vidst, at de sunde 
aktivstoffer i fi skeolien stort set aldrig opnår den tilsigtede 
effekt. Kosttilskuddene er meget sarte, og de bliver ødelagt 
langt før, de optages i kroppen. Det forklarer Lingzhi 
Cheong, som forsker i indkapsling af fi skeolie ved Aarhus 
School of Engineering. 

”Vi ved, at aktivstofferne i fi skeolie har en meget lav 
biotilgængelighed. Omega3 fedtsyrerne bliver ødelagt i 
mødet med de frie radikaler i kroppen, og på den måde 
mister de deres ernæringsmæssige værdi. Det kræver en 
helt ny indkapslingsteknologi, hvis man vil sikre en gavnlig 
effekt på helbredet.” 

De såkaldt frie radikaler opstår i forbindelse med oxi
dation i kroppens cellestofskifte. De beskadiger omega3 
fedtsyrernes molekylære struktur, så de stort set bliver 
værdiløse. 

”Man skal ikke være bekymret, hvis man har indtaget 
fi skeolie. Kroppen kan sagtens håndtere det. Men langt 
hen ad vejen er det spild af penge og meget bedre at få 
dækket sit behov for omega3 fedtsyrer ved at spise fi sk,” 
siger Lingzhi Cheong. 

Hendes udsagn bakkes op af forskningschef ved Føde
vareinstituttet, Torger Børresen. Han stod i sidste måned 
i spidsen for en undersøgelse, der viste, at langt de fl este 
fi skeolieprodukter er harske allerede før, de bliver solgt i 
butikkerne.

Forskere har i de seneste år arbejdet med at udvikle en 
indkapslingsmetode, der kan beskytte den sarte olie, så 
dens bioaktive stoffer bevares. Og resultaterne er lovende. 

Kilde: www.iha.dk

Omsorgsfuld og værdig pleje, støtte  
og aflastning i eget hjem til ...

Handicappede

Sygdomsforløb

Aflastning af pårørende

Nyudskrevne fra hospital

Døende i eget hjem

Vi kommer til dig på Sjælland og øerne,  
fra vores kontor i Vangede eller Vordingborg.

Sundhedsfagligt uddannet, erfarent og venligt personale 
sikrer, at du er i de bedste hænder.

Tlf.: 55 34 14 00
www.VIPprivatomsorg.dk

Hjernemassen bliver ikke mindre med alderen, 
hvis man mediterer
Andreas Roepstorff og Peter VestergaardPoulsen, som begge 
tilknyttet Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab ved 
Aarhus Universitet, har undersøgt hvad der sker i hjernen under 
meditation hos personer, der har mediteret i mange år og perso
ner, der ikke har mediteret. 

”Scanning giver mulighed for at se på nogle mentale processer, 
der ellers har været usynlige og personlige,” forklarer antropolog 
Andreas Roepstorff. ”Set ude fra kontrolrummet, så foregik der 
absolut ingenting – der lå bare en krop i scanneren. Men når vi 
begyndte at se på hjerneresultaterne af det, skete der en frygtelig 

masse i hjernen.”
Og tilsyneladende kan meditation 

hjælpe med at holde hjernen i topform. 
Normalt bliver hjernemassen nemlig 
mindre med alderen samtidig med at 
koncentrationsevnen bliver dårligere. 
”Men hos folk, der har mediteret i tre 
år mindskes den næsten ikke, og kon
centrationsevnen er den samme,” siger 
Peter VestergaardPoulsen. 

I det studie Andreas Roepstorff 
og Peter VestergaardPoulsen har været en del af, har grup
pen af mediterende trænet meditation i 14 til 31 år. Men andre 
forskningsprojekter har set på kortere træningsperioder, hvor folk 
eksempelvis har øvet sig i at jonglere. Her ses radikale ændringer 
i hjernen over en periode på blot tre måneder. Men et nyt studie 
fra Tyskland viser, at forandringer i hjernen sker endnu hurtigere.

”Man fandt ud af, at hjernen faktisk forandrer sig efter blot én 
uges træning – det var overraskende,” siger Peter Vestergaard
Poulsen.

Kilde: www.vifab.dk

Akupunktur gør overgangsalderen nemmere
Akupunktur kan muligvis reducere antallet af hedeture for kvinder 
i overgangsalderen og gøre dem mildere. Et norsk forskningspro
jekt har vist, at akupunktur næsten halverede antallet af hedeture 
og gjorde dem markant mildere.

I undersøgelsen fi k 267 kvinder vejledning i, hvad de selv kunne 
gøre for at mindske generne ved overgangsalderen. Halvdelen 
af kvinderne fi k samtidig behandling med akupunktur, og hos 
denne gruppe faldt antallet af hedeture med 48 procent. Hos 
kontrolgruppen, der kun fi k vejledning, var faldet blot på 28 
procent. Samtidig var intensiteten af hedeturene næsten halveret 
hos kvinderne i akupunkturgruppen, men blot reduceret med 25 
procent i kontrolgruppen.

Ifølge forsker ved NAFKAM og akupunktør, Terje Alræk, der var 
tilknyttet forskningsprojektet, er undersøgelsens vigtigste resultat, 
at man kunne se en effekt af akupunktur. ”Med akupunktur kan 
man forvente en reduktion på 50 procent, hvis man reagerer på 
behandlingen. Har man syv til otte hedeture i døgnet, kan man 
forvente at komme ned på en til fi re hedeture. Og især de kvin
der, der typisk har hedeture om natten, og som har fald i disse, 
oplever en bedre søvnkvalitet og får derfor også generelt en bedre 
livskvalitet,” fortæller han.

Ifølge Terje Alræk er akupunkturens største fordel, at det ikke er 
forbundet med bivirkninger.

Kilde:www.vifab.dk
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Fyns Implantatcenter

Tlf. 62 61 34 02 · www.clinics.dk

Fra tandløs til faste tænder på 1 time

Paradentose kan give hjerte-kar sygdomme 

og forværre sukkersygen
Bakterier fra paradentose øger risikoen for at udvikle åreforkalkning af kranspulsårerne, og bakterierne 
kan gøre det svært at holde blodsukkeret stabilt for patienter med sukkersyge. Det viser ny forskning fra 
Tandlægeskolerne i København og Aarhus.

• Af Lotte Frandsen · redaktionen@raskmagasinet.dk

Patienter med huller i tænderne har tandlægerne set færre og 
færre af gennem de seneste ti år. Til gengæld fylder patienter 
med paradentose nu op i tandlægens venteværelse. Det er sket 
en fordobling i antallet af paradentosebehandlinger siden 2003, 
og paradentose har fået karakter af at være en folkesygdom. Og 
det er et stort problem for ud over ubehaget ved ømt tandkød og 
løse tænder, har paradentose også indfl ydelse på det generelle 
helbred.

Bakteriefyldte belægninger er skurken
Årsagen til paradentose er bakteriefyldte belægninger, også kal
det plak, der samler sig på tænderne. Bakterierne resulterer i en 
betændelsestilstand, der kan føre til, at det knogle og bindevæv, 

der støtter tænderne, bliver nedbrudt. Nedbrydningen sker langt 
fra hos alle mennesker med plak. Nogle har en meget lille tilbø
jelighed til at udvikle paradentose, mens andre får sygdommen 
meget nemt.

”Nogen mennesker kan have plak fra øre til øre uden at blive 
ramt, mens andre med klinisk rene tænder udvikler paradentose. 
Det er fordi, folk har en meget forskellig måde at reagere på 
betændelsestilstande på. Men langt de fl este folk over 50 har pa
radentose i større eller mindre grad. Det kan variere fra en enkelt 
øm tandkødslomme til tyve løse tænder. Det fi ndes i alle grader,” 
siger professor fra Afdelingerne for Parodontologi, Tandlægesko
len i København og Aarhus, Palle Holmstrup. 

Bakterierne fi ndes i mundhulen under normale forhold, men 

Paradentose er en folkesygdom
Paradentose kaldes også de løse tænders sygdom og 
er en folkesygdom, som de fl este får på et eller andet 
tidspunkt i livet. Paradentose giver sjældent sympto
mer og kan ikke ses med det blotte øje. Normalt er 
der tale om en langsomt fremadskridende tilstand, 
men selv efter årelang kamp ender mange alligevel 
med at blive tandløse på grund af sygdommen. 

Paradentose er en voksensygdom, idet den 
normalt ikke starter, før man er i midten af 30’erne. 
Kommer der parodontose hos yngre, kan der være 
tale om en særlig aggressiv form, hvor tandløsnin
gen går specielt hurtig (kaldes også Juvenil marginal 
parodontitis) og som kræver en ekstra ihærdig indsats 
med hensyn til mundhygiejne, hyppige tandlægebe
søg og behandling med antibiotika. 

Kilde: www.netdoktor.dk

”Det er udtryk for et 
stenaldersamfund, 

at sygdomme i mun-
den bliver opfattet 
som noget for sig. 
Munden er jo ikke 

et isoleret organ, og 
paradentose er en 

sygdom, der involve-
rer hele patienten.,” 

siger professor fra 
Afdelingerne for 

Parodontologi, Tand-
lægeskolen i Kø-

benhavn og Aarhus, 
Palle Holmstrup.

når paradentosen udvikler sig, ændrer bakteriernes sammen
sætning sig, så de kan fremkalde sygdom. Der er fundet fl ere 
hundrede forskellige arter af bakterier i mundhulen hos patienter 
med paradentose.

Fører til alvorlige sygdomme
Når der er betændelse i tandkødet, kommer der små sår. Det gi
ver direkte adgang til blodbanen for bakterierne og kan forment
lig forværre allerede eksisterende hjerteproblemer. 

”Patienter med paradentose kan få bakterier i blodbanen, når 
de tygger, børster tænder eller bruger tandtråd. Bakterierne farer 
rundt i blodbanen og kan slå sig ned hvor som helst, for eksempel 
i forkalkede blodårer. Hvis de sætter sig her, kan de forværre en 
forkalkningsproces og måske medvirke til en blodprop i hjertet.”

Yderligere har Palle Holmstrup og hans kollegaer i et forsøg 
med rotter vist, at rotternes sukkersyge bliver værre, hvis de sam
tidig har paradentose.
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• Umiddelbar smertelindring
• Fremskynder heling
• Hæfter til mundens slimhinde
• Kan bruges af spædbørn, børn & voksne
• Også til rifter og småsår i munden
• Fås som gel, spray og mundskyl

Aftamed giver effektiv hjælp 
af smertefulde tilstande i munden, 
som fx blister og tandfrembrud.

Lad ikke smerter eller 
manglende nattesøvn 
tage glæden...

www.vitaflo.net

Aftamed gir effektiv hjælp mod smertefulde 
blister i munden. Fås uden recept på apoteket.
   0 Umiddelbar smertelindring
   0 Fremskynder healing
   0 Klæber til mundens slimhinde
   0 Kan bruges af spædbørn, børn & voksne
    Også til rifter og småsår i munden
   0 Fås som gel og spray

Smertefulde blister 
i munden ?

Smertefulde blister 
i munden ?

Fås uden recept på apoteket

Vitaflo_halvside_2011.indd   2 02/03/11   10.21

”Vi har i mange år vidst, at sukker
syge øger risikoen for paradentose, men 
dyreforsøg har vist, at det også kan gå den 
anden vej, så paradentose kan forværre 
sukkersygen ved at ændre blodsukkerba
lancen.”

Tidligere så man også alvorlige lunge
betændelser hos kritisk syge patienter på 
sygehuse og plejehjem. Patienterne kunne 
risikere at indånde bakterier fra tænder, 
der ikke var tilstrækkeligt rene.

”De patienter, der havde deres tænder, 
fi k i højere grad lungebetændelse end 
dem uden tænder. Det betyder ikke, at 
bedstemor skal have trukket tænderne 
ud, når hun kommer på plejehjem, men at 
man skal være omhyggelig med at børste 
tænderne.”

Aggressiv paradentose
Den mest almindelige form for paraden
tose får man, hvis man har store bakte
riebelægninger på tænderne. Hvis man 
fjerner belægningerne går sygdommen i 
ro, og ikke overraskende opfordrer Palle 
Holmstrup til, at man går regelmæssigt til 
tandlæge.

”Den almindelige paradentose, som vi 
kalder kronisk paradentose, kan behand
les, hvis den bliver opdaget i tide. Det 
kræver, at patienterne samarbejder. De 
skal holdes i kort snor og ses af deres 
tandlæge med jævne mellemrum. Der er 

Parodontose er en betændelsestilstand i den knogle, som tandroden sidder fast 
i. Betændelsen fører til, at knoglen langsomt ’ædes op’ og når processen er langt 
fremskreden, begynder tanden at føles løs. 

en direkte sammenhæng mellem fore
komsten af plak og graden af paradentose 
hos de patienter, der bliver angrebet.”

Normalt starter paradentose ikke, før 
man er i midten af 30´erne. Kommer 
sygdommen hos yngre mennesker, er der 
tale om en særlig ondartet form, hvor 

nedbrydningen af det væv, der støtter 
tænderne, er særlig aggressiv, selv om 
patienterne er omhyggelige med tandbør
sten. Patienter med aggressiv paradentose 
har brug for meget hyppige besøg hos 
tandlægen for at hindre sygdommen i at 
udvikle sig yderligere. 
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Tænder, som sidder fast, som kan bruges til at tygge med,
som du tør le og grine med!

MALMÖ IMPLANTATGRUPP
Friisgatan 31 · 21421 Malmö

Tlf. 0046 4097 5757 · Fax 0046 4030 5627
tandl@stefanohlsson-dental.se · www.malmoimplantatgrupp.se

TANDIMPLANTAT

Med tandimplantater har vi i 20 år 
kunnet hjælpe mange mennesker  
til et liv med en bedre kvalitet.

Vi kan derfor tilbyde den bedste 
individuelle løsning med hensyn  
til udseende og fysiske forudsæt-
ninger. Det system vi vælger er  
f.eks. Brånemark, Astra.

Det er en stor fordel, at hele behandlingen sker på vor klinik.

Du er velkommen til en uforbindende konsultation, som kan 
blive begyndelsen til et nyt og rigere liv!

MALMÖ IMPLANTATGRUPP

Stefan Ohlsson

Fjern brugerbetalingen
Det har i årevis undret Palle Holmstrup, at når sygdommen sidder 
i tænderne, mener mange, at den er selvforskyldt, og at patien
terne selv må betale for behandlingen.

”Men når det handler om aggressiv paradentose, er det ikke 
selvforskyldt. Der er en stor grad af arvelighed involveret, og selv 
om patienterne holder tænderne rene, kan det ende med, at 
de taber deres tænder. Og man kræver ikke brugerbetaling for 
selvforskyldte lidelser som rygerlunger og brækkede ben efter 
skiferien.”

Han mener, at den aggressive paradentose bør opfattes som en 
medicinsk sygdom på linje med leddegigt.

”Det er en kronisk betændelsestilstand, der nedbryder binde
væv og knogler præcis som ved leddegigt. Det er udtryk for et 
stenaldersamfund, at sygdomme i munden bliver opfattet som 
noget for sig. Munden er jo ikke et isoleret organ, og paradentose 
er en sygdom, der involverer hele patienten. Mange af de unge 
mennesker, der får aggressiv paradentose, må udover en forringet 
livskvalitet betale tusindvis af kroner for en behandling. Det er 

oplagt urimeligt. Aggressiv paradentose bør være omfattet af den 
almindelige sundhedsdækning, så de unge mennesker kan få hele 
behandlingen betalt.”

Forebyggelse og behandling
Paradentose giver som regel kun få symptomer. Tandkødet bliver 
ømt og bløder, og først når tilstanden er fremskreden, føles tæn
derne løse. Blandt andet derfor er forebyggelse med regelmæs
sige tandlægebesøg, god hygiejne og sunde vaner afgørende. 
Især rygere har en øget risiko for at udvikle paradentose. Selve 
behandlingen retter sig mod at fjerne bakterierne, og det er en 
opgave for tandlægen eller tandplejeren.

”Hvis bakterierne får lov at sidde mere end 24 timer, danner 
der sig tandsten, som beskytter bakterierne i små hulrum. Når der 
først er dannet tandsten, er det meget svært at holde tænderne 
rene, og der er brug for professionel assistance. Det er derfor, 
man skal gå til tandlægen og få renset sine tænder en gang i mel
lem og få at vide, hvor man ikke holder dem tilstrækkeligt rene. 
Tandsten kommer kun, hvis der er en belægning og er et tegn på, 
at man ikke har børstet sine tænder ordentligt.”

Udover den mekaniske fjernelse af tandsten kan det blive nød
vendigt at åbne eventuelle tandkødslommer kirurgisk. Til patienter 
med aggressiv paradentose, der ikke bliver helbredt ved alminde
lig tandrensning, anbefaler tandlægerne en kur med antibiotika.

Visse fi rmaer tilbyder en test, der kan forudsige, om man har 
tilbøjelighed til at udvikle paradentose eller ej. Den slags tests har 
Palle Holmstrup ikke meget til overs for.

”Der fi ndes overhovedet ingen dokumentation for, at den 
slags tests virker. Men det forhindrer ikke fi rmaerne i at tage fl ere 
tusind kroner for deres produkter. Det er forkert, at man frit kan 
sælge den slags. Det gør jo folk utrygge, og man kan ikke bruge 
et resultat til noget som helst. Den slags tests er kun velegnet til at 
skabe frygt, de helbreder ingen.”

”Langt de fl este folk over 50 har paradentose i større 
eller mindre grad. Det kan variere fra en enkelt øm 

tandkødslomme til tyve løse tænder. Det fi ndes i alle grader,” 
siger professor Palle Holmstrup. ”Følelsen 

af at slippe for briller  
er utrolig!”

”Jeg lever et aktivt liv så det var et problem at bære briller. 
Efter behandlingen havde jeg det så godt, jeg så alt lyst 
og klart. Jeg vil anbefale alle den her behandling, for det 
er fantastisk!” 

                                             Grethe Ørssleff, pensionist og aktiv golfspiller
 
Tag det første skridt mod et liv uden briller og linser.  
Ring til Memiras kundecenter for personlig rådgivning.  
Her kan vi fortælle dig, hvordan du kan få et friere  
liv uden briller og linser. En synskorrigerende  
behandling er hurtig, sikker og smertefri.  

Memira tilbyder også en rentefri  
afdragsordning.

Førende inden for synskirurgi

Ring 88 80 30 88 for personlig rådgivning.  
Vi har klinikker i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Hørsholm,  
Kolding, København, Odense og  Roskilde.

Ring til

Memira
88 80 30 88

Memira behandler nærsynethed, langsynethed,  
bygningsfejl og alderssyn.
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LÆS MERE PÅ WWW.PRAKSIS24.DK

GRATIS KONSULTATION

REGNINGEN ER BLEVET EN TAND BILLIGERE

• KRONER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.850,-
• IMPLANTAT m. krone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.900,-
• BRO 3 LED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.550,-

Smukke og velfungerende tænder er alles ret. Tandlæge-
huset Praksis Gilleleje leverer nyskabelser i kroner, broer og 
implantater. Dansk kvalitet selvfølgelig:

• Reduceret behandlingsti d
• Færre gener under indgrebet
• Narkose
• Weekend operati oner
• Finansiering

Vi samarbejder med Privathospitalet Hamlet Implantat & 
Kæbekirurgi. Dett e særlige samarbejde er ti l gavn for de 
pati enter, som kommer hos os, i form af sikkerhed for kvali-
tet og eksperti se ti l den rigti ge pris.

Sommerti lbud 
TANDBLEGNING 
Før 3.000,-  NU 1.650,-

TANDLÆGEHUSET PRAKSIS GILLELEJE
Bøgebakken 28 . 3250 Gilleleje

Tlf. 4830 0262 . Mail: info@praksis24.dk

Etruskisk tandlægekunst
Tandlægernes historie rækker langt tilbage i historien, for etruskerne i Mellemitalien lavede fornemt 
tandarbejde allerede for mere end 2.500 år siden. Etruskerne var således de første til at udvikle broer med 
kunstige tænder, der var fæstnet til de raske tænder med mulighed for at erstatte op til fi re tænder. 

• Af Thyge Bro · redaktionen@raskmagasinet.dk

De ældst kendte kilder til tandlægevirke er egyptiske papyrusrul
ler med medicinske optegnelser fra det 17. og 16 århundrede f. 
Kr. Teksterne er netop af medicinsk karakter, og de indeholder 
ikke oplysninger om for eksempel tandproteser eller lignende. 
Men vender vi os mod etruskerne, har vi de første eksempler på 
tandlægearbejder i form af guldbroer. 

Høj social status at have tandproteser i guld
Etruskerne var et folkeslag, der levede i det første årtusinde f. 
Kr. i Mellemitalien begrænset af fl oderne Tiberen i syd og Arno 
i nord samt Appenninernes bjergkæde mod øst. De betragtes 
populært som mystiske, men der er nu ikke noget specielt mystisk 
over etruskerne, hvis vi lige ser bort fra et noget fragmenteret 
kendskab til deres sprog. De udviklede sig ved overgangen til 
jernalderen som andre kulturer fra landets bronzealderkulturer. De 
udnyttede de meget rige forekomster af jern på øen Elba, hvor
med de havde mulighederne og midlerne til at importere kunst 
og kostbarheder fra andre kulturer. Kulturer, der alle ønskede at 
købe etruskernes jern. Ud fra dette møde mellem det lokale og 
det importerede opstod etruskernes særegne kultur og kunst. De 
rige metalforekomster  både jernet på Elba og kobber i bjergene 
i den nordlige del af Etrurien  gav grundlaget for at udvikle den 
avancerede teknik i forarbejdning af alle typer metal.

Orm i tænderne
Indtil middelalderen forestillede man sig, at tandsmerter 
skyldtes en orm, der borede sig gennem tanden. Stærke 
tandsmerter blev indtil 1829 behandlet med et brændejern 
og neutraliserede dermed de stærke smerter. De fl este af 
patienterne mistede på grund af den voldsomme behandling 
bevidstheden. Til at dræbe de åbentliggende nerver og der
med fjerne patientens smerter, anvendte man arsenik. Man 
kendte også til æter, kloroform og lattergas. Før muligheden 
for at bedøve med narkose, måtte behandlingen udføres 
meget hurtigt.

I middelalderens Europa besøgte omrejsende tandlæger de 
rige. De fattige måtte derimod nøjes med at få de skadede 
tænder trukket ud af blandt andet barberere og smede.

I følge italienske kilder fra det 13. århundrede, anvendte 
datidens italienske tandlæger guld og blyfyldninger. Den 
franske kirurg Pierre Fauchard, som levede fra 1678 til 1761 
beskrev i fl ere bøger mundens anatomi, symptomer på 
tandproblemer, behandling og så videre. Fra begyndelsen af 
det 18. århundrede begyndte man at implantere tænder fra 
hunde, bavianer og får og i begyndelsen af det 19. århund
rede begyndte man at anvende tandproteser.

Kilde: www.wikipedia.dk

Tandproteser har været anvendt siden begyndelsen af det 19. 
århundrede og blev en overgang opfattet som så praktiske, at 
man i visse egne ligefrem fi k ryddet munden i konfi rmationsgave, 
så man kunne få fi ne kunstige tænder. Fo
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Etruskerne var de første til at udvikle broer med kunstige tæn
der, der var fæstet til raske tænder med mulighed for at erstatte 
op til fi re tænder. De ældste eksempler, som vi kender, er fra 
omkring 630 f. Kr., og de viser meget komplekse og ganske avan
cerede guld tandproteser hos etruskerne, hvor det tilsyneladende 
for indbyggerne i byen Satricum var et tegn på høj social status 
og specielt blandt kvinderne.

Enestående etruskisk tandlægearbejde
I Nationalmuseets Antiksamling fi ndes et eksempel på denne 
form for enestående etruskisk tandlægearbejde. Der er tale om 
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Reka Nielsen Tlf.: 62 26 17 21 Formidler af tandbehandling hos Pasaret Dental.

Kvaliteten høj & Prisen lav på tandbehandling
I Ungarns Smukke Hovedstad Budapest

 Klinikkens chauffør henter 
og bringer dig til lufthavnen 
– gratis

 Klinikken har dansk tolk – gratis

 Den offentlige og ”danmark” 
giver tilskud, som i dk.

Læs mere på vores hjemmeside www.tandtur.dk og på klinikkens www.pasaretdental.hu 

Eller ring til Tandtur og få svar på alle dine spørgsmål hos:

Tandkroner, broer og implantater m.m. 

kan de fl este nu få råd til, hvis man tager 

en lille tandferie til Budapest. Hos Pasarét 

Dental klinik er personalets faglige dygtig-

hed af højeste international standard.

www.tandtur.dk

en guldbro, der angiveligt skulle stamme 
fra den etruskiske by Orvieto, og der 
kendes i dag godt 20 eksempler på 
denne type arbejde; men stykket her i 
Danmark er på et niveau, hvor det næ
sten er uforståeligt, at det har kunnet 
lade sig gøre omkring 500 f. Kr.

Guldbroen blev erhvervet til museet 
i 1924. Den er treleddet, og den skulle er
statte den store fortand i højre side i overkæben. 
Broen er fjernet fra et kranium ved, at to naturlige tænder (2+ og 
+1) er knækket af ved tandhalsen. Guldbroen består af tre ringe, 
der hver måler cirka 7 gange 6 millimeter. De var lavet af guld af 
meget høj karat, sandsynligvis omkring 2223 karat. Guldet var 
hamret op i så god en facon til de to naturlige tænder, at de selv i 
dag sidder fast i ringene uden nitter eller anden form for binde
middel. Tilpasningen af ringene er foretaget i patientens mund, 
og efter at guldbroen er placeret, er kanten slebet, så ringens 
kant ikke generede indersiden af læben. 

Det må formodes, at den sidste ring er hamret sammen med 
de to andre ringe, efter at disse var hamret i facon med de to 
naturlige tænder. Dette kan kun lade sig gøre med netop guld af 
meget høj karat. Og det skal sammenholdes med et meget avan
ceret kendskab til at arbejde med guld, som netop etruskerne 
havde; og en meget stor fi ngerfærdighed som tandlæge.

Tanden til erstatning for den mistede tand har efter al sandsyn
lighed været en tand fra et kalvefoster, fordi det dér har været 
muligt at fi nde en tand, der kunne passe i facon til ringen. Denne 
tand er i dag gået tabt, men den må have været fæstnet til broen 
med en eller anden form for lim. Dette er anderledes, end hvad 
der kendes fra andre etruskiske guldbroer, hvor erstatningstanden 
typisk var nittet fast.

Kvinderne nød anseelse og var ligeværdige med mændene
Guldbroen har tydelige spor efter brug og bæreren må have haft 
glæde af den i en måske længere periode. De to naturlige tænder 
har også slidspor efter det stenmel, der kom fra kværnene i me
let, og som endte i brødet.

Det var en såvel kosmetisk som funktionel protese, der var op
sat, og som vi må formode har svaret til patientens ønsker. Vi skal 
i den forbindelse ikke undre os over, at det skulle være de etru
skiske kvinder, der fi k sådanne avancerede og givetvis kostbare 
guldbroer lavet. Kvinderne hos etruskerne havde en væsentlig 
højere anseelse og frihed, end hvad vi ellers kender fra både de 
antikke grækere og senere romere. Vi kan se på gravmalerier, at 
de etruskiske kvinder lå til bords sammen med mændene som 
deres ligeværdige, hvor de både spiste og drak vin i fuld offentlig

Mennesker har altid forsøgt at rengøre deres tænder med enten en 
tygget trærod eller en børste. Tandbørster i den form vi kender i dag har 
eksisteret i århundreder, men er først for alvor blevet masseproduceret 
i plast efter 2. verdenskrigs afslutning. 
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I Nationalmuseets Antiksamling fi ndes dette 
eksempel på et enestående stykke etruskisk 
tandlægearbejde i form af en guldbro. Der 
kendes i dag godt 20 eksempler på denne 
type arbejde; men stykket her i Danmark er 
på et niveau, hvor det næsten er uforståe-

ligt, at det har kunnet lade sig gøre omkring 
500 f. Kr.

i 1924. Den er treleddet, og den skulle er
statte den store fortand i højre side i overkæben. 
Broen er fjernet fra et kranium ved, at to naturlige tænder (2+ og 
+1) er knækket af ved tandhalsen. Guldbroen består af tre ringe, 

Det var en såvel kosmetisk som funktionel protese, der var op
sat, og som vi må formode har svaret til patientens ønsker. Vi skal 

I Nationalmuseets Antiksamling fi ndes dette 
eksempel på et enestående stykke etruskisk 
tandlægearbejde i form af en guldbro. Der 

ligt, at det har kunnet lade sig gøre omkring 
500 f. Kr.

I Nationalmuseets Antiksamling fi ndes dette 

500 f. Kr.
Foto: Thyge Bro.
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S v a n e k l i n i k
- diskret og omsorgsfuld kompetence

Lyngby Hovedgade 27 - 29 
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 87 01 10 
Fax: 45 87 11 10 
E-mail: kontakt@svaneklinik.dk

Åben mandag - fredag 10 - 16 
P-kælder og elevator 
Bus nr. 190 til døren

Brystopereret?

Lymfødem?
  Mistet håret?

Vi fører - som de eneste i Danmark -
et totalt sortiment af produkter, som kan
hjælpe dig til at føle dig som dig selv igen!

Besøg os i klinikken 
eller på hjemmesiden:
www.svaneklinik.dk

Tandlæger i Danmark
Kirurgerne i Danmark fungerede i århundreder som tandlæ
ger. Eksaminationsmyndigheden for tandlæger var således fra 
1796 underlagt Det kirurgiske Akademi. Da dette blev ned
lagt som selvstændig institution i 1841 kom tandlægekun
sten til at høre under Københavns Universitet i det allerede 
eksisterende lægevidenskabelige fakultet. 

Adgangsprøver til tandlægekunsten var oprindeligt forbe
holdt læger, fordi de ofte havde svært ved at leve af lægelig 
praksis alene. Fra 1853 blev der under Det lægevidenska
belige Fakultet etableret noget, der lignede en selvstændig 
tandlægeuddannelse. Denne varede frem til 1888, hvor 
tandlægeuddannelsen blev henlagt til en selvstændig institu
tion, der i 1941 fi k navnet Danmarks Tandlægehøjskole. Efter 
oprettelsen af Århus Tandlægehøjskole i 1958 blev navnet 
på den oprindelige Tandlægehøjskole ændret til Københavns 
Tandlægehøjskole. I 1992 blev cirklen så sluttet, da Køben
havns Tandlægehøjskole og Det lægevidenskabelige Fakultet 
fusionerede til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Kilde: www.sund.ku.dk

hed. Noget ganske utænkeligt blandt romerne, der jo også anså 
etruskerne som moralsk fordærvede.

Beherskede teknikker som først blev genopdaget i 
1900-tallet
Vi ved fra fund af smykker, at etruskerne var meget dygtige 
guldsmede, således mestrede de både fi ligran og granulation. De 
to teknikker blev først ’genopdaget’ i midten af 1900tallet. Vi 
ved også, at guld i alle tidlige kulturer har været anvendt, og vi 

Tandbørsten
Mennesker har altid forsøgt at rengøre tænderne. Den mest 
simple form for tandbørste er en våd fi nger eller en blød 
trærod, som tygges i den ene ende, så den trevler og bliver 
til en lille kost. Den børster man så tænderne med. Man 
kan så eventuelt bruge planteudtræk som tandpasta, men 
tandbørstningen virker fi nt uden. I umindelige tider har man 
hos mange folkeslag renholdt tænderne på denne måde og 
metoden anvendes stadig i høj grad rundt om i verden i dag.

Tandbørsten i en form, der minder om de nuværende 
børster, kan dateres tilbage til omkring 1500tallet i Kina. Fra 
1700tallet foreligger der i europæisk litteratur beskrivelser 
af tandbørster designet efter nutidens princip. Der er mest 
tale om små svinehårsbørster, fremstillet med træskaft. Der 
er også hos særlig velhavende set rejseetuier med tandbør
ster bundet af svinehår i skaft af sølv. I begyndelsen af det 
20. århundrede blev træet erstattet med celluloid og lige før 
2. Verdenskrig gik man over til at fremstille tandbørster af 
plastmateriale.

Kilde: www.wikipedia.dk

kan læse om dets høje anseelse allerede i Det Gamle Testamente, 
Kongebogen 10. kapitel. Men ingen af de andre kulturer har ef
terladt sig tandlægearbejde, der kunne måle sig med etruskernes. 
Etruskernes tekniske høje niveau forsvandt sammen med resten 
af deres kultur i løbet af det 1. århundrede f. Kr., hvor de blev 
endeligt opslugt af romerne.

Vi ved ikke, hvem der lavede disse guldbroer, men det var for
modentlig etruskiske guldsmede og elfenbensskærere, som havde 
den fornødne håndværksmæssige kunnen for at lave arbejder af 
denne art.

Teknologien forsvandt sammen med etruskerne, og der er 
ingen arkæologisk dokumentation for, at romerne skulle have 
fortsat denne teknik; men det er ikke det samme, som de ikke 
gjorde det. Guldet blev måske fjernet før ligbrændingen eller 
begravelsen.

Romersk tandbehandling i barbersalon
Ud fra den bevarede antikke litteratur kan vi læse, at lægekun
stens fader, Hippokrates fra det 4. århundrede f. Kr., kendte 
til tandbehandling, men det var først og fremmest medicinsk 
behandling samt anvisninger på, hvordan løse tænder kunne fast
gøres med tråde, herunder guldtråde. Ligesom der var anvisnin
ger på materialer, der kunne bruges til erstatning af manglende 
tænder. 

Danske arkæologer gravede i 1980’erne på Forum Romanum 
i Rom, hvor de blandt andet i en lille kloakledning fandt ikke 
mindre end 86 mennesketænder, heraf var mange kindtænder 
inklusiv to fra børn, der alle var meget forrådnede og trukket 
ud med stor akkuratesse. Der var tale om en romersk ’taberna’, 
det vil sige en butik, der sammen med 28 andre var bygget ind i 
det meget høje fundament, som Castor og Pollux (Zeus’ sønner) 
templet stod på. Området gik under navnet Vicus Tuscus, det 
etruskiske kvarter, og det var et noget blandet kvarter med et ikke 
altid lige godt rygte.

Butikken havde været en barbersalon eller skønhedsklinik, 
hvor tandbehandling også fandt sted, selv om det ikke var en 
egentlig tandlægeklinik. Fundene peger mere i retning af primært 
skønhedspleje med salver, parfumer mv. Men ikke desto mindre 
tyder fundet på, at der også blev tilbudt tandbehandling, og at de 
romerske tandlæger var klar over, at udtrækning af tænder var en 
delikat opgave. Hele tanden skulle trækkes ud, ellers kunne der 
opstå yderligere komplikationer med betændelse, hvis en rest af 
roden ikke kom med ud. Eller hvis de gik for hårdt til værks kunne 
de brække kæben på patienten. Romerske lægeforfattere omtaler 
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Hold TANDFERIE
og spar 50-80%

Ring på tlf. 48 44 71 34 - www.tandrejser.dk
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for
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DANSK
tolk T A N D R E J S E R ®

Alle har
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GRATIS KONSULTATIONSPAKKE
• Gratis flybillet (se betingelser på nettet)
• Gratis 1 hotel overnatning
• Gratis behandlingsplan(er)
• Gratis OPG X-røngten (værdi 300 kr.)
• Gratis transport til og fra lufthavnen
• Gratis rejsepas til busser/metro i Budapest
• Vi kan også tilbyde weekend konsultation
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Nyd en mini ferie i pragtfulde Budapest og få en
GRATIS konsultation på Europas førende tandlægeklinik.
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Porcelænskrone....................2000,-
Tryklåsprotese ........ Fra 23100,-
Der ydes tilskud fra sygeforsikringen Danmark.
Alle kroner og broer fremstilles i højeste kvalitet
på eget laboratorium. (Nobel Biocare)
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en række medicinske midler til bekæmpelse af tandpine, der alle 
har det til fælles, at de er ret fantasifulde. For eksempel omta
ler en forfatter en blanding af muselort, tørret lever fra fi rben, 
kållarver og en blanding af olivenolie, slangeskind, harpiks fra 
pinjetræer tilsat rosenolie og røgelse. Fundet af spartler og sonder 
af ben, træ og metal kunne bekræfte, at det var den typiske 
tandbehandling, der foregik i butikken.

Tandstikkere og stigende problemer med caries
Mange af tænderne havde runde huller på siden af tanden, der 
alle kun kunne være frembragt kunstigt. Det kunne være en me
tode til at fjerne den rådne del af tanden, det vil sige caries. Men 
en amerikansk tandlæge har studeret tænderne, og han mener, 
at da hullerne er meget ensartet runde og har samme placering, 
så er hullerne lavet for at kunne anbringe et af de midler de ro
merske forfattere omtaler. Det blev holdt fast til tanden med voks 
eller harpiks og formålet var at få nerven til at gå i forrådnelse.

Den romerske forfatter Celcius skriver, at først skulle tandhalsen 
blotlægges, dernæst skulle tanden rokkes løs og til sidst trækkes 
ud med fi ngrene. Var tanden hul skulle den fyldes ud med linned 
eller bly, således at den ikke gik i stykker, når der blev taget fat om 
den. Var håndelaget i orden kunne en lille fi n tang anvendes, der 
også blev anvendt, hvis en stump af roden ikke kom med ud.

Romerne kendte til tandstikkere, viser fund fra det 1. århund
rede e. Kr., lavet af blandt andet mastixtræ (Pistacia lentiscus), der 
var det foretrukne materiale. Ligesom der er fundet tandstikkere 
af guld og sølv. En romersk forfatter omtaler en form for tand
pulver til at gøre tænderne blanke, men tilsyneladende ikke til at 
rense dem. Ligeledes omtaler fl ere romerske forfattere mundskyl
lemidler, der bekræfter, at ren ånde og tænder blev betragtet som 
en del af et godt helbred.

Romerne havde generelt ud fra de arkæologiske fund forholds
vis sunde tænder, der dog var præget af den ofte grove kost 
herunder stenmel fra kornmøllerne, der endte i brødet. Men i takt 
med udviklingen i velfærden og et stigende forbrug af sødemidler 
som sød vin, dadler og honning skete der også en stigning i caries 
og andre tandsygdomme.

Tandlæger i de offentlige badeanlæg
Ud over i den fundne butik kunne romerne typisk konsulterer en 
tandlæge i de større offentlige badeanlæg, termerne, hvor andre 
helbredsrelaterede serviceydelser så som massage, barbering, 
klipning og lægehjælp kunne søges.

Tandbørsten er et moderne fænomen, men romerne kendte til 

værdien af tandstikkere og mundskyllemidler, der ud fra vurde
ringen af fundne kranier med meget begrænsede mængder af 
tandsten må have haft en vis effekt kombineret med den relative 
grove og primært plantebaserede kost. Det sidste gav så til 
gengæld et kraftigt slid på tænderne i form af slibesand fra de 
kværne af sten, hvor kornet blev malet til mel.

Ellers skal vi helt op i 1700tallet for at fi nde arbejder, der kan 
sammenlignes. Og det var først i 1830, at guldarbejder indenfor 
tandlægekunsten kom frem i en kvalitet, der kan måle sig med 
etruskernes.

Danske arkæologer har i en kloakledning til en butik 
på Forum Romanum i Rom fundet 86 mennesketænder, 
der alle var meget forrådnede og trukket ud med stor 
akkuratesse. Butikken var sammen med 28 andre bygget 
ind i det meget høje fundament, som Castor og Pollux 
templet stod på. Templets rester ses midt i billedet.

Fo
to

: T
hy

ge
 B

ro
.

35



Nyt på disken
• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk
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Frem i lyset – folketingsmedlem bryder tabu
Anne Marie Geisler Andersen er BA i statskundskab, medlem af 
Folketinget for Radikale Venstre og er partiets psykiatriordfører. 
Men Anne Marie Geisler Andersen har også valgt at fortælle sin 
egen personlige historie, som netop er udkommet. 

”Når jeg har nedskrevet min personlige beretning, er det for 
at nedbryde de tabuer, der stadig klæber til psykisk sygdom,” 
forklarer hun og fortsætter: ”Jeg er vokset op med en far, som 

lider af depressioner. I perioder har 
han været meget syg. Så syg, at 
han har forsøgt selvmord og været 
indlagt på den lukkede afdeling. 
Jeg har arvet min fars sind og har 
også fl ere gange været ramt af 
stress og depressioner. For nylig er 
jeg endvidere blevet diagnosticeret 
med ADHD. Mennesker, der som 
min far og jeg lider af en sådan 
sygdom, fi k især tidligere, men 
får stadigvæk her i 2011, ofte et 
stempel i panden, hvor der står: 
ikke rigtig klog. Det kan mærkes 
helt ind i sjælen. At leve med 
psykisk sygdom er i forvejen hårdt. 

At blive set ned på eller blive isoleret gør det endnu værre. Og det 
værste er, at det afholder mange fra at få behandling, for hvad 
nu, hvis deres omgivelser fi nder ud af, hvad de fejler?”

Bogen kan købes via boghandelen eller PsykiatriFonden, som er 
en privat humanitær fond, hvis formål er at udbrede kendskabet 
til psykiske sygdomme og problemer, deres årsager, forebyggelse 
og behandling på baggrund af nye forskningsresultater. 

Læs mere på www.psykiatrifonden.dk

Personlig pleje uden kemi i dagligvarehandelen
Grøn Balance er en serie af produkter, der passer godt 
på både forbrugerne og miljøet. Filosofi en bag Grøn 
Balance er nemlig, at det skal være let at vælge Grøn 
Balance, fordi det ikke koster ekstra. Grøn Balance føres 
i SuperBest, Euro Spar, Super Spar, Spar og Kwik Spar og 
imødekommer en stigende efterspørgsel efter rene og 
sunde varer uden kemi og hormonforstyrrende stoffer. 

Serien rummer en lang række af de produkter, du bru
ger mest af i hverdagen. Og det gør det nemt at handle 
med omtanke for dig selv, dine nærmeste og miljøet.

Den nye personlig plejeserie fra 
Grøn Balance er nøje udviklet, 
så den er mild, miljøvenlig og 
minimerer risikoen for at få allergi 
og overfølsomhed – uden at gå på 
kompromis med kvaliteten og pro
dukternes virkegrad. Serien består 
af 10 produkter, der naturligvis alle 
er uden parfume, farvestoffer og 
parabener: dusch, shampoo, balsam, 
shampoo 2i1, bodylotion, håndsæbe, 
håndsæbe refi ll, hårvoks, deo roll 
on og håndcreme. Serien bærer det 
nordiske miljømærke Svanen og er 
deklareret i samarbejde med Astma
Allergi Danmark.

Grøn Balance er et paraplybrand for en 
række private labelprodukter. Fælles for dem er, 
at de hører til i den skånsomme ende, hvad angår både 
miljø og sundhed. Produkterne er, hvor det er muligt, 
mærket med Svanemærket, Danmarks AstmaAllergi 
mærke, Ømærket samt EUs økologimærke. Eksempelvis 
er alle fødevareprodukter økologiske. Grøn Balance har 
et fælles grafi sk udtryk. Der er tale om produkter inden 
for fødevarer, personlig pleje, vask og rengøring.

Læs mere på www.groenbalance.dk

Hypnose hjælper mod kroniske ansigtssmerter
Hypnose kan lindre kroniske smerter i ansigtet, så patien
terne både får øget livskvalitet og kan nedsætte deres medi
cinforbrug. Det dokumenterer tandlæge Randi Abrahamsen 
i en ny undersøgelse omtalt i Tandlægebladet.

Hypnose har ofte fået skyld for at være noget hokus
pokus, men nu er der dokumentation for dens virkning i 
forhold til behandling af smerter. 

I forbindelse med sin ph.d.afhandling har tandlæge, hyp
notisør og nu også ph.d. Randi Abrahamsen gennemført en 
undersøgelse med 80 forsøgspersoner. Hele 42 ud af de 44 
patienter med kroniske smerter i ansigtet oplevede en effekt 
af hypnosebehandlingen. Faktisk fi k halvdelen af dem mere 
end halveret smerterne i ansigt, tyggemuskler og kæbeled, 
til trods for at de havde døjet med smerterne i mere end 11 
år i gennemsnit. Resultaterne fra kontrolgruppen viste sam
tidig, at de patienter, der fi k placebobehandling i form af en 
overfl adisk hypnose, ikke mærkede nogen effekt.

Udover at mange af patienterne kunne nedsætte deres 
medicinforbrug, oplevede de også en positiv effekt på deres 
trivsel generelt.

”Patienterne kom tilbage og fortalte, at de pludselig 
sov godt om natten. De kunne gøre det, de kunne lide. 
De kunne tage del i livet. En af deltagerne var fx stoppet Fo
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med at synge i kor, fordi det gjorde ondt i kæben, når hun 
sang. Ved hjælp af hypnosen lærte hun at fl ytte smerten og 
begyndte at synge igen. Andre begyndte at dyrke motion,” 
fortæller Randi Abrahamsen til Tandlægebladet.

Ifølge Randi Abrahamsen kan hypnose sagtens bruges i 
almindelig tandlægepraksis som alternativ til smertestillende 
medicin eller bidskinne. Ligeledes kan hypnosen bruges som 
bedøvelse ved mindre indgreb.

Læs mere i Tandlægebladet nr. 6 2011 på www.tandla
egebladet.dk
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Mobil dataadgang kan effektivisere lægers arbejdsdag
Læger, der kører på hjemmebesøg, kan arbejde mere ef
fektivt med mobil adgang til bl.a. journaler og medicinop
lysninger. En ny iPadbaseret løsning med øget brugerven
lighed blev præsenteret på Lægedage 2010 i Bella Center 
i november og er nu ved at blive implementeret hos 
vagtlæger/praktiserende læger.

Alle læger, der jævnligt besøger patienter i deres hjem, 
kan have glæde af mobil adgang til klinikkens itsystem. 
Ifølge EMAR A/S, der står bag et af landets mest udbredte 
lægesystemer, benytter dog kun et fåtal i dag denne 
mulighed.

Det har fået ithuset til at 
udvikle en applikation til Ap
ples ny håndholdte computer, 
iPad. Programmet indeholder 
den grundlæggende funk
tionalitet fra det velkendte 
EMAR Lægesystem, herunder 
adgang til patient, journal 
og kalenderoplysninger.

”For en læge på farten er iPad’en meget nemmere 
at arbejde med og håndtere end en bærpar pc. Den er 
konstant tændt og på nettet, den skal ikke åbnes og klap
pes sammen, og betjeningen er langt hurtigere og mere 
brugervenlig. Desuden er den ultratynd, vejer kun 700 
gram og holdes nemt i hånden,” lyder det fra udviklings
chef Tom Sørensen

Salgschef Erik Sigtenbjerggaard anser også den ny løs
ning som en fordel for patienten, der efter hans vurdering 
får en bedre og mere professionel service. ”Lægen har 
fuldt overblik over alle væsentlige oplysninger og kan 
dermed rådgive patienten bedst muligt her og nu. Skal der 
aftales en opfølgende konsultation, kan det også gøres på 
stedet gennem lægens onlinetilgang til sin fuldt opdate
rede kalender.”

Læs mere på www.emar.dk

Hjertestarter sender selv alarm
Cardia Europe, som importerer og distribuerer CardiAid hjertestar
teren i Skandinavien, har udviklet et AED kabinet med indbygget 
solcellepanel og SMS modul, som automatisk alarmerer kompe
tente førstehjælpere når der er behov for livreddende hjælp.

Er der ved hjertestop hurtig adgang til en hjertestarter, forøges 
chancen for genoplivning betragtelig. 
Genoplivning med hjertestarter bør 
kombineres med effektiv hjertemas
sage og kunstigt åndedræt til ambu
lancen ankommer, men ofte bliver 
kompetente førstehjælpere desværre 
ikke tilkaldt.

Alarmskabet, som drives med sol
celler eller tilsluttes til 230V, afsender 
automatisk SMS hjertestopalarm 
til kompetente førstehjælpere, når 
alarmskabet åbnes for udtagning af 
CardiAid hjertestarteren.

Hjertestopalarmen modtages som 
SMS besked indenfor 57 sekunder 
hos virksomhedens eller lokalområdets førstehjælper, service
vagten i butikscentret, havnefogeden, lejrchefen, kommunalt 
redningsberedskab, skolen/uddannelsesstedets personale, arran
gementets førstehjælpere eller lignende. Alarmen kan også mod
tages og behandles af Cardia Europes døgnbetjente servicecenter, 
som iværksætter alarmering af assistance.

Læs mere på www.cardiaeurope.com

Ny klinik der udelukkende beskæftiger sig 
med permanent makeup
Longtimeliner hedder den første og eneste klinik i Dan
mark, der netop er åbnet på Frederiksberg i København og 
som udelukkende beskæftiger sig med permanent makeup.  
Klinikken kører et tæt samarbejde med de andre Longtime
liner klinikker, der fi ndes rundt omkring i Europa, og vil også 
danne rammer om diverse kurser afholdt af Longtimeliner. 
Permanent makeup er en metode til at optegne bryn, eyeli
ner og lipliner. Man lægger med en mikrotynd engangsnål 
mineralske farvepigmenter i det yderste hudlag og i takt 
med hudens udskiftning) vil farven gradvis falme. Resultatet 

skal derfor holdes ved lige med en 
efterbehandling i ny og næ, hvis 
man vil bevare det fl otte resultat. 
Metoden egner sig til alle, mænd 
som kvinder, der vil pynte lidt på 
deres udseende, uden at det skal 
være alt for iøjefaldende. Det kan 
desuden anvendes til at optegne 
kunstige skønhedspletter, camou

fl ere ar og er særdeles velegnet til 
kræft og alopeciapatienter, der har 
mistet deres vippe og brynhår samt 

efter en brystrekonstruktion.
Klinikken er etableret af kosmetiker og elitelinergist 

Bettina Møller, som har arbejdet med permanent makeup 
i 5 år og som også har undervist på efteruddannelsen for 
kosmetikere og frisører. Hun mener, at interessen for perma
nent makeup efterhånden er vokset så meget, at det er 
på tide med en klinik i Danmark, der udelukkende tilbyder 
disse behandlinger. Desuden går mange rundt med en helt 
misforstået opfattelse af, hvad permanent makeup er, og 
hvordan det kan se ud, når det er lavet ordentligt. Det vil 
hun gerne være med til at rette op på. 

Læs mere på www.longtimeliner.dk

Oliefri solbeskyttelse er et hit hos mændene
Kræftens Bekæmpelse har netop offentliggjort, at mænd ikke 
er lige så fl inke til at anvende solbeskyttelse som kvinder. Måske 
fordi det er mere uvant for dem at anvende større mængder 
creme i ansigtet og på kroppen. 

På de danske apoteker oplever man imidlertid, at fl ere og fl ere 
mænd efterspørger Avène Cleanance SPF30. Et solprodukt, der 

oprindeligt er udviklet til fedtet og uren hud, og 
derfor oliefrit. Den lette, ikkefedtende konsistens 
tiltaler mange mænd, da den er nem at anvende 
og absorberes hurtigt. Både på behårede områder 
og de skaldede isser!

Avène Cleanance SPF30 er meget vandfast og 
giver en effektiv høj beskyttelse mod både UVA og 
UVB stråler. 

Hudplejeprodukterne i Avène serien er baseret 
på det plejende termalkildevand fra Avène kilden 
i Sydfrankrig. Kilden løber inde i bjergene i ca. 50 
år, hvor vandet optager mineraler som naturligt 
silica, magnesium, calcium og spormineraler, der 
sikrer termalkildevandet helt unikke egenskaber 

mht. hudpleje.Ved kildens udløb ligger Avène hydroterapicenter, 
hvor over 2.500 patienter med hudlidelser som atopisk eksem og 
psoriasis årligt behandles med termalkildevandet.

Solproduktet Avène Cleanance SPF30 er uden parabener og fås 
kun på apoteket.

Læs mere på www.apotekernes.dk
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Vi tager hånd om din sag fra start til slut...
I Erstatningsgruppen er vi specialister i erstatningssager og hjælper 
dig blandt andet med:

• Kontakten med forsikringsselskaberne
• Valg af speciallæge
• Opgørelse af erstatningskravene
• Det kommunale forløb

Hos os får du en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag.

Er du KOmmet til skade?
Berit Møller Lenschow
beml@advodan.dk

anita aa. Pedersen
aaap@advodan.dk

signe Fabritius
sfdt@advodan.dk

Marianne skov
mask@advodan.dk

Litten Posselt Olsen
lpol@advodan.dk

anne-Louise Clement
alcl@advodan.dk

Vi ser frem til at møde dig!

Med venlig hilsen
aDVODaN Brørup
Tlf. 7610 0088
www.erstatningsgruppen.dk

Myndighederne bliver stadig striksere 
med ny medicin
Så godt som alle nye lægemidler, der i dag introduceres i Danmark, bliver først godkendt centralt på europæisk 
plan af det europæiske lægemiddelagentur. Bivirkninger spiller en stadig større rolle, når der skal gives grønt 
lys til nye præparater.

• Af Louise Wendt Jensen · redaktionen@raskmagasinet.dk

Effekt og sikkerhed. Eller fordele og ulemper om man vil. 
Det er de to helt store parametre, der bliver kigget på, når myn

dighederne i dag skal godkende ny medicin. 
Kvalitet er selvfølgelig også vigtig. Den skal være høj og repro

ducerbar, det vil sige, at der ikke må være forskel fra parti til parti 
af lægemidlet. Men det er sjældent der, myndighederne slår ned, 
for med de sikkerhedsmekanismer medicinalfi rmaerne har i dag i 
forhold til deres produktion, er der styr på kvaliteten.

Det store spørgsmål er, om fordelene ved lægemidlet står mål 
med ulemperne. For al medicin har bivirkninger.

”Lovgivningen siger, at for en given behandling skal forde
lene opveje ulemperne. Med andre ord: hvis man behandler en 
bestemt gruppe af patienter med en bestemt dosis under fastsatte 
omstændigheder, så skal størstedelen af patienterne opleve fl ere 
fordele end skader,” forklarer professor HansGeorg Eichler, 
ledende overlæge i det europæiske lægemiddelagentur European 
Medicines Agency (EMA), der er placeret i London.

Det er her næsten alle nye lægemidler, der i dag bliver tilgæn
gelige i Europa, godkendes gennem det man kalder ”den centrale 
procedure”. Det vil sige af EMA, der godkender for hele EU på 
én gang. Derefter er det op til de enkelte landes sundheds
myndigheder at vælge, om de vil udstede en markedsfø
ringstilladelse til produktet i deres eget land.

Bivirkninger er blevet vigtigere
I EMA sidder der eksperter fra hvert EUland, Norge 
og Island samt en række specielt udpegede eksperter 
indenfor forskellige fagområder. De laver en faglig 
vurdering af ansøgningerne om godkendelse af nye 
lægemidler og afgør så ved afstemning, om de 
skal gives eller ej. 

En af de danske repræsentanter er 
overlæge Jens Ersbøll fra Lægemid

delstyrelsen, der har fulgt arbejdet i EMA i over 15 år, siden den 
centrale procedure blev indført.

Han er ikke i tvivl om, at bivirkninger spiller en større og større 
rolle, når nye lægemidler skal blåstemples.

”Det er selvfølgelig også vanvittigt vigtigt, og det er med god 
grund noget, der optager både befolkninger og medier vold
somt,” siger Jens Ersbøll. 

Inden han kom til Lægemiddelstyrelsen, arbejdede han i hospi
talsverdenen på kræftområdet, hvor man kan være nødt til at ac
ceptere en del bivirkninger fra medicin, fordi det er meget skrappe 
præparater, der bruges til kræftpatienter.

”I de terapiområder, hvor der er tale om dødelige sygdomme, 
er man parat til at acceptere betydeligt fl ere bivirkninger. Derfor 
kan jeg ind imellem synes, at bivirkninger på nogle punkter har 
fået en lovlig stor plads. Men det er klart, at man ikke kan ac
ceptere ret store bivirkninger ved midler, der skal gives til relativt 
raske mennesker,” siger Jens Ersbøll, og peger på eksemplet med 
Omniscan, et kontrastmiddel, der gennem mange år blev brugt 
ved scanning af nyrepatienter, og i fl ere tilfælde invaliderede eller 

sågar var årsag i patienternes død.
”Sådan et middel, der bare skal bruges til at få nogle 
forbedrede scanningsbilleder, kan man selvfølgelig 
ikke acceptere så alvorlige bivirkninger fra,” siger 
Jens Ersbøll. 

Lettere for sjældne sygdomme
Er der imidlertid tale om et sygdomsområde, hvor 
der ikke rigtig fi ndes noget medicin, så vil det være 
lettere at få godkendt et lægemiddel med en 

begrænset effekt i forhold til områder, hvor er 
fi ndes meget medicin allerede.

”Hvis der er det, vi kalder et ”high medical 
need”, det vil sige, at der ikke rigtig er 
noget alternativ, så vil man generelt 
være mere positiv indstillet. Der skal 

selvfølgelig stadig være fl ere fordele 
end ulemper, men man kan godt 

forestille sig, at lægemidler, der 
kun virker på 2025 procent af 
en patientgruppe, bliver god
kendt, hvis der ikke er andre 
midler,” siger Jens Ersbøll. 

Når EMA har godkendt et læge-
middel for hele EU på én gang, er 

det herefter op til de enkelte landes 
sundhedsmyndigheder at vælge, 
om det vil udstede en markeds-

føringstilladelse til produktet 
i deres eget land.

Foto: Scandinavian Stock Photo.
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Til gengæld vil barren for en positiv 
effekt så ligge lidt højere næste gang, der 
kommer en ansøgning om et lægemiddel 
på området. 

Et sted hvor barren sættes stadig højere 
er på kræftområdet, mener Jens Ersbøll. 

”Her er overliggeren helt sikkert hævet. 
I dag kræves der en højere effekt af et 
nyt middel, end vi gjorde for bare fem år 
siden, og ind imellem kan jeg synes, at der 
stilles urimeligt høje krav til nye midler. Når 
man har fulgt området, vil jeg sige, at det 
er godt, at den her målestok ikke gjaldt 
i 1970´erne, for så var vi ikke kommet 
nogen vegne. Man skal huske, at en del 
lægemidler måske ikke yder meget enkelt
vis, men sammen med andre, kan de yde 
en hel del,” siger Jens Ersbøll.

Europa og USA er lige hårde
På netop kræftområdet er der fl ere ek
sempler på lægemidler, der ikke er blevet 
godkendt i Europa, selvom de har fået 
grønt lys i USA af den amerikanske læge
middelmyndighed FDA. Det gælder for 
eksempel midlet Ixempra til 
brystkræft, og Zolinza til en 
specifi k form for hudkræft.

På scleroseområdet 
afviste EMA for nylig også 
et middel mod gangbesvær 
som var godkendt i USA. 
Ved en appelproces har 
midlet dog fået en midlerti
dig europæisk godkendelse 
på et år.

Hos EMA afviser man 
imidlertid, at europæerne 
er hårdere i deres bedøm
melse af nye lægemidler 
end amerikanerne. 

”Det er et spørgsmål, 
som alle lægemiddelmyn
digheder får. Da FDA blev 
spurgt om det samme på 
et tidspunkt, lavede de 
en analyse, hvor de kig
gede på et stort antal af de 
lægemidler, der var blevet 
søgt om tilladelse til i både 
Europa og USA. Og i de 

Professor Hans-Georg 
Eichler er ledende overlæ-
ge i det europæiske læge-
middelagentur European 
Medicines Agency (EMA), 
der er placeret i London, 
og er således med til at 
bestemme om lægemid-
ler får markedsføringstil-
ladelse i EU-landene.

Bivirkninger spiller en større og større rolle, 
når nye lægemidler skal blåstemples. ”Det 
er selvfølgelig også vanvittigt vigtigt, og 
det er med god grund noget, der optager 
både befolkninger og medier voldsomt,” 
siger overlæge Jens Ersbøll, der er den 
danske sundhedsstyrelses repræsentant i 
EMA.
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fl este tilfælde, var begge myndigheder 
enten negative eller positive,” siger Hans
Georg Eichler.

Der er dog et antal grænsetilfælde, hvor 
vægtningen mellem fordele og ulemper 
ved et lægemiddel kan tippe til begge 
sider.

”I de tilfælde er det ikke overraskende, 
at to forskellige sæt af eksperter kommer 
frem til forskellige beslutninger. Men det 
er få tilfælde, det drejer sig om, og der er 
ikke en systematisk forskel,” siger Hans
Georg Eichler.

Økonomi må ikke spille ind
Ifølge reglerne for EMAs virke er agen
turets opgave udelukkende at rådgive 
EUkommissionen om tilladelse til et 
lægemiddel, da det er Kommissionen, der 
ultimativt giver den endelige godkendelse. 
Og i vurderingen af fordele og ulemper 
ved lægemidlet, må der ikke skeles til 
økonomi. 

Det må altså ikke påvirke afgørelsen, om 
der er tale om et dyrt eller billigt produkt.

”Vi har intet mandat 
overhovedet til at spørge 
ind til prisen. Det er et 
spørgsmål, der er meget 
vigtigt for de nationale 
sundhedssystemer i med
lemslandene, men det 
spiller ikke ind på markeds
føringsgodkendelsen,” 
understreger HansGeorg 
Eichler.

Jens Ersbøll er principielt 
enig. Som repræsentant 
for Lægemiddelstyrelsen 
skal han ikke tænke i øko
nomi, for når det gælder 
medicin, der udleveres 
via sygehusapoteker, hvor 
mange af de nye virkelig 
dyre præparater som regel 
distribueres fra, så er det 
regionerne, der står for 
økonomien.

Når det så er sagt, vil 
han ikke afvise, at økonomi 
alligevel kan spille en rolle 

for de enkelte nationale repræsentanter, 
når de efter den faglige vurdering skal 
stemme om, hvorvidt et lægemiddel skal 
godkendes eller ej.

”De læger og eksperter, der sidder med, 
ved ikke præcis, hvad prisen er for et givet 
lægemiddel, men de gør det måske lidt 
alligevel, fordi de kender priser på andre 
lægemidler, der er tæt beslægtede. I 
bedste fald kommer et nyt lægemiddel til 
at koste nogenlunde det samme, men det 
bliver sjældent meget billigere. Så hvis ef
fekten på et nyt middel er relativt lille, kan 
det måske godt påvirke nogens holdning. 
Vi kan jo ikke se, hvad der sker inde i folks 
hoveder,” siger Jens Ersbøll. 

Problemer på hjemmefronten
Det der potentielt kan påvirke de nationale 
repræsentanters bedømmelse er, hvis de 
ved, at det kan give problemer derhjem
me, at EMA godkender et dyrt produkt, 
som deres egne myndigheder ikke vil tage 
i brug på grund af prisen. Det sker i en del 
tilfælde, at EMAs godkendte produkter 
ikke når ud til alle medlemslande, fordi 
den nationale vurdering af effekt og bi
virkninger over for pris falder negativt ud. 
Til stor fortrydelse for berørte patienter og 
patientorganisationer. 

Danmark er dog et af de lande, hvor det 
går hurtigt med at få størstedelen af de 
godkendte lægemidler ud til patienterne.

”Nogle af de andre EUlande er meget 
langsomme til at få fastsat, om de vil betale 
for et lægemiddel eller ej. Vi er relativt hur
tige herhjemme til at beslutte, om noget 
skal tages i brug, og langt det meste medi
cin bliver stillet til rådighed for danskerne. 
Også det dyreste,” siger Jens Ersbøll.

Men i Storbritannien for eksempel har 
deres ”National Institute for Health and 
Clinical Excellence” derimod i fl ere tilfælde 
smækket kassen i overfor dyre lægemidler, 
der er blevet godkendt af EMA. 

Derfor har EMA nu i en strategi for 
2015 bestemt, at man i højere grad vil i 
dialog med de nationale organer, der står 
for tilladelserne til medicinen i deres egne 
lande, så man kan forsøge at imødegå 
den slags konfl ikter i fremtiden.
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Mad fra skraldespanden er dagens ret
Siden kommunismens fald i starten af 1990’erne har en gruppe børn og unge hutlet sig igennem tilværelsen i 
verdens koldeste hovedstad Ulan Bator. Først i byens kloakker, men i dag over jorden, har de overlevet på en 
kost af alkohol og madrester fra skraldespandene. Alligevel vælger børnene det udsatte liv på gaden frem for 
en tilværelse i hjemmet.

• Tekst og foto: Anna Klitgaard · redaktionen@raskmagasinet.dk

RASK Magasinet, Mongoliet: Selv fra centrum kan man se 
steppernes uendelige vidder. Umiddelbart udenfor hovedstaden 
Ulan Bators udkantsområder rejser bjergene sig og bag dem 
de endeløse græsmarker. Det var nord herfor, at Djengis Khan 
for 800 år siden grundlagde det første mongolske imperium og 
siden red ud for at erobre verden. Det er også derude, at hans 
efterkommere i dag skal fi ndes. Dog har de ikke længere kurs ud 
i verden, men ind imod hovedstaden, for efter to årtiers økono
misk karruseltur er den det eneste håb for de tidligere så stolte 
nomader. 

Fra ger til gaden
I dag bor op mod halvdelen af Mongoliets befolkning i hovedsta
den. Sådan har det ikke altid været, for indtil Sovjetunionens fald 
i 1989 kunne mange af indbyggerne ernære sig selv ved at passe 
deres husdyrfl okke på landet. Med kommunismens fald forsvandt 
dog de tilskudsordninger, som i mange år havde gjort livet på 
stepperne muligt, og fabrikkerne i byerne, som staten havde ejet 
og drevet. Resultatet var en demokratisk eufori, men økonomi
ske tømmermænd af dimensioner. For nok var det gamle system 
forhadt, men det nye var endnu ikke på plads, husker Uyanga 
ZalaaUul, der arbejder for Red Barnet i Ulan Bator.

”Vores sikkerhedsnet forsvandt med et. Madpriserne og 
arbejdsløsheden steg og med dem, de sociale problemer. I 1998 
bad regeringen for første gang om hjælp til at takle problemerne 
med gadebørn, for de vidste ikke, hvad de skulle stille op.”

Børnene var dukket op i verdenspressen, fordi de levede under 
kummerlige vilkår i byens kloakker. Her kunne de holde varmen 
og overleve de ekstreme vintre, som Mongoliet oplever. Med de 
udenlandske hjælpeorganisationers hjælp er det i dag lykkedes 
at få de fl este børn permanent op af de underjordiske systemer, 
men problemerne er stadig de samme, siger Ariuntsetseg, der 
arbejder med børnene til daglig i Red Barnets dropin center i 
hovedstaden.

”I dag har regeringen og private hjælpeorganisationer hjem til 
de børn, der ikke vil eller kan bo hjemme. Men de sociale proble

mer fi ndes stadig, for markedsøkonomien har ikke hjulpet alle i 
Mongoliet lige meget.”

Alkohol splitter familierne
Det er især immigranterne fra landområderne, der er hårdt ramt. 
Da deres husdyrfl okke efter et par barske vintre blev minimeret, 
havde de ikke andre muligheder end at fl ytte deres ger – eller telt 
– til byen. Da Ulan Bator er den eneste større by i landet, er det 
hertil, de fl este kommer, og det intensiverer problemerne i de ger
distrikter, der nu står som fattige slumområder rundt om centrum.

I teltene bor børn og voksne som på landet tæt, men i byen er 
alkohol let tilgængelig, og dagen kan være lang uden dyrene og 
de traditionelle gøremål. Derfor har en alkoholrus på det nærme
ste lagt sig over den fattigere del af befolkningen, og det har sat 
Mongoliets ellers tætte storfamilier på prøve, fortæller Uyanga.

”Vi ser i nogle storfamilier, at alle de voksne drikker, og at alle 
børnene ender på gaden. De voksne kan ikke sørge for varme i 
teltene, der er ingen mad og børnene er overladt til sig selv. Ofte 
må de nøjes med de rester, som de kan fi nde i skraldespandene. 
Derfor er overgangen fra ger til gaden måske heller ikke så stor 
endda, for der har de ikke de fulde voksne omkring sig hele 
tiden.”

Arret af et hårdt liv
Selv om mange af børnene selv vælger at løbe væk hjemmefra, 
så er det ikke et reelt valg, mener Uyanga. For hvis alternativet er 
vold, sult, verbal og seksuelt misbrug, så har børnene ikke nogen 
anden mulighed. På Red Barnets hjem gør man derfor meget for 
at fi nde ud af, om der er en ansvarlig voksen at sende dem retur 
til, eller om der skal fi ndes en anden løsning.

”Vi vil helst, at børnene bliver i familien. Enten hos moderen 
eller hos storfamilien. Ret hurtigt fandt vi nemlig ud af, at børne
hjem ikke var den perfekte løsning, og i Mongoliet er der ikke no
gen tradition for at adoptere fremmedes børn. Men er situationen 
derhjemme for uholdbar eller vil barnet absolut ikke hjem, så kan 
en plads på et børnehjem være en permanent løsning.” 

Ariuntsetseg, der arbejder som socialarbejder på Red Barnets dag-
center for gadebørn i Ulan Bator sidder på kontoret. Hun hjælper 
alle ugens dage med at vaske børnenes tøj, give dem lidt varmt 
mad, snakke eller bare give dem et frirum.

De unge fra socialt udstødte familier holder ofte til, hvor der 
er bedst chance for at tjene eller tigge sig til føden eller andres 
beskyttelse. Her er det ved hovedstadens største tempel Gandan 
Khiid.
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For andre fortsætter livet på gaden dog. Det er det eneste 
børnene kender, og derfor samler de sig sammen i grupper, som 
yder en vis beskyttelse mod samfundet omkring. På Red Barnets 
dropin center er de velkomne alle ugens hverdage til en samtale 
eller lidt praktisk hjælp. Det kan være med mad, tøjvask, for at 
se en fi lm eller at komme til lægen. For livet på gaden giver ar på 
både krop og sjæl, siger Ariuntsetseg.

”Vi ser en masse ernærings og hudproblemer, sår, infektioner 
og kønssygdomme. En tredjedel af børnene på gaden er piger, 
og for at leve i gruppen må de have beskyttelse af en dreng. Det 
betaler de for ved sex, og derfor spredes kønssygdommene ret 
hurtigt. Dog er det sygdomme, vi kan kurere, hvis bare børnene 
kommer til os – det er meget sværere med de traumer, som de 
bærer rundt på.”

Lav selvtillid og angst er blot nogle få af de problemer, som so
cialarbejderne og psykologerne ofte støder på hos børnene, men 
traumer og stress er andre lidelser. Alt skyldes det usikre liv på 
gaden, og desværre er der ikke nogen let løsning på problemet, 
sukker Uyanga, for gadens sociale problemer går i arv.

Andengenerations gadebørn
Hjælpearbejderne ser i dag, hvordan børn af tidligere gadebørn 
dukker op i Ulan Bators bybillede. De unge er endt i den samme 
situation med alkoholisme og fattigdom som deres forældre, og 
da de ikke kender andet, er det svært at hjælpe. Alligevel ser Red 
Barnet lyst på fremtiden, for hvor der i 1990’erne var fl ere tusinde 
børn, der levede i byens kloakker, så er der i dag blot et par 
hundrede gadebørn. Men det er stadig for mange, understreger 
Uyanga. 

”Børn har krav på en human tilværelse, rettigheder og social 
sikkerhed. Mange af disse børn kender ikke til et trygt liv med 
en mor og en far, de har været udsat for misbrug, og de har kun 
hinanden. Hvis Mongoliet ikke skal tabe dem helt, skal vi blive ved 
med at hjælpe dem, give dem muligheder og støtte dem, så den 
sociale arv kan blive brudt. Og i det kan regeringen være meget 
mere behjælpelig end den er i dag.”

Hun konstaterer tørt, at der først nu er ved at blive oprettet en 
afdeling for børn og familier under regeringen. I dag skal orga
nisationerne omkring mange politikere og administrative ledere, 
hver gang de vil have noget igennem, men i fremtiden skulle det 
gerne blive lettere. Omvendt skulle adoption gerne blive svæ
rere i fremtiden, for lige nu er reglerne uklare, og det har ført til 
spekulationer om menneskehandel blandt børnene. Endnu er det 
kun rygter, understreger hun, men med de lange grænser mod 
Rusland i nord og Kina i syd, de mange børn på institutioner og et 
korrupt system, så er det tænkeligt, at det foregår. 

Mongoliet er et kæmpestort land
Mongoliet er verdens 19. største land og hjem for blot 
3.3 millioner mennesker. Der er 10 gange fl ere husdyr 
end mennesker, og en af de vigtigste eksportvarer er da 
også uld fra både geder, får, kamel og yak samt læder. I 
syd strækker Gobiørkenen sig mod Kina, mens græs
stepperne og skovene dækker landet mod nord mod 
Rusland. Gennemsnitsindkomsten er 18.100 kroner om 
året per indbygger, men på grund af den store skævhed i 
fordelingen af ressourcer lever 36 procent i fattigdom. 

Gadebørn kaster skygger
Samfundet ser da også helst, at børnene forsvinder ud af gadebil
ledet. Mange mener nemlig, at det bringer uheld, hvis de rører 
ved dem, og at de er kriminelle. Alle steder bliver besøgende da 
også advaret mod at komme for tæt på børnene, men om det er 
deres egne fordomme eller bitter erfaring, siger ingen noget om. 
Uyanga er dog ikke i tvivl.

”Gadebørnene er uønskede. De er set som en plet på samfun
det, diskrimineret imod og overset. Mange af de unge arbejder 
for ældre børn, og de skal skaffe f.eks. 5.000 tögrög (22 kroner) 
hver dag, ellers får de bank. Derfor er de nogle gange desperate, 
men de rige mennesker, som de beder om penge, burde også 
tænke på, hvor godt de har det i forhold til dem.” 

Siden revolutionen i 1990 er rigdom nemlig kommet til det tid
ligere kommunistiske land. Men også langt mere ulighed. For selv 
om Mongoliet har rige naturressourcer af olie, guld og mineraler, 
så er det en lille elite, der lige nu har adgang til de store penge. 
At rigdommen dog langsomt er ved at sprede sig længere ned 
i samfundet kan ses på de mange, der hver dag gæster Ulaan
baatars store shoppingcentre og på antallet af store biler i byens 
gader. I dem kan de om sommeren køre tilbage til stepperne og 
det land, som Djengis Khan dengang underlagde sig og for en 
tid igen drømme sig tilbage til nomadelivet. For gadebørnene i 
hovedstaden er sommeren dog ingen ferie – uanset årstiden skal 
de nemlig stadig selv fi nde dagens ret i byens skraldespande eller 
kæmpe for overlevelse i et samfund, der helst ikke vil se dem. 

Der skal være tid til afslapning i dagscenteret, for ofte er børnenes 
hverdag på gaden eller hjemme stresset og fyldt med frygt og 
vold. Mobning er også et stort problem på de mongolske skoler 
og ofte går det ud over de fattigste børn. Mange forlader af den 
grund undervisningen og det giver dem selvfølgelig endnu ringere 
chancer i livet.

Ger-distrikter skyder op i Ulan Bators udkant. Traditionelt har 
nomader levet i en ger, fordi den var let at fl ytte rundt, men fordi 
mange af hovedstadens nyere indbyggere kommer fra sletterne 
og en ger er billigere end en bolig, så er de nu også fast inventar 
i hovedstaden. Op mod 60 procent af indbyggerne her bor i de 
fattige områder omkring byen.
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Hjælp til sclerose-patienter 
– lægemiddel med cannabis nu lovligt
Et nyt lægemiddel, der kan hjælpe patienter med multipel 
sclerose, har kurs mod det danske marked, idet indenrigs 
og sundhedsminister Bertel Haarder har ændret bekendt
gørelsen om euforiserende stoffer, så det bliver lovligt at 
sælge lægemidlet Sativex, selv om det indeholder ekstrakt 
af cannabis. 

Ændringen af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer 
betyder, at Lægemiddelstyrelsen kan tillade lægemidlet 
Sativex. Regelændringen er nødvendig, fordi lægemidlet 
indeholder ekstrakt af cannabis.

”Jeg kan forstå på Lægemiddelstyrelsen, at Sativex kan 
hjælpe patienter med multipel sclerose, som ikke har gavn 
af andre scleroselægemidler. Så skal vi ikke lade stive bu
reaukratiske regler stå i vejen for, at denne patientgruppe 
kan få en behandling, der kan hjælpe. Derfor vil jeg nu 
ændre bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, så eks
trakter af cannabis fremover kan anvendes i medicinsk øje
med, dvs. efter lægelig ordination,” siger Bertel Haarder.

Sativex er allerede tilladt i Storbritannien og Spanien, og 
anvendelsen af ekstrakter af cannabis i medicinsk øjemed 
stemmer også fuldt overens med FN’s 
narkotikakonvention.

Den nye bekendtgørelse trådte i 
kraft den 3. juni 2011. Sativex vil 
kunne ordineres af speciallæger i 
hhv. neurologi og neuromedicin.

Kilde: www.im.dk

Påvirkning fra mobiltelefoner klassifi ceres som mu-
ligt kræftfremkaldende
En ekspertgruppe indkaldt af WHOs kræftforsknings 
agentur (IARC) har klassifi ceret radiofrekvente elektromag
netiske felter relateret til brug af mobiltelefon som muligt 
kræftfremkaldende for mennesker. ’Muligt kræftfremkal
dende’ er den såkaldte gruppe 2B, og er baseret på en 
øget risiko for en ondartet form for hjernetumor (gliom).

Dokumentationen for en sammen
hæng er begrænset. Derfor er det 
ekspertgruppens vurdering, at der kun 
er en mulig forøget risiko for kræft i 
hjernen ved brug af mobiltelefoner. 
Når det gælder risiko som følge af 
eksponering fra den trådløse trafi k fra 
fx mobil og radio/tvmaster vurderer 
ekspertgruppen, at dokumentationen er 
utilstrækkelig til, at den kan klassifi ce
res som forbundet med en øget risiko. 
Sundhedsstyrelsen vil se på den nær
mere baggrund for IARCs vurdering, 
som vil blive publiceret snart, ligesom Sundhedsstyrelsen 
fortsat følger ny viden inden for området.

IARCs klassifi cering af de radiofrekvente elektromag
netiske felter giver anledning til at gentage Sundhedssty
relsens råd om begrænsning af udsættelse af hjernen for 
mobiltelefoner i brug. De væsentligste råd er at anvende 
’headset’, som er trådløse eller forbundet med ledning til 
telefonen, skrive sms’er i stedet for at tale i mobiltelefon 
og kun gennemføre den nødvendige kommunikation og 
undgå lange samtaler. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle 
aldersgrupper, der anvender mobiltelefon til kommunika
tion, benytter sig af sådanne enkle midler til at begrænse 
påvirkningen fra mobiltelefonens radiobølger. Det betyder 
også, at forældre må være med til at sætte grænser for 
børns brug af mobiltelefoner, herunder sørge for, at de 
yngste børn ikke får mobiltelefoner.

Kilde: www.sst.dk
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Overvægt er mere skadelig for leveren end alkohol hos midaldrende mænd
Overvægt indebærer en klart øget risiko for udvikling af levercirrose, dvs. skrumpelever, hos mænd, 
viser et nyt studie fra Sahlgrenska Akademi ved Göteborgs Universitet. Studiet er publiceret i Scandina
vian Journal of Gastroenterology.

”I takt med det øgede problem med overvægt i Sverige kan man derfor frygte at fl ere bliver ramt 
af skrumpelever,” siger Jerzy Kaczynski, docent ved Sahlgrenska Akademi og læge på Sahlgrenska 
Universitetssygehus. 

En forskergruppe har undersøgt sammenhængen mellem overvægt og risikoen for at udvikle lever
cirrose hos midaldrende mænd. Undersøgelsen omfattede fra start 855 mænd, som alle var 50 år 

gamle og som blev fulgt i 40 år. 
Ingen af mændene havde levercirrose ved studiets begyndelse, men i løbet af perioden fi k 

knapt 2 % af dem diagnosen. Alle, som blev ramt af levercirrose, var overvægtige 
og havde ved studiets start et gennemsnitligt BMI på 28. Gennemsnittet for 

mænd, som ikke blev ramt af skrumpelever, var et BMI på under 25. Det 
viste sig, at både BMI og et forhøjet tal for triglycerider i blodet, hvilket 

er almindeligt ved overvægt, var risikofaktorer for udvikling af syg
dommen. Den samme statistiske sammenhæng kunne ikke påvises 
for så vidt angår alkohol. Muligvis har mænd med alkoholproblemer 
dog takket nej til at deltage i undersøgelsen.

Kilde: www.sahlgrenska.gu.se
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D-vitamin øger farten på sædceller
Dvitamin ser ud til at påvirke mænds fertilitet. Forskere har tidligere 
noteret sammenhængen i adskillige dyrestudier, og nu har forskere 
fra Københavns Universitet og Rigshospitalet foretaget et nyt studie 
på mænd, der viser samme positive sammenhæng mellem antallet 
af bevægelige sædceller og Dvitaminniveauet i blodet. 

De nye forskningsresultater er publiceret i juniudgaven af det 
videnskabelige tidsskrift Human Reproduction og viser samtidig, 
at man også i laboratoriet kan stimulere sædcellernes bevægelig

hed og funktion med Dvitamin. 
”Undersøgelsen er meget interessant og 

øger vores viden om Dvitamins funktion, 
men før vi begynder at ændre på behand
lingspraksis, skal vi have fl ere opfølgende 
studier,” udtaler en af forskerne bag 
studiet, læge Martin Blomberg Jensen fra 
Rigshospitalet: 

”Vores undersøgelser peger på, at D
vitamin har en betydning for sædcellens 

bevægelse og funktion.”
Der fi ndes i dag ingen kendte medicinske behandlinger, der 

beviseligt forbedrer mænds sædkvalitet, selvom litteraturen inde
holder utallige positive sammenhænge mellem fx antioxidanter, 
zink, forskellige vitaminer m.v. 

”Adskillige faktorer, kendte og ukendte, har betydning for sæd
kvaliteten,” siger professor Anders Juul fra Københavns Univer
sitet og Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion. ”Vi 
forventer, at mange af faktorerne allerede påvirker drengefostre 
og testiklernes udvikling, og derved kan føre til infertilitet hos den 
voksne mand. Det nye studie tyder dog på, at faktorer i voksenli
vet også kan spille en rolle for sædkvaliteten.”

Kilde: www.rigshospialet.dk

Gennembrud i behandlingen af modermærkekræft
Modermærkekræft, som har spredt sig, hører til blandt de 
mest aggressive og vanskelige kræftsygdomme at behand
le. Nu viser banebrydende resultater fra et stort internatio
nalt studie, at en ny, skræddersyet tabletbehandling kan 
forlænge levetiden markant for patienterne. Resultaterne 
er netop blevet præsenteret på verdens største onkologi
kongres, 47th Annual Meeting of the American Society 
of Clinical Oncology (ASCO) i 
Chicago, USA.

Studiet viser, at patienter, 
der blev behandlet med den 
nye behandling, vemurafenib, 
gennemsnitligt fi k reduceret 
risikoen for at dø med 63 % i 
forhold til behandling med ke
moterapi. Efter 6 måneder var 
84 % af de patienter, der blev 
behandlet med vemurafenib, 
stadig i live mod kun 64 % i gruppen, der fi k kemoterapi. 
De nye data viser yderligere, at risikoen for, at sygdommen 
bliver forværret, nedsættes med 74 % i forhold til behand
lingen med kemoterapi. Undersøgelsen viser derudover, 
at behandling med vemurafenib i langt højere grad end 
kemoterapi kan få kræftknuden til at skrumpe. Hele 
48,4 % af de patienter, der fi k vemurafenib, oplevede, at 
kræftknuden blev mindre, mod kun 5,5 % i kemoterapi
gruppen.

”Det er første gang, at jeg igennem 20 års deltagelse på 
de store kongresser har set dokumentation for, at en ny 
medicinsk behandling markant kan gavne patienter med 
fremskreden modermærkekræft,” siger overlæge Lars 
Bastholt, som er ansvarlig for behandlingen af modermær
kekræft på Odense Universitetshospital. Det forventes, at 
man allerede efter sommerferien kan påbegynde behand
lingen med stoffet.

Ca.1.800 danskere får hvert år konstateret modermær
kekræft (også kaldet malignt melanom). 

Kilde: www.cancer.dk og Roche A/S

Dødelige hjertesygdomme opdages ikke i tide
Borgere i udkantskommuner dør oftere af deres hjertesygdom 
end borgere i resten af landet, men de bliver sjældnere indlagt 
viser nye, landsdækkende tal offentliggjort af Hjerteforeningen.

”Vi er nødt til at forstå, hvad der ligger til grund for forskellene 
i de pågældende kommuner: Skyldes det vaner og rutiner i sund
hedsvæsenet, henviser lægen sjældnere patienter med mistanke 
om en hjertesygdom til nærmere undersøgelse, eller opsøger bor
gerne ikke selv læge, hvis de har mis
tanke om hjertesygdom? Vi kender ikke 
baggrunden, men sammenhængen 
mellem dødelighed af hjertesygdom 
og færre indlæggelser er så udtalt og 
markant, at en nærmere undersøgelse 
er påkrævet,” siger Hjerteforeningens 
direktør, cand. med Inge Vestbo.

Derfor foreslår Hjerteforeningen, 
at alle over 45 år bliver indkaldt til en 
helbredssamtale hos lægen. ”Alle burde få et brev om, at nu er 
det tid til at få undersøgt blodtryk og kolesteroltal. Hvis alle gik til 
en helbredsundersøgelse, ville man opdage disse problemer i tide 
og nå at sætte ind med behandling,” siger Inge Vestbo.

Mere end to ud af tre, der har rundet 40 år, har for højt kole
steroltal, og omkring 950.000 danskere har forhøjet blodtryk. Hos 
mange har hverken de selv eller lægen opdaget problemerne.

Kilde: www.hjerteforeningen.dk

Svensk forsker har fundet genet bag grøn stær
Det er en mutation i et gen, som forårsager sygdommen 
grøn stær, viser forskning, som sker i et samarbejde mellem 
svenske, tunesiske og amerikanske forskere. Resultatet er 
for nylig blevet publiceret i Nature Genetics.

Den almindeligste form for grøn stær, et såkaldt åben
vinklet glaukom, er en sygdom, som rammer mere end 16 
millioner mennesker i hele verden. Synsnervens nervefi ber
lag bliver langsomt mindre, 
hvilket gør, at evnen til at se 
i vidvinkel bliver dårligere og 
på sigt kan det give alvorlig 
synsskade.

Tidligere har man troet, at 
grøn stær var forårsaget af for 
højt tryk i øjet. Men nu har 
Peter Söderkvist og Mounira 
HmaniAifa fra Hälsouniversi
tet i Linköping i samarbejde med tunesiske og amerikanske 
forskere kunnet identifi cere det sygdomsfremkaldende gen, 
PRSS56, som er en serin protease, det vil sige et enzym som 
spalter andre aminosyrer ved hjælp af serin. Det er dog 
fortsat ukendt hvilket protein som er substrat (det molekyle 
som et enzym virker på) for PRSS56.

Forskerne har undersøgt tunesiske familier, som har været 
ramt af såvel grøn stær som mikroftalmi (en sygdom, hvor 
øjenæblerne krymper), og i den forbindelse lykkedes det at 
identifi cere det gen, som muterer og forårsager sygdom
men. De amerikanske forskere, som deltager i arbejdet, 
har også muteret genet hos mus og er kommet frem til 
lignende resultater. 

Kilde: Linköpings Universitet, www.liu.se 
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Læge kombinerer yogaterapi 
og traditionel medicin
Den amerikanske læge Timothy McCall praktiserer yogaterapi. En behandlingsform, der fungerer rigtigt godt 
sammen med traditionel medicin. Ikke desto mindre er det patienterne, der skal vise vejen, hvis yogaterapien 
skal tilkæmpe sig en plads indenfor det etablerede sundhedsvæsen. 

• Af Pia Olsen · redaktionen@raskmagasinet.dk

Læge og yogalærer Timothy McCall har i mange år behandlet 
patienter med en kombination af yoga og traditionel medicin. 
I maj måned var amerikanske Timothy McCall gæst i Danmark, 
hvor han delte ud af sin viden om yoga som medicin. 

På en saglig og meget lægeagtig facon, understregede Timothy 
McCall igen og igen, at yoga ikke er et mirakelmiddel og, at yoga
terapi ikke nødvendigvis kan helbrede. Yogaterapiens styrke er, at 
den formår at arbejde både med krop og psyke. 

”Yoga har nogle fantastiske egenskaber i kampen mod 
sygdom. Helt grundlæggende styrker yoga kroppens naturlige 
immunforsvar. Men det særlige ved yogaen er, at den også har 
en stor mental effekt. Og al forskning viser, at hvis krop og psyke 
arbejder sammen, så øges en persons modstandskraft væsentligt, 
uanset hvilken sygdom personen kæmper mod,” fastslog Timothy 
McCall indledningsvis.

Sin erfaring med at bruge yoga som medicin, har Timothy 
McCall fra de mange patienter, som har opsøgt ham gennem 
årene. 

”Jeg har haft patienter med stort set alle slags sygdomme. Hvis 
jeg skal nævne nogle af de mest almindelige, så kommer folk 
med stress, depression, infertilitet, multipel sclerose, knæ og 
rygoperationer og cancer,” siger Timohty McCall. 

Yoga til cancerpatienter
Timothy McCall har gode resultater med cancer patienter.

”Cancer – stort set alle typer – er en meget alvorlig sygdom, 
som skaber frygt hos patienten, samtidig er den medicinske 
behandling af cancer meget giftig. Derfor kommer helt typisk 
cancerpatienter og er både mentalt og fysisk helt udpinte og 
stressede. Stress svækker immunforsvaret og det er meget uhel
digt, når man er cancer patient. Derfor gælder det om at slippe 
af med stressen og netop det er yogaterapien et meget effektivt 
redskab til. Yoga kan få personen ned i tempo. Så begynder man 
at mærke sin krop og det giver fast grund under følelserne,” siger 
Timothy McCall, der mener, at cancer netop er et eksempel på en 
af de sygdomme, hvor yogaterapi øger helbredelsesprocenten. 

”Kemoterapi er meget hårdt for kroppen og patienterne døjer 
ofte med voldsomme bivirkninger. I nogle tilfælde er bivirknin
gerne så kraftige, at patienten ikke kan tåle at få den dosis kemo, 
som egentlig er hensigtsmæssig i forhold til sygdommen. I mange 
tilfælde må de holde pause fra behandlingen, også selvom det 
ikke er hensigtsmæssigt i forhold til at bekæmpe canceren. I den 
slags tilfælde kan yogaterapi ofte hjælpe. Jeg går typisk ind og ar
bejder med kvalmen og med trætheden, så patienten får næring 
og energi igen. I mange tilfælde kan patienterne tåle medicinen 
bedre, når behandlingen kombineres med yoga. Det betyder helt 
konkret, at patienten kan få den dosis, som er nødvendig og 
det øger helt enkelt patientens mulighed for at overleve,” siger 
Timothy McCall. 

Støtte til helbredelse
Yogaterapi alene er sjældent nok, når en krop hærges af sygdom, 
men at få kroppens grundlæggende livsnødvendige funktioner til 
at virke, er et godt fundament for den etablerede lægevidenskab 
at arbejde på.

”Yoga styrker kroppens vitale funktioner: Respiration, fordøjelse 
og blodcirkulationen m.m. Når de vitale funktioner virker opti
malt, så arbejder kroppens eget immunforsvar bedre. Og på trods 
af alt hvad vi kan som læger, så er kroppens eget immunforsvar 
stadig den bedste ’medicin’ mod sygdom,” siger Timothy McCall. 

Folk får det bedre 
Timothy McCall har erfaret, at uanset hvor syge folk er, kan yo
gaen være et middel til at stabilisere psyken. 

”Yoga er jo et holistisk system, hvor hensigten er at få krop 
og sjæl til at arbejde sammen. Yoga skaber balance mellem krop 
og sjæl. Og derfor får mange patienter det bedre ved hjælp af 
yogaterapi. Det betyder også, at de kan tackle deres sygdom 
anderledes og ofte med mere overskud. Det handler om at skabe 
de optimale vilkår for sygdomsbekæmpelse og en stærk psyke 
er et effektivt våben – måske endda det stærkeste våben vi har,” 
forklarer Timothy McCall.

Som læge kender Timothy McCall de barske arbejdsvilkår, som 
læger ofte arbejder under. Der er ikke tid til at koncentrere sig om 
ret meget andet end selve sygdommen. 

”Lægerne har typisk deres fokus rettet mod den konkrete 
sygdom, uanset hvad den måtte være. De har ikke tid til at gå 
nærmere ind i hver enkelt patient og dennes særlige historie. Og 

Ifølge Timothy McCall kan patienter med 54 forskellige tilstande 
og sygdomme have fordel af yogaterapi. Læs evt. mere på 
www.drmccall.com
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her tilbyder yogaen en holistisk tilgang, hvor patienten selv kan 
blive opmærksom på, hvordan kroppen fungerer som helhed og 
gå ind og støtte op om kroppen vitale funktioner, så behandlin
gen har de bedste vilkår,” siger han, og netop det, at patienten 
selv kan gøre noget, er væsentligt.  

”Alle undersøgelser viser en bedre helbredelsesprocent og ikke 
mindst en bedre livskvalitet for patienten, der selv er en aktiv del 
af sit sygdomsforløb og sin behandling. Og her leverer yogatera
pien noget helt konkret, som patienten selv er herre over og selv 
kan gøre,” siger Timothy McCall. 

Vend blikket indad
Alvorlig sygdom kan give anledning til at tænke over livet på en 
anderledes måde. Det er velkendt at mange, der rammes af alvor
lig sygdom oplever en religiøsitet, som de ikke har dyrket tidligere 
i livet. Og i den forbindelse oplever Timothy McCall, at yogaen 
kan åbne et vindue til en hidtil ukendt spiritualitet. Og måske 
vigtigst af alt et behov for en større åndelighed. 

”Jeg har ofte oplevet, at mine patienter er kommet for at få 
konkrete redskaber til deres behandling. Men med tiden er det 
faktisk den spirituelle del af yogaen, der kommer til at optage 
dem. De begynder at tale om meningen med livet og om me
ningen med netop deres liv. Yoga handler om fordybelse, om at 
se livet i et lidt større perspektiv og det oplever jeg, at mange af 
mine patienter har et stort behov for i løbet af deres sygdom. 
For mange kan det være et vendepunkt i deres liv. De begynder 
måske at leve helt anderledes og er mere bevidste om, hvad de vil 
have ud af livet,” fortæller Timothy McCall. 

Yogaterapi et tilbud på fremtidens hospital?
Yoga er ekstremt populært i USA og har efterhånden mistet sit 
skær af hippie spiritualitet. Også yogaterapien nyder en hvis aner
kendelse i USA, hvor mange efterhånden har fået øjnene op for 
dets gavnlige effekter. I Danmark har yoga også et stort publikum, 
alligevel mener Timothy McCall ikke, at vi skal regne med, at yo
gaterapi bliver et almindeligt tilbud på hospitalerne lige foreløbig. 

”Jeg tror desværre, at der er lang vej igen, før vi ser yogaterapi 
som et tilbud indenfor det etablerede sundhedssystem. Mange 
har oplevet yogaen gavnlige effekt, men det er stadig for frem
med til, at lægerne helt har taget det til sig.  Jeg tror den udvik
ling skal komme fra patienterne. Det er patienterne, der skal vise 
vejen. Og når lægerne så kan se, at det har en positiv effekt på 
deres patienter, så får de måske også øjnene op for behandlings
metoden,” siger han. 

”Jeg tror, især lægerne vil være positive overfor yogaterapien, 
når de oplever, at deres patienter bedre kan tåle den gængse 
medicin. Så vil de opleve yogaterapi, som et hjælperedskab i deres 
arbejde.”

Timothy McCall er uddannet læge, men har siden suppleret med 
yoga, som han ser som et værdifuldt værktøj til at hjælpe mange 
patienter med at få det bedre.

Timothy McCall var i Danmark i maj måned, hvor han underviste 
danske yogalærere på den Kreative Yogaskole på Frederiksberg. 

Yogaterapi betyder mindre medicin
Med yogaterapi oplever mange patienter, at de kan trappe deres 
sædvanlige medicin ned, og i nogle tilfælde helt slippe den. 

”Masser af mine patienter oplever, at de behøver langt mindre 
smertestillende medicin, når de dyrker yoga. Det gælder eksem
pelvis patienter med kronisk hovedpine, rygsmerter, knæsmerter 
og andre typer af smerter. Masser af undersøgelser viser også, at 
patienter, der lider af depression og er i behandling med antide
pressiver, behøver langt mindre medicin, når de dyrker yoga. Det 
samme gælder også patienter med forhøjet blodtryk. Forhøjet 
blodtryk er en af de sygdomme, som yoga har en meget fi n virk
ning på,” forklarer Timothy McCall. 

På et samfundsplan er det en særdeles positiv effekt, at me
dicinforbruget sænkes: ”Når patienterne har brug for mindre 
medicin, behøver de mindre behandling og det er især godt for 
patienterne, men det sparer også penge i sundhedssystemet. 
Problemet med at folk får så meget medicin er også, at de ofte 
får en lang række bivrkninger, der ligeledes er behandlingskræ
vende. Det er næsten ’skruen uden ende’. Derfor betyder mindre 
medicin, mindre bivirkninger og mindre behandling og dermed 
sparer samfundet penge. Det er selvfølgeligt det store perspektiv, 
generelt er patienterne jo bare glade, hvis de får det bedre,” siger 
Timothy McCall, der afslutningsvis også gør opmærsom på, at 
yoga ikke kun er ’gymnastiske’ øvelser. I sin behandling bruger 
Timothy McCall også forskellige meditationsteknikker og andre 
former for bevidsthedstræning. 

Timothy McCall
Timothy McCall arbejdede som læge i 12 år inden han i 2000 de
dikerede sig fuldtids til yogaterapien. Siden har han hyppigt rejst 
til Indien, bl.a. for at studere og lære mere hos verdens ledende 
yogaterapeuter. I dag bruget Timothy McCall meget af sin tid på 
at rejse rundt og udbrede kendskabet til yogaterapi og derudover 
er han også redaktør på det amerikansk Yoga Journal. Han er i 
øvrigt forfatter til bogen ’Yoga as Medicine’.
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Healingsmassage
Grundkursus

20. - 24. juli eller 14. - 18. september

Du lærer den grundlæggende healingsmassage, 
så du efter kurset kan give en god 

afspændende massage til familie og venner.
Og får en større viden om og erfaring med, hvordan 

krop og psyke hænger sammen.

To-årig RAB godkendt uddannelse
Har du lyst til at arbejde professionelt med 

healingsmassage og samtaleterapi, kan du gå videre 
på vore fortsætterkurser og den to-årige uddannelse. 

På de 1.000 timer uddannelsen varer, får du et 
virkeligt grundigt kendskab til massagen og 

samtalen som terapeutisk redskab. 
Du lærer en lang række gode teknikker til 

at støtte andre og får samtidig lejlighed til selv 
at indgå i en dyb udvik lings proces.

Kildens uddannelse er RAB-godkendt, så du kan 
blive Registreret Alternativ Behandler i 

Healingsmassage efter Sundhedsstyrelsens regler 
når du har gennemført uddannelsen.

Ring efter brochure: 36 46 08 46

eller besøg os på www.kilden.dk

Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby.

Basic Choice briks

Med deluxe hovedstøtte, 
armstøtte og transporttaske.
5 års garanti på stel. 
Kun 1050,- inkl. moms

Basic Choice Flex - Choice briksen med vipbar 
rygstøtte til f.eks. zoneterapi.    Kun 1250 kr.

• Af Karen Vistesen · redaktionen@raskmagasinet.dk

En halv million danskere lider af migræne. Man 
har hidtil ikke kendt årsagen til den stærke 
hovedpinesmerte, men nu har et hold danske 
forskere undersøgt migrænepatienters blodkar 
under et fremkaldt anfald. Forskerne har her gjort en 
opdagelse, som vil få stor betydning for fremtidens 
migrænemedicin.

Danske forskere  knækker migrænekoden

Migræne er en meget smertefuld hovedpine, som rammer næ
sten en halv million danskere. Typisk dunker smerten i den ene 
side af hovedet, og det bliver værre ved fysisk aktivitet. Ofte har 
man også kvalme og kaster op. Enkelte er så hårdt ramt, at de 
oplever talebesvær og lammelser. Der er medicin men ingen kur 
mod sygdommen, og forskerne har i årevis arbejdet intenst på at 
fi nde årsagerne til hovedpinen. Nu er der godt nyt på vej. 

Forskerne Sohail Asghar og Messoud Ashina fra neurologisk 
afdeling på Glostrup Hospital har opdaget den mekanisme i hjer
nen, som udløser migrænen. Dermed har dansk forskning taget 
et syvmileskridt, der vil kunne få betydning for udvikling af den 
medicin som fremover skal hjælpe de mange tusinder patienter, 
der lider af den smertefulde hovedpine.

”Migræne er mere invaliderende end man forestiller sig i 
hverdagen, og det et område med for lidt opmærksomhed. Der 
er en tendens til at tænke: ’Det er bare hovedpine, som kan klares 
med et par panodiler’. Det gælder også for de patienter, som er 
sygemeldt. De får måske ikke altid den forebyggende behandling 
eller anfaldsbehandling, som de har brug for. Men den nye viden 
kan hjælpe os til at behandle migræne bedre og mere målrettet,” 
siger læge og ph.d. –studerende Sohail Asghar. 

Hårdt for både patienter og statskassen
Migræne og andre stærke hovedpineformer er ikke blot en svær 
lidelse for den enkelte patient med nedsat livskvalitet til følge men 
den er også dyr for samfundet.

”Migræne og hovedpine giver mange sygedage. Det koster stat 
og kommuner rigtig mange penge i form af tabte arbejdsdage, 
udgifter til medicin, hospitalsundersøgelser og lægehjælp, så der 
er al mulig grund til at have fokus på hovedpine og migræne,” 
siger Sohail Asghar.

De sidste nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er op imod 
en hel million danskere som plages af hyppig hovedpine og mi
græne. Det er dobbelt så mange som for ti år siden. Man kender 
ikke rigtig grunden til, at så mange døjer med hovedpine, men 
meget tyder på, at stillesiddende arbejde og en presset hverdag er 

Aura
Ordet aura betegner en række symptomer, som kommer før 
den egentlige hovedpine i et migræneanfald. Auraen varer 
normalt mindre end en time, og symptomerne forsvinder fuld
stændig igen. Det kan være ganske skræmmende første gang 
man oplever aura, fordi synsforstyrrelser er meget voldsomme 
(fl imrende lys eller blinde pletter), ligesom det kan være angst
provokerende at opleve at have talebesvær eller prikken og 
stikken i huden uden ydre grund. Aurasymptomerne opstår, 
fordi der i en periode opstår iltmangel eller andre forstyrrelser 
i dele af hjernen. Når blodtilførslen atter er normal, forsvinder 
symptomerne.

Kilde: Migrænikerforbundet
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Symptomer på migræne
• Ensidige smerter i hovedet.
• Ofte kvalme og opkastninger.
• Overfølsomhed overfor lys, lyd og 

dufte.
• Forværring ved fysisk aktivitet.
• Behandlingen sker med specifi k 

migrænemedicin enten som forebyg
gende eller ved anfald.

Migræne rammer fortrinsvis yngre menne-
sker i 20-40-årsalderen. Generelt rammes 
kvinder lidt hyppigere end mænd. 

Danske forskere  knækker migrænekoden

Symptomer på migræne kan være ensidige 
smerter i hovedet, kvalme og opkastninger, 
overfølsomhed over for lyd, lyd og dufte 
og forværring ved fysisk aktivitet.
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Tal og fakta
• Omkring 500.000 danskere har 

migræne. 
• Migræne rammer fortrinsvis men-

nesker i 20  40årsalderen. Generelt 
rammes kvinder lidt hyppigere end 
mænd.

• 10 pct. har migræne med aura. 90 
pct. har migræne uden aura.

• Enkelte migræneramte oplever at 
have aura uden at der efterfølgende 
kommer hovedpine.

• Migræne klinger ofte af med alderen.

de store syndere. Hvis antallet af hoved
pineramte skal gå ned, skal der muligvis 
livsstilsændringer til. Det vil kræve, at folk 
begynder at motionere mere, og at vi 
bliver mindre stressede, mener hovedpine
eksperterne.

Som en kniv i hovedet
En ting er at have spændingshovedpine, 
som ofte kommer efter en lang dag, hvor 
man har haft alt for meget at lave – noget 
andet er at have migræne, som er en me
get slem og voldsom form for hovedpine, 
der gør at man ofte må gå i seng og ligge 
stille for nedrullede gardiner, fordi smerten 
bliver værre ved lys og lyde.

Sohail Asghar, der selv lider af migræne 
og beskriver smerten i forbindelse med 
et anfald som at ’få en kniv stukket i 
hovedet’, siger, at de slemme smerter kan 
udløses af mange forskellige ting. 

”De fl este med migræne kender forskel
lige føde og drikkevarer som har ry for 
at fremkalde migræne. Det kan være 
chokolade, ost, lakrids eller rødvin. I andre 
tilfælde kan stærkt sollys og bestemte 
dufte udløse migræne. Nogle kvinder får 
hyppigere anfald op til deres menstruation. 
Men de specielle provokerende faktorer va
rierer meget fra dag til dag og fra patient 
til patient. Man må prøve at fi nde sit eget 
migrænemønster og om muligt forsøge at 

undgå de ting, som man ved, kan udløse 
et anfald,” siger Sohail Asghar.

Migræne med og uden aura
Der fi ndes fl ere typer migræne. De to 
hyppigste typer er migræne med og uden 
aura. En aura er de forvarsler der går cirka 
en halv time forud for selve hovedpinen, 
eksempelvis fl imrende, lysende zigsag
formede fi gurer i synsfeltet, snurrende 
fornemmelser i ansigt eller fi ngre. Man kan 
desuden i sjældne tilfælde se forbigående 
lammelser, svimmelhed og talebesvær. 
Det er dog langt hyppigere at have den 
almindelige migræne uden disse syns og 
føleforstyrrelser, kaldet migræne uden 
aura.

Et migræneanfald varer typisk fra mel
lem få timer til fl ere døgn. Nogle men
nesker har kun få anfald, mens andre har 
anfald fl ere gange om måneden og her 
påvirker migrænen livskvaliteten, fordi den 
spolerer mange dage, der ellers kunne 
have været gode.

Ifølge Sohail Asghar rammes lidt fl ere 
kvinder end mænd af migræne, og der 
er en tendens til at migræne optræder i 
nogle familier, mens andre går fri. Derfor 
kan migræne formodentlig have et arveligt 
moment, selv om det endnu ikke er viden
skabelig bevist, hvilke gener, der er skyld i 
at sygdommen føres videre. 

Også børn kan få migræne. Når det sker, 
kan diagnosen blive overset, og migræne
børn får ikke altid en effektiv behandling. 
Derfor er det vigtigt, at forældrene og 
andre voksne er opmærksomme på børn, 
der pludselig bliver blege og meget stille. 
Det kan være et tegn på, at de har ondt i 
hovedet.

Blodkar afslører nye muligheder
Som nævnt har man ikke hidtil kendt årsa
gen til migræne. Hovedpineforskerne har 
dog længe peget på, at migræne skyldes 
forstyrrelser i hjernens blodkar. Man har dis
kuteret, om udvidelse af hjernens blodkar 
er den skyldige. Det var for at kaste lys over 
denne sag at forskerne Sohail Asghar og 
Messoud Ashina besluttede sig for at un
dersøge migrænepatienters blodkar under 
et anfald. De målte diameteren af blodkar 
inden i og udenpå hjernen. Det skete ved 
hjælp af avancerede MRscanninger af 
patienterne før, under og efter anfaldet.

”På baggrund af vores undersøgelse 
kan vi slå fast, at migræneanfald hænger 
sammen med udvidelse af blodkar, som 
forsyner hjernehinderne, og blodkar, som 
forsyner selve hjernevævet. Det bekræfter 
den gamle hypotese om, at migrænesmer
ten er forbundet med udvidede blodkar,” 
siger Sohail Asghar og uddyber:

”Endnu vigtigere er det, at når vi gav mi
grænepatienterne medicinen sumatriptan, 
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Nyt håb for kredsløbspatienter 
- uden smerter og bivirkninger!

Et nykonstrueret Elmedistrål-apparat til hjem-
mebrug der giver øget livskvalitet og bedre vel-
være.

Her ud over udtaler dr. med. Ernst Chr. Hansen 
at metoden har en rensende virkning på blod-
karrene, som øger blodgennemstrømningen i 
arme og ben og a� aster hjertet d.v.s. forhindrer 
dannelsen af blodpropper (tromboser).

Elmedistrål-metoden er smertefri, uden medi-
cin og uden bivirkninger. Apparatet er enkelt og 
nemt at betjene. 

Elmedistrål-apparatet er en dansk op� ndelse 
og produceres i Danmark.

Vil du vide mere eller ønsker at få en brochure 
tilsendt eller du ønsker at få afprøvet metoden 
gratis, så ring til os - så vil vi sende en medar-
bejder hjem til dig for at instruere dig i brugen 
af apparatet.
Overlæge Dr. med. Ernst Chr. Hansen, Køben-
havns Kommunehospital har afprøvet Elmedi-
strål-apparatet gennem 8 år sammen med Liv. 
med. Percy Nordqvist, Vasa Sjukhus i Göteborg 
samt Universitetsklinikken i Birmingham. 
Samtlige instanser kan dokumentere at appara-
tet har e�ekt på følgende lidelser:

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

seleh liv ekki red råssnebennikS  •

Elmedistrål-metoden virker direkte ind på blod-
karrene og har derved e�ekt på kredsløbspro-
blemer og dermed forbedrer blodcirkulationen 
der er forudsætningen for de � este af kroppens 
funktioner.

Elmedistraal Trading

Tlf. 28 92 84 04
kurtrosengart@hotmail.com

kunne vi se, at blodkarrene i hjernehinden 
trak sig sammen, og at det lettede migræ
nesmerterne. Det peger på, at lindring af 
et migræneanfald først og fremmest kan 
ske ved at påvirke blodkarrene i hjernehin
den. Og disse kar ligger uden for blodhjer
nebarrieren,” siger han.

Nemmere at ramme med medicin
Blodhjernebarrieren er en fortykkelse af 
hjernens blodkar, som gør, at kun særlige 
stoffer kan trænge ind til hjernens væv. 
Det beskytter mod infektioner og af

”På baggrund af vores undersøgelse kan 
vi slå fast, at migræneanfald hænger 
sammen med udvidelse af blodkar, som 
forsyner hjernehinderne, og blodkar, som 
forsyner selve hjernevævet. Det bekræfter 
den gamle hypotese om, at migrænesmer-
ten er forbundet med udvidede blodkar,” 
siger Sohail Asghar.

faldsstoffer, men det kræver også særlige 
medikamenter, når sygdomme og skader i 
hjernen skal behandles.

”Hvis migrænesmerten neurofysiologisk 
set udløses af faktorer, som ligger uden for 
blodhjernebarrieren, er den langt nem
mere at ramme med medicin, end vi hidtil 
har antaget. Det vil derfor få betydning for 
fremtidens migrænemedikamenter,” siger 
Sohail Asghar.

Tusindvis af timer med testpersoner i 
MRscanneren er grundlaget for den nye 
viden, der netop er publiceret i det aner
kendte videnskabelige magasin Annals of 
Neurology.

Nu er det så op til medicinalfi rmaerne at 
udvikle den nye medicin – en opgave, der 
er blevet nemmere med resultaterne fra 
Glostrup.

”Vi har givet dem, der skal udvikle me
dicinen et nyt redskab. Vi har fortalt dem, 
hvor deres mål skal være henne fremover. 
Så perspektiverne er, at der bliver meget 
mere målrettet udvikling af ny medicin fra 
nu af,” siger Sohail Asghar.

Vejen til diagnose 
og rigtig behandling
Sohail Asghar anbefaler, at man kontakter 
sin egen læge, hvis man har mistanke 
om, at man har migræne. Lægen vil ud 
fra sygehistorien afgøre, hvilken type 
behandling, der kan hjælpe bedst. Det 

kan være en god ide at skrive dagbog over 
sine anfald – hvornår de kommer og hvor 
længe de varer og gerne også tilføje lidt 
almene oplysninger om perioderne med 
migræne, da det kan gøre det lettere at 
forklare lægen, hvor mange anfald man 
har og dermed bliver det også nemmere 
for ham at vurdere, hvad der skal gøres for 
at afhjælpe hovedpinen.

Selvhjælp mod migræne
Det er vigtigt at vide, at mange 
forskellige ting kan udløse eller 
forværre migræne. Nogle af de 
faktorer kan man selv gøre noget 
for at undgå og dermed måske 
forebygge migræneanfald. Visse 
fødevarer som rødvin, ost, choko
lade m.m. er kendt for at kunne 
udløse migræne. Det samme kan 
stress, sult, fl imrende computer 
og tvskærme, kulde, lyde samt 
dufte.

Kilder: Migrænikerforbundet 

og Politikens Store Lægebog
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Mange af vores kunder tænker først: 
”Det er for godt til at være sandt” – efter 
AllergiKompagniets behandlinger er 97 % 
tilfredse!

Forestil dig en metode, der er fuldstændig harmløs, og 
hvor 5-6 behandlinger reducerer i gennemsnit 77 % af 
alle allergiske symptomer – uanset hvilken allergi, overføl-
somhed eller intolerance det drejer sig om, og uanset hvor 
ung eller gammel, du er. 

Det kan vi tilbyde dig!
97 % tilfredse færdigbehandlede kunder blandt 811 til-
bagemeldinger bekræfter de overbevisende resultater. 

På baggrund af vores mange succesfulde behandlinger 
tilbyder vi dig nu en unik, skræddersyet behandlingspakke 
til en fast pris – uanset hvor mange allergier, du har.

TRYGHEDSGARANTI
Hvis du ikke er tilfreds med resultatet 
inden for 2 år, får du pengene tilbage!

Bliv fri for allergi og 
astma - uden medicin

København, Lyngby, Næstved, Århus – www.allergikompagniet.dk – kontakt@allergikompagniet.dk – tidsbestilling 70 25 50 99

AllergiKompagniet
- kendt fra “tv2 praxis” Vi tør 

give dig 

chancen! 

- er du parat 

til at tage 

den?

”Jeg har haft allergi over for birk, græs, kat, 
bær og frugter. I mere end 10 år har jeg været 
på allergimedicin, de sidste år både indsprøjtnin-
ger og receptpligtige piller. I dag bruger jeg intet. 
Mit råd til dig: Prøv det. Det kan forandre dit liv.”

Finn Overgaard, 47 år, direktør, 
Relationshuset Gekko.

For at kunne stille diagnosen migræne 
skal man blandt andet have haft mindst 
fem anfald, som varede fra 4 til 72 timer 
og derudover skal man have haft kende
tegn som ensidig hovedpine, der forværres 
under aktivitet samt kvalme eller opkast
ninger. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan 
lægen henvise til en specialist.

Sohail Asghar fortæller, at man ofte vil 
begynde behandlingen af migræne med 
anfaldsbehandling. Denne er medicinsk 
og omfatter specifi kke migrænemidler til 
anfald, og de kan bestå af indsprøjtninger, 
stikpiller, næsespray eller tabletter. Ofte må 
lægen forsøge fl ere slags medicin eventuelt 
i kombination, før det mest virksomme for 
den enkelte patient bliver fundet.

Hvis man har hyppige anfald af migræne, 
vil man tit tilbyde en forebyggende behand
ling med tabletter, der skal tages hver dag. 
Det kan være bestemte slags blodtrykstab
letter eller tabletter mod epilepsi, hvor man 
ved forskning har bevist, at de også virker 
mod migræne, forklarer Sohail Asghar og 
tilføjer, at forebyggende behandling tages i 
seks til tolv måneder, hvorefter man holder 
en pause for at se, om tilstanden er bedret 
så meget, at den er overfl ødig.

Hvad man selv kan gøre
Mennesker med migræne og andre 
stærke hovedpinelidelser kan også selv 
gøre noget for at undgå anfald.

Kommentar
Lovende resultater siger formanden for Migrænikerforbundet

”Det vigtigste i disse nye resultater er nok, at man nu har fået dokumenteret lige 
præcis hvad det er, der gør, at vi får hovedpine, når vi har migræne,” siger Anne Bülow
Olsen, der er formand for Migrænikerforbundet. ”Der har i mange år været forskellige 
teorier fremme om hvad der faktisk sker i vores hoveder, når vi har migræne. Nogle af 
teorierne har forekommet ret vidtløftige, men har alligevel dannet basis for udvikling af 
ny migrænemedicin, eller brug af ældre medicin til andre sygdomme, ud fra den betragt
ning, at der nok skulle være en lille virkning,” siger Anne BülowOlsen og fortsætter: 
”Vi vil helst have medicin som går direkte til årsagen til vores smerter, og ikke medicin, 
som kun virker en anelse bedre end placebo, fordi den fx har en generel smertestillende 
virkning. Derfor synes vi, at Asghars resultater er meget lovende. Der kommer nu en 
periode, hvor forskernes resultater vil blive drøftet og efterprøvet. Vi håber meget, at re
sultaterne vil holde, også når de mest kritiske kolleger laver tilsvarende forsøg. For så ved 
forskerne  og vi patienter  præcis hvor der skal sættes ind for at undgå udvidelserne i 
arterierne og dermed vores migræneanfald.”

Læs eventuelt mere om Migrænikerforbundet på www.migraeniker.dk

”De ting man selv kan gøre for at af
hjælpe og forebygge migræne er at prøve 
at fi nde de udløsende årsager og undgå 
dem. En hovedpinedagbog, hvor man skri
ver om sine anfald, og hvad man foretog 
sig og spiste i tiden op til anfaldene, kan 
afsløre eventuelle sammenhænge. Ppiller 
kan også udløse migræneanfald. En sund 
livsstil uden for meget stress er god medicin 
mod migræne og hovedpine – og sygdom i 
det hele taget,” siger Sohail Asghar.

Pris for forskning
Sohail Asghar modtog i marts i år Mogens 
Fogprisen til Dansk Neurologisk selskabs 
årsmøde 2011 for sine kliniske studier 
af migræne. Samtidig har Sohails ph.d.
vejleder overlæge Messoud Ashina fået en 
bevilling på 2,5 millioner af Novo Nordisk 
Fonden til at fortsætte arbejdet med at 
studere migrænepatienter.
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En måneds diagnosegaranti
Begrebet fl orerer som antageligt – og attråværdigt. Politisk affødt. ”De røde” siger opfi ndelsen er deres. Blå 
regeringspartier gør den til deres. Om rød, gul eller grøn stue er ophavsmænd: en måneds ventetid på en 
diagnose er ikke ok. Læger har en af de mest krævende uddannelser. Salgsdatoen er overskredet med nøjagtig 
en måned fra konsultation.

K L U M M E N

• Af Eva Nystad · redaktionen@raskmagasinet.dk

Fra mennesket 
møder lægen med 
ændringer i legeme/
sjæl, kan sygdom 
indikeres. Måske 
skal laboratorieun
dersøgelser til, før 
endelig diagnose. 
Vi må forvente 
læger kan diag

nosticere ved første øjekast. 
Alternative læger og ’rigtige’ læger med 
fuldførte medicinske studier efter vestlige 
principper, der supplerer med fx årelangt 
kinesisk urtelægestudium. Og Bear Heart, 
den berømte indianerhealer, som skrev 
bestselleren ”Vinden er min moder”, 
og lærte at diagnosticere og helbrede 
mennesker, af hele to medicinmænd, 
der bemærkede hans kærlige måde at 
behandle andre på. De kan, han kunne: 
stille diagnose, på stedet.

Hvorfor taler politikere om diagnose
garanti, kan lægerne ikke bare udføre 
diagnosen? Læse tegn i øjne, hud, lugt. 
Fremtoning, fra motorik til udstråling. 
Har vi en depressiv foran os? Er det hvide 
i øjeæblet grønt galdeagtigt eller gulligt, 
leversygdomsagtigt? Lægen skal bruge 
sanseapparatet, connectet til sit indre 
videncenter. Voila! En diagnose fødes.

Danmark nedsættes kommissioner 
som indianere stiller diagnoser. Følgesyg
dom af PETkommissionen er betydelig. 
Bovlammer på 77 millioner. Var vismænd 
vise havde de diagnosticeret ideen stærkt 
behandlingskrævende. 

Lyt til avlerne
Vi skal have en diagnosekommission, som 
trækker på passionerede, erfarne avlere. 
Superopdrættere af hunde. Heste. Katte. 
Kvæg. Får. Fugle. Fisk. Ikke svin  grise
avlere mishandler deres dyr. Penicillin
overforbrug, pladsmangel, liggesår, bidsår, 
bylder, transport som til kzlejre. Kastre
ring, tandudtrækning uden bedøvelse, 
haleafskæring uden grund.

Avlerne vælges i avlerorganisationerne: 
Hvem har altid sunde dyr, diagnosticerer 
godt, viderekommunikerer deres viden? 
Hvem fi k goldhoppen i brunst med lyk
keligt resultat, fordi han så den trængte 
til et særligt hvidløgspræparat? Hvem 
opdagede minkolies utrolige virkning på 
hundes problempels? Kathe Winther, 

legendarisk hundemenneske, tidligere 
opdrætter, fabrikant, forretningsdrivende 
med hundekatte præparater. Hvem 
læser rovfugle, og giver betingelser, føde, 
omsorg, omgivelser, så de yngler og får 
opvækst som i naturen? Frank Wenzel, 
Ørnereservatet. Hvem har forrygende 
viden om geparders sarthed, som kan 
overføres til menneskelig behandling? 
Jesper Stagegaard, direktør, Ree Park 
og i passioneret international gruppe af 
gepardavlere og holdere.  Disse men
nesker og deres dyrebare erfaringer 
skal hjælpe læger med diagnosticering. 
Og give dyreforsøg ny mening: livsbe
kræftende erfaringer med dyr omsat til 
menneskelig behandling/diagnose. 

Der skal indianere til
Dygtige medicinfolk skal fl yves til kommis
sionsbordet. Fortælle om deres diagno
sticeringsmåder. ”Snus til patienten”, ”Riv 
et par timer ud af din hverdag, tilbring 
dem med hende, du ikke kan se, hvad 
fejler, fi nd kernen”. ”Ta’ ham den gamle 
nedtrykte sejler på sejltur med din egen 
familie på søndag – bid dig selv i armen 
– diagnosen var: underernæret oplevel
sestrang”. Gør noget andet er mantraet, 
indianerhealere bidrager til bedre diagno
sticering med. Andre dygtige healere skal 
også på diagnoseholdet. 

Honorarerne
Ingen ”PETyourmoneyoutofyou
kommission”. Avlere, indianere og seriøse 
healere er anstændige folk. Giv avlere 
værdifulde avlsdyr, indenfor en ramme. 
De vil elske det. Indianere behøver penge 
til reservater, uddannelse, livets oprethol
delse. Diagnosekommissionen bor ikke på 
Strøget til 100.000 om måneden. Men i 
dejlig herregård med fremsynede ejere, 
interesserede i diagnostik af betydning for 
verdenssundheden herhjemme og ude; 
som lægger rum til på fordelagtige vilkår. 
Mange gårde bruges til konferencer og 
gæstgiveri, fx Lerchenborg, Kalundborg, 
Gjessinggaard, Randers, Broholm, Fyn  
eksempler fra 3 landsdele. Diagnosekom
missionen har ikke permanent bemandet 
kæmpekontor. Gode, intensive, vegete
rende møder hver anden uge. Supple
rende kurser. Godt, inspirerende køkken. 
Dejlige senge, èt permanent rum til grej 
og papirer. 

Helbredsmæssige resultater
Resultatorienterede samfund fordrer 
helbredsmæssige resultater. Hurtigt. Nyt 
lægeslogan: Helbredt til tiden. Tømre
rens nybankede brædder skal sidde fast, 
bedre smukkere. Produktionschefen vil se 
produktioner. Regnskabschefen resultater. 
Grøntsagsavleren rekordstore grøntsager. 
Fodboldtræneren vil se mål. Vores verden 
er fysisk registrerbar, resultatorienteret. 
Hvorfor går læger ram forbi? Der er for 
megen fejlbehandling.

En ven sagde det er med læger som 
med politikere, og opfandt begrebet 
”lægelede”. 

Det er smerteligt, når familiemedlem
mer misbehandles. Kødrande af relationer 
berøres. Børn. Børnebørn. Svigerbørn. 
Søstre. Brødre. Fætre. Kusiner. Nevøer. 
Fastre. Mostre. Onkler. Mødre. Fædre. 

Idiotlæger skar for meget af min 
sukkersyge svigerfar. Han kom ind som 
overskudsbombe. Ud som afpillet død. 
Skøn datter mistede skøn svigermor. Efter 
måneders gentagne ”lungebetændelser” 
og penicillinbehandling fandt læger ud af 
det var lungekræft.

Mands penis fjernet ”ved fejltagelse”, 
kvindes tissefunktion ødelagt for bestan
digt, man skar forkert ved fjernelse af 
hendes livmoder; betragtes med uendelig 
medfølelse. Og lægeleden, vennen talte 
om.

Syge skulle opleve lægen stå på hovedet 
for dem. Kombinere vestlig, kinesisk, indi
ansk, indisk medicin. Med det ædle formål 
at få folk raske. Så var der noget ved at 
være patient. Og læge, vel?

Foto: Scandinavian Stock Photo.
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