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[Brev]  en blodprøve, viser, at jeg er i overgangsalderen. 
Jeg er 48 år og har en Mirena-hormonspiral, og derfor får 
jeg ikke menstruation. Jeg har frygtelige hedeture (mest om 
natten) og humørsvingninger. Jeg prøvede i en periode på 3 
mdr. at tage p-piller, de hjalp fantastisk godt. Men så skal jeg 
jo holde menopause. Jeg er ryger og er derfor lidt bange for 
p-piller. nu er jeg startet med at tage oVestin, 1 mg pr. dag, 
men er i tvivl om, om det mon er det rigtige. 

[Svar]  Jeg har den filoso-
fi, at jeg behandler kvinder, 
ikke blodprøver, så uanset 
hvad din blodprøve viste, er 
du i overgangsalderen med 
de symptomer, du har! Den 
blodprøve, du har fået taget, 
er FSH (follikelstimulerende 
hormon), som laves i hypo-
fysen, og som stiger, når man 
kommer i overgangsalderen, 
men i starten kan den svinge 
helt utroligt, så du kunne også 
have risikeret en normal værdi 
og stadig være i overgangs-
alderen. Som 48-årig ryger 
må du ikke spise p-piller, det 
øger din risiko for blodprop-
per markant. Det bedste (og 
nemmeste) for dig, når du nu i 
forvejen har en hormonspiral, 
ville være at bruge Estrogel, 
1-2 pump daglig, eller Vivelle 
Dot-plastre, 50 ug 2 x om 

ugen. Dine hedeture m.v. vil 
være forsvundet i løbet af 
små 14 dage. OVESTIN er et 
svagt østrogen, som næppe 
vil have nogen effekt, og som 
ryger skal du hellere tage 
medicin gennem huden end 
som piller. Jeg tror, du har 
misforstået ordet menopau-
se. Menopause er tidspunktet 
for menstruationens ophør – 
gennemsnitligt godt 51 år for 
danske kvinder.

Kh. Christine Felding

Jeg har den 
filosofi, at jeg 
behandler kvinder, 
ikke blodprøver, 
så uanset hvad 
din blodprøve 
viste, er du i 
overgangsalderen 
med de symptomer, 
du har!

         RAB godkendt massageterapeut
 

          Hovedmodulet starter 23.-29. februar 2012
 
Grundkurset kan stå for sig selv, men det kan også være starten til en 2 årig 
uddannelse som MASSAGETERAPEUT. Her får du hele fundamentet i teori 
og praksis til forebyggelse og behandling  af almindeligt forekommende 
problematikker - gennem massage, terapeutisk samtale og coaching.

Se også vore mange specialiserede massagekurser:  
Triggerpunkter • Chakrabalancering • Massage for Par • Massage til Gravide 
• Efterfødselsmassage • Babymassage • Massage mod mobning - Barn-til-
Barn Massage •  Barn-Forældre Massage • Specialpædagogisk Børnemas-
sage • Specialterapeutisk Massage…

Danmarks Massageskole

Almindsøvænget 4 
8600 Silkeborg

tlf. 8681 1081       www.nordlys.dk

Massage Grundkursus 
 

17. - 21. november 2011 i Silkeborg 
 
 

Når du kender NORDLYS grundformen,  
ligger hele massageverdenen åben for dig.

 
Grundkurset i massage er for dig, som har lyst til at lære at give massage, 
uanset om du vil være massør eller massageterapeut, eller om du bare har 
lyst til at opleve massagens vidunderlige verden.  Du lærer om:  

• Rammerne, kontakten til klienten, åbning og afslutning af massagen
• De grundlæggende massageteknikker til ben, ryg, hoved, arme og 

forside 
• Holisme, healing, wellness- og terapeutisk massage
• Opmærksomhed, nærvær og massage kombineret med en masse  

inspiration til personlig udvikling 

Oplev hvad NORDLYS Massagens kan gøre for krop og sjæl. Bestil tid hos 
vores team af veluddannede massører og terapeuter over hele landet.  
Find din behandler på www.team-nordlys.dk.

Andre kurser og uddannelser
På NORDLYS kan du også uddanne dig indenfor: 

• Coaching
• Klangmassage
• Berøringsterapi
• Akupressur og Akupunktur
• Anatomi og Sygdomslære
• ...
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