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Ellie Jokar
”Jeg ved ikke, 
hvad der sker i 
morgen. Så jeg vil 
ikke være bange 
for at leve et godt 
liv lige nu”

MARTS 2019  KVINDERSHELSE.DK 
Denne udgivelse er et indstik fra Mediaplanet

Kvinders Helse

  HEDETURE, TØRRE SLIMHINDER  
OG HUMØRSVINGNINGER? 
Sig det højt, hvis overgangsalderen driller. 
Find dig ikke i at have det dårligt. s06

  SKAL DU TISSE OFTE? 
Mange kvinder lider af 

overaktiv blære men får ikke 
søgt hjælp i tide. s10
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HAR DU 
ÅREKNUDER? 
Du kan og skal gøre 
noget ved dem. De 
kan nemlig udvikle 
sig til sår på benene. 
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Selvom vi i dag ikke skelner mellem 
”mandesygdomme” og ”kvindesyg-
domme”, er der sygdomme, der af for-
skellige årsager rammer det ene køn 

mere end det andet. Det betyder, at vi også skal 
kunne forebygge og behandle tilstande og syg-
domsmønstre, der varierer på tværs af køn. 
Det gælder i sagens natur for kønsspecifikke 
sygdomme som prostatakræft og kræft i æg-
gestokkene. Men der er også sygdomme, som 
ikke er kønsspecifikke, hvor kvinder og mænd 
har forskellige symptomer og risici.

Omkring to tredjedele af mennesker med de-
mens og multipel sklerose er for eksempel kvin-
der, og en folkesygdom som osteoporose ram-
mer også markant flere kvinder end mænd.

I 2018 afsatte jeg sammen med partierne bag 
satspuljen på sundhedsområdet penge til at få 
afdækket, hvordan vi bliver bedre til at fore-
bygge og behandle osteoporose. Sundhedssty-
relsen har lavet en rapport om resultaterne, 

som tegner et billede af, at kendskabet til knog-
leskørhed og en knoglevenlig livsstil synes at 
være begrænset blandt danskerne.

Især unge kvinder har ondt i livet
Et stigende antal danskere slås med dårlig 
psykisk trivsel. Værst står det til med de un-
ge kvinder. Næsten hver fjerde kvinde i alde-
ren 16-24 år mener, at de har et dårligt mentalt 
helbred, viser en stor national sundhedsun-
dersøgelse fra 2017. I december fik jeg gode råd 

til, hvordan vi forbedrer den psykiske trivsel 
blandt unge, fra det ungepanel, som jeg havde 
nedsat tidligere på året. De unge føler sig ud-
fordret af den kropskultur, der hersker på net-
tet og i samfundet generelt. Ja, faktisk hand-
lede mere end halvdelen af de unges råd om 
kropsidealer, køn, seksualitet og individuelle 
grænser. Det gjorde indtryk på mig.

Kvinder lever i gennemsnit fire år længere 
end mænd, men det betyder ikke, at kvinder er 
mindre udsatte for sygdom. I regeringens ud-
spil til sundhedsreform har vi fokus på at 
håndtere, at der frem mod år 2025 vil være 
230.000 flere ældre og langt flere danskere med 
en kronisk sygdom. For med den rette indsats 
kan begge køn heldigvis leve et godt liv i en høj 
alder. Det er klart, at den enkelte altid vil have 
et personligt ansvar for sin egen sundhed, men 
som samfund har vi også et ansvar for at skabe 
ordentlige rammer, der på forskellig vis kan 
understøtte et sundere og bedre liv.

Genbrug papiretFølg os MediaplanetStories @MediaplanetDK mediaplanetdanmarkmediaplanetdk

Frankly Juice blev etableret i foråret 2014 
med den simple mission, at ville skabe 
gennemsigtighed og ærlighed overfor 
befolkningen, i henhold til det vi indtager. 

Læs mere på www.FranklyJuice.dk 
     @franklyjuice       Frankly Juice

Frankly Juice har mulighed for at levere med 
Aarstiderne eller findes på hylderne i IRMA.

Vores juice indeholder 400g økologiske frugter og grøntsager. De er friske, 
økologiske og koldpresset - ingen tilsætningsstoffer, ingen pasteurisering. 
Frankly Juice = rig på naturlig smag og vitaminer. 

Ellen Trane Nørby
Sundhedsminister

AMMER DU? 
Amning er både godt for 
barn og moder, men det 
kan være svært at få til at 
fungere. Vi har samlet nogle 
tips til dig, der ammer. 

Side 25

HAR DU PRIMÆR 
PROGRESSIV SCLEROSE?
En ny type medicin er 
anbefalet af Medicinrådet til 
primær progressiv sclerose og 
giver nyt håb til patienterne. 

Side 16



Læs videre på 
kvindershelse.dk

Pas på dig selv 
og din sundhed



Livet er fyldt med muligheder, når du tør 
tro, at du kan, siger Ellie Jokar, der fik 
konstateret multipel sclerose som 18-årig.

”Hvad vil du 
gøre, hvis du 
ikke er bange?”

Af Bo Christensen

For et halvt år siden oplevede El-
lie Jokar endnu et attak. Til ti-
der lammer attakket hende i op 
til en måned, så hun må halte 
eller undlade at bruge armen. 
Hun kommer sig altid igen, men 

nogle gange har hun mistet noget førlighed ef-
terfølgende. Sådan er sclerose. Det er en for-
bandet barsk sygdom, og mange ville nok bu-
re sig inde efter et attak. Men ikke Ellie Jokar. 
Hun står op og kæmper videre. 

”Hvor får du den styrke fra, spørger folk mig 
tit. Jeg tror, at den kommer fra, at jeg ser meget 
positivt på tilværelsen, og så sørger jeg for at 
have gode mennesker omkring mig, folk, som 
styrker mig og har lyst til at lytte og støtte mig. 
Først og fremmest er det vigtigt at have støtte 
fra familien,” siger Ellie Jokar, der arbejder som 
komiker, skuespiller, tilrettelægger og webse-
rie-producent på Den Lyserøde Taxi. 

Sørg for at leve et liv med glæde
Ellie har et mantra, som hun ofte finder frem. 
Det åbner for sluserne, så hun nemmere ser, at 
livet er fyldt med muligheder, når man tør gri-
be dem. Det er spørgsmålet: ’Hvad vil du gøre, 
hvis du ikke var bange?’

”Når du ikke er bange, er der pludseligt langt 
flere muligheder. Jeg ved ikke, hvad der sker 
i morgen, når jeg står op, så jeg vil ikke være 

bange for at leve et godt liv lige nu,” siger Ellie 
Jokar og fortsætter:

”At leve godt handler ikke om at gå rundt i dy-
re ting, men at leve godt med de mennesker, du 
elsker og har omkring dig. Det er de små ting i 
livet, som gør det værd at leve. Det, tror jeg, er 
enormt vigtigt, at man husker sig selv på.”

En mor for gadens unge
For nogle år siden arbejdede Ellie Jokar med at 
få unge væk fra gaden og bandemiljøerne. Det 
gør hende glad at være der for andre, som har 
brug for det. I dag er hun ikke tilknyttet et væ-
rested for unge, men de unge ved, hvem hun 
er, og at hun kan hjælpe dem, så de kontakter 
hende selv.

”Jeg hjælper dem med at få kontakter og 
komme i gang med noget. Få dem ind i ca-
stingbureauer og gøre dem synlige for forskel-
lige produktionsselskaber. Omvendt ringer bu-
reauerne også til mig og spørger, om jeg ken-
der en ung pige eller dreng, der vil passe godt 
til rollen,” siger Ellie Jokar og fortsætter:

”Jeg har en kæmpe passion for at være med 
til at skabe noget for unge, som har det svært, 
og for folk, som ikke bliver set og hørt i sam-
fundet. Det motiverer mig at gøre en forskel og 
bane vejen for unge, som har brug en støtte.”

De unge er så tæt knyttet til hende, at de ofte 
kalder hende ’mama’. Som regel for sjov, men 

også fordi de ser hende lidt som en mor-skik-
kelse. Ellie har ikke børn, fordi hun har valgt 
det fra. Det fortryder hun ikke, men det er rart 
at have kontakt til børn og unge, synes hun.

”Jeg elsker børn, men da jeg i så tidlig en al-
der fik sclerose, så træffer jeg det valg, jeg me-
ner er bedst for det ufødte barn og mig selv. Det 
burde ikke være så tabu at sige højt, at man ik-
ke vil have børn.”

Frøken Rose må ikke tage kontrollen
Ellie Jokar vil ikke lade sclerosen – eller ’frøken 
Rose’, som hun kalder sygdommen – styre hen-
des liv, og hun anbefaler andre kvinder med 
kronisk sygdom at gøre det samme.

”Jeg anbefaler kvinder at holde et positivt syn 
på tilværelsen, jeg ved godt, det kan være svært, 
men omring dig med alt det, der gør dig glad. Fa-
milien, venner, kæledyr, musik etc. Har du en 
drøm så hop ud i den. Tænk på hvad du ville gø-
re, hvis du ikke var bange. Lad ikke Frk. Rose ta-
ge kontrollen over dit liv,” siger Ellie Jokar.

Det samme gør sig gældende med ønskerne 
til, hvad livet skal indeholde. 

”Jeg prøver at huske mig selv på, at hvis jeg 
vil noget, så må jeg sørge for, at det kommer til 
at ske. I sidste ende er vi vores egen lykkes 
smed. Jeg skal nok få tingene til at ske for mig.” 
Eller som hendes samarbejdspartnere siger: 
det er altid rock ’n’ roll med dig, Ellie.

Ellie Jokar 
Skuespiller, komiker,  

tv-producer og tilrettelægger.

FOTO: MANNI BACH

Ellie Jokar: 

DU SKAL TURDE
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Over en halv million nye tilfælde om 
året gør livmoderhalskræft til en af 
de mest almindelige cancerformer 
blandt kvinder. Bag næsten alle 
tilfælde ligger en HPV-infektion. 
Hologics mRNA-baserede HPV-test 
kan – til forskel fra ældre DNA-tests 
– skelne mellem potentielt farlige 
infektioner og de cirka 90 procent, 
der er harmløse. Det betyder mere 
nøjagtige prøvesvar og færre 
”falske alarmer”, hvilket mindsker 
unødig uro, overbehandling og 
upåkrævede kolposkopier.1

I Danmark er antallet af tilfælde af livmoderhals-
kræft blevet mere end halveret, siden systemet 

med regelmæssige gynækologiske celleprøve-
kontroller gradvist blev indført i 1960’erne. Den-
gang var der cirka 900 kvinder om året, der fi k 
livmoderhalskræft, men i dag rammes færre 
end 400 kvinder om året.

Aktive infektioner øger 
risiko for cancer
Stort set al livmoderhalskræft forårsages af hu-
mant papillomvirus, HPV. De fl este HPV-infek-
tioner læger af sig selv, og virusset kan fi ndes 
hvilende i kroppen gennem lang tid uden at for-
årsage skade. Derfor er det vigtigt at fi nde de ak-
tive infektioner, der øger risikoen for cancer. 

Et nyt sundhedsprogram
Et nyt sundhedsprogram til forebyggelse af 
livmoderhalskræft er sat i gang. A  ængigt af 
kvindens alder skal der undersøges dels med 
cytologi (hvor man søger efter sygelige cellefor-
andringer), dels med HPV-test. Ældre HPV-tests 
kan med stor følsomhed påvise forekomst af vi-

rus-DNA, men de siger intet om, hvorvidt in-
fektionen er aktiv eller hvilende. Hologics Ap-
tima HPV Assay, som i stedet analyserer mRNA 
fra onkogener, kan skelne mellem de risikable 
HPV-infektioner og de harmløse.

Færre falsk positive svar
Flere studier viser, at Aptima HPV Assay har 
samme gode følsomhed som DNA-baserede 
HPV-test, men med forbedret specifi citet.2 Det 
betyder, at Aptima fi nder lige så mange tilfæl-
de af cancer (eller forstadier), men at antallet 
af falsk positive svar er hele 23 procent min-
dre.3 Dette medfører mindre unødig uro og 
færre upåkrævede opfølgende foranstaltning-
er, samtidigt med at sundhedsvæsenets om-
kostninger reduceres.4,5  

For nylig publiceredes to langtidsstudier, der vi-
ser, at de screenings-resultater, som Aptima HPV 
Assay giver, er pålidelige i mindst 6–7 år, hvilket 
bliver endnu mere vigtigt, når udviklingen går i 
retning af længere screenings-intervaller.6,7

SPONSORERET

Indholdet i denne tekst er beregnet som information og er ikke beregnet til at fungere som 
medicinsk rådgivning. Kontakt din læge for specifi kke råd om din sundhed og behandling.

1) Cook et al., J Clin Virol. 2017 Feb;87:23–29 2) Haedicke J. & Iftner T. J Clin Virol. 2016 Mar;76 Suppl 1:S40–S48. 3) Ibid. 4) McCaffery et al. Sex 
Transm Infect. 2006;82(2):169–74 5) Sauter J et al., Acta Cytologica 2014;58:162–166 6) Iftner T et al. J. Clin. Microbiol, 2018; [Epub ahead of print]
7) Forslund O et al. Int J Cancer. 2018 [Epub ahead of print]
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Uanset hvilke ubehagelige gener kvinder døjer med i overgangsalderen, er der hjælp at hente. Gynækolog 
Christine Feldings mantra lyder: Lad være med at leve i det skjulte med bl.a. hedeture, tørre slimhinder, 
inkontinens og manglende sexlyst. Bed om hjælp – den kommer ikke af sig selv.

Så leger livet igen
Af Mette Fensbo

Kvinder i overgangsalderen 
kan leve et ganske normalt liv 
uden gener. Der er noget effek-
tivt at gøre ved både tørre slim-

hinder, manglende sexlyst, voldsomme he-
deture, søvnproblemer, inkontinens og blød-
ningsforstyrrelser. Kvinderne er bare nødt 
til selv at søge hjælpen. De skal gå til deres 
praktiserende læge og få en henvisning til en 
gynækolog.”

Gynækolog Christine Felding kan dog kon-
statere, at kvinder i dag er langt mere opsatte 
på at fortælle om overgangsalderens proble-
mer end for bare få år siden.

”Manglende sexlyst bliver der talt om. På 
det område er der sket en markant ændring. 
Kvinder i hobetal kommer til mig med netop 
det problem. Og der er som sagt hjælp at hen-
te. Er manglende lyst til sex kvindens eneste 
problem, kan hun få en ganske lille dosis testo-
steron – så leger livet igen. Døjer kvinden des-
uden med tørre slimhinder, skal den gene kla-
res først. F.eks. med østrogen. Hvis det gør ondt 
at have sex, er det umuligt at genskabe lysten. 
Men netop tørre slimhinder er et af de største 
tabuer omkring kvindens overgangsalder.”

Overgangsalderen betegner Christine Fel-
ding som kvindens andet vendepunkt i livet. 
Det første er, når hun som ung pige får sin 

menstruation – i den anden ende indtræffer 
der en stor omvæltning, når kvindens fertile 
liv slutter. Når æggestokkene holder op med at 
fungere, og alle ens hormoner forsvinder.

Vi kan gøre noget ved det
Kvinder i overgangsalderen har ofte fået præ-
dikatet hysteriske – passer det?

”Livmoderen hedder rent faktisk Hystera 
på græsk. I gamle dage blev kvinderne betrag-
tet som hysteriske, men vi er dog blevet klo-
gere siden da.

Det er ikke sjovt for en forretningskvinde, 
som i et møde med som regel flest mænd, kon-
stant må fare hen og åbne et vindue, fordi hun 
lider af hedeture. For hende er det vanskeligt 
at blive taget alvorligt af mændene i jakkesæt. 
Det er ikke et problem, hun taler med mæn-

dene om. For nogle er det stadig et tabu. Men 
kvinder taler indbyrdes om hedeture, som er 
den hyppigste gene. Og de taler med mig om 
problemet.”

Christine Felding erkender, at det ikke er 
særlig tiltrækkende at kampsvede og koge i ho-
vedet. Det synes hverken mænd eller kvinder.

”Men det er vores force, at vi kan gøre noget, 
hvis kvinderne beder om hjælp. Hormonbe-
handling virker faktisk på alle kvinder - med 
meget få undtagelser. Ønsker kvinderne ikke 
at tage hormoner, kan de vælge et naturpræ-
parat. Det virker på mange, men ikke på alle.”

Det vil jeg ikke finde mig i 
Blødningsforstyrrelser kan også være en stor 
gene for mange kvinder i 40’erne. Det er ret få 
kvinder, der oplever, at menstruationen bare 
stopper.

”Hvis kvinden nærmest er tvunget til at gå 
med bamsebleer i angst for at bløde igennem, 
skal hun behandles. Enten med hormoner el-
ler med en hormonspiral.

Vi kan gøre noget ved alt. Det er blot et 
spørgsmål om, hvor stort problemet er for den 
enkelte kvinde.

Jeg vil godt animere alle kvinder med gener i 
overgangsalderen til at indtage attituden: Det 
her vil jeg ikke finde mig i.”

Christine Felding
Gynækolog

Kvinder får i 
gennemsnit 
deres sidste 
menstruation 
omkring

GENER FRA OVERGANGSALDEREN?

   OVERGANGEN KAN VÆRE HÅRD

52-års alderen

75%
af kvinder 
oplever 
symptomer på 
overgangsalder.

Primære symptomer 
på overgangsalder er 
hedeture, svedeture, 
forstyrret søvn og 
vaginal tørhed.

Sekundære symptomer 
er træthed, dårlig 
hukommelse, 
hovedpine, ledsmerter, 
vægtøgning, manglende 
sexlyst, angst og 
depression.

Den hyppigste 
tilhørende sygdom er 
knogleskørhed, som 
rammer hver tredje 
kvinde over 50.

Andre tilhørende 
sygdomme er 
forandringer i 
fedtprofilen samt 
hjerte-karsygdomme.

Kilde: sundhed.dk



Nogle kvinder føler det akavet og 
tøver med at søge læge, når de 
oplever gener i underlivet.

Næsten halvdelen af alle kvinder oplever varierende 
grader af vaginal atrofi med symptomer som 
infektion i skeden, svie, øget tissetrang, gentagne 
blærebetændelser, inkontinens og smerter ved 
samleje.1,2

Kvinders overgangsalder indtræffer med alderen 
(45–58 år) eller efter fjernelse af begge æggestokke, 
fordi produktionen af hormonet østrogen falder.1 
Alle slimhinder i kroppen bliver påvirket af 
østrogenmangel, men det er særligt fremtrædende i 
kønsorganerne.1

HVAD ER VAGINAL ATROFI?
Østrogen sørger for god blodcirkulation i slimhin-
derne, så de er tykke, fugtige og dermed modstands-
dygtige overfor infektioner. Når østrogenmængden 
falder, bliver slimhinderne tyndere og mere skrøbelige, 
ligesom pH-værdien ændres.1 

Vaginal atrofi er den medicinske betegnelse for udtyn-
ding af skedevæggen og medfølgende tørhed i skeden.1

Tørhed i skeden kan vare ved resten af livet i 
modsætning til f.eks. hedeture og humørsvingninger, 
der forsvinder igen, når overgangsalderen er 
overstået.

Tal med din læge
Med den rette vejledning og behandling gendannes 
slimhinden, pH-værdien normaliseres, og symptomer som 
kløe, svie og smerte aftager. Det betyder, at risikoen for 
urinvejsinfektioner aftager, og at du måske får mod på at 
genoptage sexlivet uden smerter. 

REFERENCER:

1. Gandhi J, Chen A, Dagur G, et al. Genitourinary syndrome of menopause: an over-
view of clinical manifestations, pathophysiology, etiology, evaluation, and manage-
ment. Am J Obstet Gynecol. 2016;215(6):704–711. 2. DiBonaventura M, Luo X, Mof-
fatt M, Bushmakin AG, Kumar M, Bobula J. The Association Between Vulvovaginal At-
rophy Symptoms and Quality of Life Among Postmenopausal Women in the United 
States and Western Europe. Journal of women’s health (2002). 2015;24(9):713–722.  
3. Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The North 
American Menopause Society. Menopause (New York, NY). 2013;20(9):888–902; quiz 903–884. 

Genopliv dit sexliv
i overgangsalderen

BEKYMRINGER VEDR. BRUGEN AF 
ØSTROGEN
Generelt er bivirkningerne milde, for-
bigående og ofte lokale (ubehag i 
skeden). Når man måler på mængden 
af østrogen i blodet før og efter lokal 
behandling i skeden, ses næsten ingen 
forskel. Det betyder, at der optages 
meget beskedne mængder østrogen fra 
skedevæggen til blodbanen.3 Hvis du har 
haft blodprop, brystkræft eller under-
livskræft, bør du tale med en speciallæge, 
før du begynder på hormonbehandling.3

FORBERED DIG PÅ SAMTALEN MED LÆGEN VED AT SKRIVE EN 
LISTE MED DE GENER OG SYMPTOMER, DU OPLEVER.

• Hvilke forandringer mærker du?

• Hvor længe har det varet?

• Hvordan påvirker 
symptomerne dig?

• Har du symptomer i 
forbindelse med samleje?

• Har du forsøgt med behandling?

• Har du stadig menstruation?

• Har du fået fjernet æggestokkene?

• Har du fået behandling 
mod kræft?

• Hvilke typer medicin og 
kosttilskud/vitaminer tager du?

• Bruger du parfumerede 
sæber og skumbad?

• Bruger du intimhygiejneprodukter?

Novo Nordisk Scandinavia AB, Region Danmark
Ørestads Boulevard 108, 2300 København S
www.novonordisk.dk
Kundeservice tlf.: 80 200 240

DK/NNG/1017/0267a. 29. januar 2018

Se mere på www.godovergangsalder.dk
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Ingen kvinder oplever overgangsalderen ens, men op mod 75 procent af alle kvinder 
oplever gener. Flere af symptomerne kan begrænses med naturligt tilskud. Vi opfordrer 
dog altid til at søge læge, hvis du oplever gener. Her kan du blive vejledt til netop den 
behandling, der passer til dig og din krop.

7 naturlige råd der gør 
overgangsalderen lettere

Af Stine Camilla Jensen

Pas på knoglerne
Rødkløver indeholder naturlige plante-
østrogener, og kan derfor hjælpe med 

at holde gener ved overgangsalderen nede. 
Et nyt studie viser desuden, at rødkløver er 
med til at bremse afkalkning hos kvinder, 
hvilket hjælper på knoglevævet. Rødkløver 
kan bl.a. fås i kapsler og som te. Rødkløver 
kan kombineres med calcium, magnesium, 
D3 vitamin og K2 for en øget stimulation af 
de knogledannede celler i knoglernes aktive 
indre.

Dyrk motion og spis det rigtige
Motion er en rigtig god måde at dæmpe 
hedeturene på, men også et godt middel 

mod dårligt humør, da det stabiliserer hormo-
nerne. Motion kan desuden være med til at 
vedligeholde fugten i underlivet.

Det er en god idé at skrue ned for kødet og 
op for bælgfrugter (bønner, linser, ærter), ker-
ner og krydderurter, da det indeholder plante-
østrogener. De simulerer østrogenerne inden 
i vores krop – bare i en mild udgave. Det kan 
hjælpe med at stabilisere og på den måde lin-
dre nogle af de symptomer, der er.

Hold humøret højt
Humørsvingningerne kan mildnes med 
forskellige gode urter. Angelica Sinensis 

normaliserer livmoderens funktion, og det kan 
tage toppen af den hormonelle ubalance, man-
ge oplever i overgangsalderen. Derved mildnes 
de ubehagelige gener. Angelica Sinensis er go-
de i kombination med andre typiske kvindeur-
ter som lupulin til humørsvingninger og salvie 
til hedeture.

Kom af med væskeophobning
Hvis du lider af væskeophobninger, kan 
du afhjælpe generne med stenkløver, 

muserod og røllike. Hvis du ikke lige har dem i 
din urtehave, kan du få dem samlet i kapsel-
form. Suppler evt. med magnesium og en ba-
nan, der indeholder kalium.

Urolige ben og krampe
Nogle kvinder døjer med uro i benene eller 
krampe efter træning. For at komme det 

til livs kan du blande vandet i din drikkedunk 
med 10-20 spormineraldråber – også kaldet ioni-
seret magnesium. Hvis du drikker lidt før, under 
og efter træning hjælper det på kramperne.

Styr på blødninger og smerter
Oplever du som mange andre kvinder ure-
gelmæssige blødninger og menstruati-

onssmerter, kan de lindres ved at indtage urten 
Agnus Castus, gerne i flydende form, så virknin-
gen kommer med det samme. Alt, der skal til, er 
40 dråber i et glas vand, så er man good to go. Vi-
denskabelige studier viser, at urten har en doku-
menteret effekt, fordi den påvirker kroppens 
egen produktion af bl.a. progesteron.

Hedeture
Sidst men ikke mindst er der hedeture-
ne, som de fleste kvinder døjer med i 

overgangsalderen. Der er flere forskellige 
nemme tiltag, du kan gøre for at mindske pro-
blemet. Brug f.eks. lag-på-lag tøj, så du nemt 
kan tage af eller på, alt efter, hvordan du ople-
ver temperaturen. Det kan hjælpe at skære 
ned på kaffe, alkohol, stærkt krydret mad, 
stress og varme omgivelser. Hvis du særligt li-
der af hedeture om natten, kan du overveje at 
sove i et tempereret lokale, hvor der ikke er 
for varmt. Mange tager desuden østrogentil-
skud, der findes som tabletter, plaster eller gel 
til at smøre på huden.

RÅD TIL OVERGANGSALDEREN

MIDTVEJSPILLEN
Multivitamin – mineralkosttilskud med urter til både kvinder og mænd i den modne alder.
Tilfører kroppen naturlige phytostoffer fra bl.a. salvie, gurkemeje, grøn the, marietidsel, alm. 
hjertespand samt 12 andre udvalgte urter.

Bidrager til at mindske træthed og udmattelse (folat, jern, magnesium, niacin, pantothensyre, 
riboflavin, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C)
Bidrager til at vedligeholde normale slimhinder (biotin, niacin, vitamin A, riboflavin)
Bidrager til vedligehold af normale knogler (calcium, magnesium, mangan, vitamin D, zink)
Bidrager til at regulere hormonaktiviteten (vitamin B6)

340 stk vejl udslagspris   249 kr . 
Kan købes i Helsekostbutikker, Matas 
samt på www.holistica-medica.dkwww.holistica-medica.dk

Holistica Medica er et ”grønt  laboratorie” som sælger kosttilskud og 
homøopatiske lægemidler, som mange kvinder vælger, når de oplever 
hormonelle ubalancer. Besøg hjemmesiden www.holistica-medica.dk 
og se også udvalget af de homøopatiske lægemidler.



PRØV GRATIS  
I 14 DAGETag ansvar for dit helbred  

- også når du er på arbejde
Med en RollerMouse fra Contour, får du større over-
skud til arbejdsopgaverne og fritiden. En centreret  
mus som RollerMouse Red Wireless fra Contour gør  
arbejdet foran computeren mindre krævende, og du  
vil op        leve mere energi* til alt det andet vigtige. 

www.contourdesign.dk

*) Ifølge en undersøgelse blandt 4000 respondenter i Norden, lavet af analyseinstituttet Userneeds på 
vegne af Contour Design, oplevede 90% af de adspurgte et øget fysisk velbefindende ved brug af et 
centreret pegeredskab. Følg os på 



Hvor ofte tisser du? 
– få overblik med UroLog
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Mange med overaktiv blære søger ikke hjælp hos lægen. 
Det er ærgerligt, for der er faktisk meget hjælp at hente, 
siger Frank Schmidt, ph.d. og afdelingslæge. 

Har du også  
overaktiv blære?  
Din læge kan hjælpe

Af Bo Christensen

Overaktiv blære rammer danske-
re i en bred aldersgruppe, men 
det bliver mere og mere udbredt 
med alderen. Der er både dem, 
der hele tiden føler, at de skal tis-

se uden, at de rent faktisk skal, og så er der dem, 
som ufrivilligt tisser. Det kan være små skvæt 
eller hele vandladninger. 

Fælles for dem alle er, at der er god hjælp at 
hente hos lægerne, men desværre er det for få, 
der gør noget ved det.

”Det er ærgerligt, at folk går lang tid med 
problemerne, før de opsøger deres læge. Det 
kan være socialt invaliderende at have proble-
mer med en overaktiv blære. Folk er nervøse 
for at lugte af tis eller gå på toilet hele tiden. 
Derfor isolerer folk med overaktiv blære sig i 
højere grad end andre. Det forringer livskvali-

teten,” siger Frank Schmidt, afdelingslæge og 
speciallæge i urologi på Aarhus Universitets-
hospital. Han har specialiseret sig i urinvejsli-
delser og behandler dagligt folk med vandlad-
ningsproblemer, såsom overaktiv blære. 

Læge: ”Vi kan behandle stort set alle”
Mange med overaktiv blære finder lappeløs-
ninger på deres problemer, f.eks. ved at købe 
alternativ medicin, gå med ble, løbe på toilet 
mange gange om natten, så det ødelægger søv-
nen. Men lappeløsninger er dårlige løsninger. 
Heldigvis kan stort set alle med overaktiv blæ-
re få betydelig hjælp af lægen.

”Vi kan ikke kurere alle, men vi kan hjælpe 
dem betydeligt til et liv med større kvalitet. Vi 
plejer at sige: vi redder ikke liv, vi redder livs-
kvalitet,” siger Frank Schmidt. 

PROBLEMER MED BLÆREN?
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HVEM  
BESTEMMER
Du eller din blære?

Tusindvis af mennesker lider af pludselig og hyppig 
vandladningstrang. Oplever du de samme symptomer er 
det muligt, du har det, som kaldes en overaktiv blære. 

Tag testen på blæren.dk/test
Blæren.dk
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Problemer med at holde på vandet kan i 
langt de fleste tilfælde afhjælpes helt eller 
delvist. Der er mange muligheder for hjælp 
og behandling, hvis man tør tale med sin læge 
om det. 

Urininkontinens rammer ca. hver 10. dansker 
- og helt op mod hver tredje kvinde over 50 år. 
Mange fortæller det ikke til nogen og lever i ste-
det med utæthed og frygten for næste uheld.

Men der er ingen grund til at lide i stilhed. 
Langt de fleste kan slippe helt eller delvist for 
deres inkontinens. Det fortæller overlæge i 
Kvindesygdomme og Fødsler og forkvinde for 
Kontinensforeningen, Susanne Axelsen.

“Inkontinens går ud over livskvaliteten. 
Derfor bør man tale med nogen - allerhelst 
sin læge. De fleste kan nemlig få det bedre. Og 
selvom nogle aldrig bliver helt fri, kan de op-
nå en markant forbedring, så det ikke længere 
styrer deres liv,” siger Susanne Axelsen.

To slags inkontinens
Susanne Axelsen skelner mellem to forskellige 
typer urininkontinens: Stress-inkontinens og 
trangs-inkontinens.

Ved den første kommer der som regel nogle 
dråber ud ved hoste, nys, løb. Det kan for om-
kring halvdelen løses med træning af bækken-
bunden. Den anden halvdel kan have glæde af 
en operation.

Trangs-inkontinens betyder, at man ofte og 
pludseligt skal tisse. Mange når ikke helt ud på 
toilettet, før de begynder at tisse, og de bliver 
derfor meget våde. Her kan blæreafslappende 
medicin være en mulighed. Hvis medicin ikke 
hjælper, kan en operation med indsprøjtninger 
i blæren komme på tale.

Fødsler og alder spiller ind
Blandt årsagerne hos kvinder er både børne-
fødsler og overgangsalder meget almindelige. 
Operationer, hårdt fysisk arbejde og overvægt 
er andre faktorer, og de rammer også mænd. Alt 
efter årsagen er der forskellige behandlinger.

”Kvinder efter overgangsalderen bør have 
lokal hormonbehandling i skeden. Det hjæl-
per den øvrige behandling til at virke bedre. 
Operation eller medicin kan også være en løs-
ning for nogle, sammen med træning af bæk-
kenbunden.”

Af Sanne-Maria Bjerno Jakobsen

Inkontinens  
kan behandles

Susanne Axelsen
Overlæge i  
Kvindesygdomme 
og Fødsler,  
Forkvinde  
for Kontinens- 
foreningen

FAKTA

Fakta om 
urininkontinens
Det skønnes, at 25-45% af danske 
kvinder lider af urininkontinens. 
Det er svært at finde de præcise 
tal, da mange lider i stilhed, fordi 
det desværre stadig ses som en 
tabubelagt lidelse.

OVERORDNET ER DER TO TYPER 
AF INKONTINENS

Stressinkontinens: Ufrivillig 
urinafgang ved f.eks. hoste, nys, 
motion eller anden fysisk aktivitet, da 
lukkemusklen ikke fungerer optimalt. 
Denne form for inkontinens ses oftest 
hos kvinder.

Urgency-inkontinens: Utilstrækkelig 
kontrol over vandladningsrefleksen, 
så blæren tømmer sig ufrivilligt. Den 
ufrivillige vandafgang er umiddelbart 
forudgået af stærk vandladningstrang.

RISIKOFAKTORER

Alder
Overvægt (høj BMI)
Fødsler (kejsersnit og vaginale fødsler)
Østrogenmangel
Nedsunken blære
Utrænet blærebund
Fejl i nervesystemets kontrol af 
vandladningsrefleksen

Kilde: sundhed.dk



6 facts om din 
bækkenbund

Hvad er bækkenbunden? 
Bækkenbunden er alt det væv, der lukker 
din krop nedadtil. Det er altså dine skede-

vægge, livmoderens ophæng og bækkenbun-
dens muskler (inklusiv lukkemusklerne om-
kring dit urinrør og din endetarmsåbning).

Hvorfor bliver den slap?
Alle kvinder får med alderen en slappere 
bækkenbund. Tilstanden opstår ofte hos 

kvinder, der har født (specielt store og mange 
børn). Derudover ses det også hyppigt hos 
overvægtige kvinder, ved kronisk hoste, dårli-
ge vandladningsvaner og manglende træning.

Hvorfor skal du træne den?
Ved at lave knibeøvelser får du mere mu-
skelstyrke, udholdenhed og koordinati-

on af dine bækkenbundsmuskler. På den måde 
bliver musklerne stærke nok til at hjælpe med 
at lukke dit urinrør, din skede- og endetarms-
åbning - særligt når du belaster dig selv.

Derudover får du:
• Et bedre sexliv og stærkere orgasmer
• En bedre kropsholdning
• Færre rygsmerter
• Lavere risiko for inkontinens
• Lavere risiko for nedfalden livmoder

Hvorfor glemmer vi øvelserne?
Der er mange, der ikke ved, hvor vigtigt 
det er, at vi får trænet vores bækkenbund 

- hele livet. Så det er hurtigt noget, man glem-
mer i sin hverdag. Flere kvinder begynder 
først, når skaden er sket. Men mange gener 
kan forebygges, hvis du træner din bækken-
bund regelmæssigt.

Hvordan husker du dem? 
Det vigtigste er, at du får det til at passe ind 
i din hverdag. Du skal lytte til din krop og 

mærke efter, hvornår du har mest overskud til at 
bruge 10-15 min. på øvelserne. Det kan være om 
morgenen, når du vågner - eller om aftenen in-
den du går i seng. I toget på vej hjem fra arbejde. 
Det er op til dig. Men det er en god idé at forsøge 
at gøre en god vane ud af det.   Og så hellere starte 
med et realistisk mål end et urealistisk, for hvis 
du stiller for store krav, får du det ikke gjort.

Kniber du korrekt?
Hvis du vil teste dig selv, kan du:

• Lægge en finger uden på endetarmsåb-
ningen og mærke at endetarmsåbningen 
løftes lidt op i kroppen. Det er nemmest 
at gøre, når du ligger på siden med letbø-
jede knæ

•     Mærke med én til to fingre i skeden, mens du 
kniber. Du skal mærke, at fingrene skubbes 
lidt frem mod dit kønsben

•     Lægge dig på ryggen og brug et spejl til 
at se om din endetarmsåbning og evt. dit 
mellemkød suges lidt op i kroppen

INSPIRATION

Mange kan slippe af med ufrivillig 
vandladning med simple knibeøvelser. Og 
selvom det skal holdes ved lige hele livet, 
er dagens træning hurtigt klaret. 

Inkontinens kan ofte trænes helt eller del-
vist væk. Det kan forbedre livskvaliteten 
for dem, der døjer med det.

“Ved knibeøvelser træner man muskler-
ne i bækkenbunden. Mange vil opleve færre 
uheld i løbet af 3 måneders tid.” Det fortæl-
ler fysioterapeut med speciale i gynækolo-
gi og obstetrik, ph.d. Ulla Due. Hun er også 
næstformand i Kontinensforeningen.

Hurtigt er bedre end kraftigt
Knibeøvelsen går ud på at “lukke alle åb-
ningerne”, som Ulla Due formulerer det. 
”Det er den samme bevægelse, du laver, når 
du skal holde på en prut.”

Bevægelsen behøver ikke være særligt 
kraftig.

”Du skal kunne trække vejret normalt 
imens. Hvis du kniber for kraftigt, bliver 
det svært at holde knibet. Det er vigtige-
re, hvor hurtigt du kan knibe, og hvor læn-
ge du kan holde et knib uden at anstrenge 
dig,” siger hun.

Opskrift på god træning
En enkel opskrift på en effektiv træning er: 
3 sæt af 10 knib med pauser imellem hvert 
knib, så man når at slappe af. Gerne udført 
én gang om dagen, og 3-5 gange om ugen. 

Udfør både korte og lange knib.
”Derudover er den bedste træning, at 

man øver sig i at knibe i hverdagen, f.eks. 
inden tunge løft eller host og nys.”

Nogle har glæde af et træningspro-
gram eller en app, der guider én gennem 
et program.

“Og hvis du synes, det er svært, så ros dig 
selv for, at du prøver, i stedet for at slå dig 
selv oven i hovedet og give helt op.”

Få hjælp hvis det er svært
Flere undersøgelser har vist, at op mod hver 
fjerde har en forkert teknik. Nogle presser 
endda i stedet for at knibe, og det kan gøre 
inkontinensen værre. Derfor kan det være 
en idé at få hjælp.

“Der findes fysioterapeuter, som er spe-
cialiserede i netop bækkenbunden og un-
derlivet, og de kan undersøge dig og finde 
ud af, om du gør det rigtigt. Så hvis du sy-
nes, at knibeøvelser er svært, kan du spørge 
din læge om en henvisning,” siger hun.

Af Sanne-Maria Bjerno Jakobsen

Træn dig fri for inkontinens

Ulla Due
Fysioterapeut 
med speciale i 
gynækologi og 
obstetrik, ph.d.
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DrHolmApp.dk giver dig en skræddersyet behandlingsplan der 
fjerner skyld og skam

Vægttabskurser giver en ny og vigtig forståelse af overvægt og 
baner vejen for et varigt vægttab

Det er afgørende at forstå at kroppen er i stand til aktivt at 
forsvare og bevare fedtmassen. Når man forstår det ikke 
bare handler om motivation, bliver det muligt at følge en 
behandling der fjerner skyld og skam

DrHolmApp.dk giver dig en skræddersyet behandlingsplan der 
fokuserer på varigt vægttab

Vægttabskurser giver en ny og vigtig grundforståelse af 
overvægt, der giver dig et bedre liv 

Det er afgørende at forstå, at kroppen aktivt forsvarer og 
bevarer fedtmassen. Når man forstår, det ikke bare handler om 
motivation, bliver det muligt at følge en behandling der fjerner 
skyld, skam og selvbebrejdelse

EMS står for 'elektrisk
muskelsti mulati on' og fungerer ved, at
bækkenbundstræneren akti verer de

helt rigti ge muskler. Blot 20 minutt ers
daglig træning vil, eft er typisk fem uger,

give en betydelig forbedring af
muskelstyrken.

Om EMS-træning



TIPS TIL ÅREKNUDER

Støttestrømper 
er ikke kun til 
ældre kvinder

De fleste forbinder støttestrøm-
per og kompressionsstrømper 
med ældre mennesker, men 
sådan behøver det langt fra at 

være. Det har nemlig vist sig, at strømper-
ne med fordel kan bruges af rigtig mange 
mennesker. 

Støttestrømper og kompressionsstrømer 
er en gennemprøvet og veldokumenteret 
metode til at øge blodcirkulationen i bene-
ne. De hjælper venerne med at presse blo-
det fra fødderne op mod hjertet ved hjælp 
af et tryk, som er højest ved anklen og afta-
gende op mod knæet. Derved øges blodcir-
kulationen og forhindrer at blodet samles 
i benene.

Strømperne har en god forebyggende 
effekt på åreknuder, blodpropper i bene-
ne, og når benene føles trætte og hævede, 
f.eks. når man er gravid, eller når man sid-
der stille længe enten på en rejse eller på 
jobbet. Kompressionsstrømper kan også 
have en positiv effekt under træningen og 
den efterfølgende restituering.

Mange variationer og designs
Kompressionsstrømper kan inddeles efter 
kompressionsgrad, og hvilke støttestrømper 
eller kompressionsstrømper, du skal have, af-
hænger af formålet. Men der findes masser af 
variationer og designs, som ligner almindeli-
ge smarte strømpebukser, så man ikke føler, 
at man går på kompromis med udseende.

Åreknuder forværres med årene og kan i de 
værste tilfælde føre til sår, som ikke vil hele.

Åreknuder er en meget almindelig lidelse, som 
rammer 20 – 30 procent af den voksne befolk-
ning i Danmark. Kvinder har historisk været 
hårdest ramt, men flere og flere mænd hen-
vender sig til lægen med åreknuder.

Åreknuder er arvelige, men kan udløses af 
mange ting. Hvis man har et job, hvor man står 
meget, eller hvis man har lidt for mange kilo på 
kroppen, er der større chance for at få dem. De 
opstår også oftere hos gravide kvinder.

Det giver god mening, når man ved, hvor-
dan åreknuder opstår.

Åreknuder er udvidede vener på benene, som 
skyldes slaphed i veneklapperne, hvis funkti-
on det er at sende blod tilbage til hjertet. Blodet 
skal retur mod tyngdekraften, og det er sværere, 
jo mere pres der er ovenfra. Hvis der er overflø-
dige kilo eller en baby i maven, skabes der tryk i 
venerne, som udvider sig og bliver til åreknuder.

Eksem og sår, som ikke vil hele
Det er meget forskelligt, hvordan åreknuder 
påvirker folk. Nogen har ingen gener, mens 
andre oplever, at hævelsen af ben bliver så 
stor, at der dannes brunt staseeksem her. Det 
kan udvikle sig til sår, som ikke vil hele.

Går det så vidt, er man nødt til hurtigt at gø-
re noget ved det, ellers risikerer man at få in-
validerende sår, som i yderste tilfælde kan føre 
til amputation. Det sker dog meget sjældent.

Generelt er det en god idé at gøre noget ved 
åreknuderne. Det mener Marie-Louise Grøn-
holdt, som er speciallæge i karkirurgi på pri-

vathospitalet Aleris-Hamlet.
”Jo før, man kommer i gang med behand-

lingen, jo lavere er risikoen, for at åreknuder-
ne forværres. Der findes heldigvis mange mu-
ligheder for behandling, alt efter hvor hårdt 
ramt, man er,” siger hun.

Nye skånsomme behandlinger
Hvis man vil forebygge nye åreknuder eller 
forhindre, at de eksisterende forværres, er det 
ifølge lægen en god idé at bruge kompressi-
onsstrømper.

Hvis åreknuderne giver smerter og tyngde- og 
træthedsfornemmelser i benene, kan det være 
nødvendigt at lave et indgreb. Traditionelt har 
man opereret åreknuderne åbent, men inden for 
de sidste ti år er der kommet nye og mere skån-
somme behandlinger såsom laser- og skumbe-
handling til som alternativ til operationen.

”Undersøgelser viser, at de nye behandlin-
ger giver færre gener og komplikationer, og 
patienter er hurtigere tilbage på arbejde. Åre-
knuder er ikke farlige, men har man gener af 
dem, bør de behandles tidligt, så forværring og 
komplikationer undgås og endnu raske vener 
skånes,” siger Marie-Louise Grønholdt.

Af Mads Moltsen

Karkirurg: Gør noget 
ved åreknuderne i tide

FOTO: UNSPLASH

ÅREKNUDER

Marie-Louise 
Grønholdt
Speciallæge i 
karkirurgi
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udstråling og velvære

ISO 9001: 2008 certificering
ISO 13485 certificering

Medicinsk udstyr i 
Klasse 1

I overensstemmelse 
med europæisk direktiv 

93/42/EØF Medical 
Device

DET ER KUN DIG, DIG OG SOLIDEA, SOM VED AT DU 
ER IKLÆDT EN FOREBYGGENDE OG TERAPEUTISK 

STRØMPEBUKS MED GRADVIS KOMPRESSION.

Værn om dine bens sundhed: Lad Solidea beskytte dine 
skridt mod problemer på grund af venøs insufficiens.

Strømper og strømpebukser, påskønnet i hele verden, fordi 
de skabes med avantgarde-teknologi og den uovertrufne 

italienske smag, med en lille, stor hemmelighed: 
Den gradvise kompression, som giver benene lethed 

og gør anklerne slanke og adrætte.
Og en stor lidenskab for mode: Se det rige Solidea katalog, 
med de mange modeller, dekorationer og farver, og vælg 

dem som passer bedst til dig og din stil.

LAD DEM BARE 
BEUNDRE DIG

 På apoteket (begrænset sortiment),
hos bandagister og i specialforretninger.                

RACHEL MAMAN RELAX WONDER MODEL

RED WELLNESS 
LEGGINGS

MARILYN SILVER WAVE 
HIGH WAIST

CURVY

SOLIDEA PROGRAMMET OMFATTER 
PRODUKTER FRA 12 TIL 46 MMHG
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En lille del af de scleroseramte får en type sclerose, der udvikler sig glidende. 
Modsat den mere almindelige variant, der udvikler sig rykvist, kræver den 
sjældnere sygdom særlig opmærksomhed fra både patient og læger.

Særlig type sclerose 
kræver ekstra 
opmærksomhed

Af Sanne-Maria Bjerno Jakobsen

Knapt to ud af ti sclerosepatienter 
har en variant af sygdommen, 
som udvikler sig mere glidende 
end den mere kendte type, der 
udvikler sig i ryk, kaldet attaks.

Den mindre kendte variant af sclerose hedder 
primær progressiv multipel sclerose, eller PPMS. 
Den rammer ca. 15% af alle dem, der får sclerose.

Sværere at definere udviklingen
Fordi PPMS skrider glidende frem, kan det væ-
re svært at vide præcis, hvornår f.eks. muskler-
ne i benene er blevet dårligere.

Det fortæller overlæge og associate professor 
ved Dansk Multipel Sclerose Center på Rigsho-
spitalet, Melinda Magyari.

“Når vi spørger patienterne, hvor længe de 
f.eks. har haft balancebesvær i benene, kan det 
være helt op til et år. Men de kan have svært 
ved at sige præcis, hvornår de først lagde mær-
ke til det.”

Vigtig for behandlingen
Den langsomme udvikling betyder, at patien-
ten og lægerne skal være ekstra opmærksom-
me på, hvornår nye forværringer kommer til. 
Sygdommens status har nemlig betydning for, 
hvilken type indsats og behandling, patienten 
kan have gavn af.

“Nogle kan hjælpes med medicin, der kan 
bremse sygdommen delvist. Det kommer dog 
an på mange faktorer, bl.a. patientens alder, 
hvor længe de har haft sygdommen, og hvor 
fremskreden sygdommen er.”

Tal med specialisterne
Derfor opfordrer Melinda Magyari patienter-
ne til løbende at tale med deres læger om, hvad 
man kan gøre.

“Alle bør forhøre sig hos deres sclerosekli-
nik om, hvilken behandling der hjælper dem 
mest, ud fra netop deres situation. Det gælder 
også behandling af deres symptomer,” siger 
hun og peger på, at patienterne selv kan stille 
krav om at komme til kontrol en gang om året.

“Derudover har de ret til gratis fysioterapi, 
som sammen med træning kan forbedre pa-
tienternes funktionsniveau,” siger hun.

Melinda Magyari
Overlæge 
og associate 
professor, Dansk 
Multipel Sclerose 
Center på 
Rigshospitalet

Primær 
Progressiv 
Multipel 
Sclerose 
(PPMS)

med sclerose har typen primær 
progressiv, hvor sygdommens udvikling er 
mere glidende end ved attakvis sclerose.

2 ud af 10 
Ca.

Personer med primær 
progressiv sclerose 
diagnosticeres i gennemsnit, 
når de er omkring 50 år 
gamle. Væsentlig senere  
end mennesker med  
attakvis sclerose.

20 år efter 
diagnosen er blevet 
stillet, har cirka 2/3 
ikke brug for en 
kørestol, selvom 
en del har brug for 
stok eller krykke.

Omkring en 1/3 af patienterne går gennem 
livet uden vedholdende funktionstab og vil 
kun opleve symptomer i perioder

KILDE: SCLEROSEFORENINGEN

PRIMÆR PROGRESSIV MULTIPEL SCLEROSE
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Sidse Skoubo Jakobsen lider af primær 
progressiv multipel sclerose, som man hidtil 
ikke har kunnet give medicinsk behandling for. 
Men i januar i år har Medicinrådet anbefalet 
den første medicin nogensinde mod PPMS.

En af dem, der nu måske kan få behandling 
med medicin, er 36-årige Sidse Skoubo Jakob-
sen fra Randers. Mor til tre - en dreng på fire og 
tvillingepiger på to - som sidste forår fik diag-
nosen primær progressiv multipel sclerose. 
Symptomerne begyndte dog allerede, da Sidse 
Skoubo Jakobsen var i begyndelsen af 20’erne.

”Jeg var meget aktiv. Dyrkede flere slags 
sport. Håndbold, fodbold, kajak, men jeg be-
gyndte at få problemer med min krop. Jeg hal-
tede, fik ondt i hofterne og rystede på hæn-
derne. Lægerne undersøgte mig flere gange 
igennem årene uden at komme frem til noget 
resultat,” fortæller Sidse Skoubo Jakobsen.

Det var først, da hun skulle føde sit første 
barn, at alvoren så dagens lys.

”Jeg blev meget dårlig op til fødslen, og på 
sygehuset mente de, at jeg have fået en blod-
prop og blev derfor scannet. Den viste bl.a., at 
jeg havde pletter i hjernen, og jeg fik senere at 
vide, at jeg måske havde en form for sclerose.  

Det var naturligvis et stort chok for mig og 
familien. Som nybagt mor blev gulvtæppet 
fuldstændig revet væk under mig.”

Tre år uden vished
Der skulle dog gå tre år, før Sidse Skoubo Jakob-
sen fik sin diagnose.

”Når man lider af primær progressiv sclero-
se, får man ingen anfald, man bliver bare dår-
ligere og dårligere, og ikke to sygdomsforløb er 
ens. Det er en meget udefinerbar sygdom, og 
man har hidtil ikke kunnet behandle den me-
dicinsk. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne for-
vente og havde mange af livets store spørgsmål 

oppe at vende. Hvad er vigtigt for mig, for fami-
lien, hvad vil jeg/vi gerne opnå osv., inden jeg 
eventuelt ender i en kørestol.”

”Jeg talte med min egen læge om, hvad jeg 
selv kunne gøre. Acceptere min overvældende 
træthed og affinde mig med at kunne mindre 
hen ad vejen, lød det. Jeg meldte mig også ind 
i Scleroseforeningen og talte med formanden. 
Jeg er sådan indrettet, at jeg helst skal kende 
fakta, så jeg googlede også en del efter infor-
mation og brugte meget Scleroseforeningens 
hjemmeside til at blive klogere. Foreningen 
anbefalede også, at jeg fik psykologhjælp. Det 
hjalp, så jeg ikke gik helt i sort.”

Medicinen giver håb
Den 36-årige supervisor hos Falck Erhverv 
træner i øjeblikket fysisk på et hold for sclero-
seramte. ”Det har hjulpet på min gang, og 
så ser jeg frem til 14 dages indlæggelse på et 
Sclerosehospital, hvor jeg forventer at blive 
klogere på sygdommen.”

Da Medicinrådet anbefalede medicinen til 
PPMS-ramte under 45, gav det Sidse Skoubo Ja-
kobsen et håb om at blive en af de danskere, der 
kan få glæde af behandlingsmuligheden.

”Jeg tænkte: Yes, nu er der kommet noget, der 
kan holde mig gående i længere tid. Det har givet 
mig en form for tryghed i og med, at jeg måske 
kan blive i den tilstand, jeg er i nu, i lidt længere 
tid, end jeg havde kunnet uden medicinen.”

Af Vivian Timmermann

Nu håber jeg stærkt på, at 
medicin kan hjælpe mig

Sidse Skoubo 
Jakobsen
Supervisor hos 
Falck Erhverv og 
sclerosepatient

Nogle patienter 
med PPMS har 
attakker med 
nye symptomer 
eller forværring 
af eksisterende 
symptomer.

Der er en mere lige 
fordeling af mænd 
og kvinder ramt 
med PPMS end ved 
attakvis sclerose, 
hvor to tredjedele af 
patienterne er kvinder. 

Hvordan sclerose udvikler sig fra patient 
til patient er selv for neurologer meget 
svær at kortlægge, da to sygdomsforløb 
sjældent er ens. Man ved dog, at behovet 
for eksempelvis kørestol er længere 
væk, når man er ’velbehandlet’. Med 
velbehandlet menes, at du som patient 
tager din medicin efter anvisningerne, og at 
den medicinske behandling revurderes, når 
det er nødvendigt. Oplever du som patient 
markant fysisk forværring, bør du sammen 
med din scleroselæge overveje, om du 
får den rette medicin. Sundhedsvæsenet 
tilstræber desuden, at hver sclerosepatient 
MR-scannes én gang om året for at afdække, 
om der er ny sygdomsaktivitet og evt. brug 
for ændringer i behandlingsstrategien.

VELBEHANDLET SCLEROSE



Sea-Band fås til børn og voksne på Apoteket hos Matas og i Helsam
Læs mere eller bestil på www.seaband.dk

Glade børn er altid at foretrække 
på rejsen. Sea-Band virker 
allerede efter få minutter og er 
derfor det første valg mod 
transportsyge og kvalme - en 
hjælp familien ikke vil undvære.

Bliv tiBliv tilfreds med dit Sea-Band 
eller få pengene tilbage.

ONDT I KNOLDEN?

Migræne er en folkesygdom. Flere end 500.000 danskere lider af sygdommen. Den påvirker i høj grad patienternes 
liv og dagligdag, bl.a. fordi et anfald kan opstå helt ud af det blå. Det gør al planlægning svær, og sætter mange folk ud 
af spillet. Gå hurtigt til din praktiserende læge, hvis du får tilbagevendende kraftig hovedpine.

Migræne kan behandles

Af Mette Fensbo

Migræne er ikke en kvindesygdom 
blandt hysteriske overklassefru-
er. Hvis nogen går rundt med 
den fordom, må det være, fordi 

de ikke er særlig observante – eller bare ligegla-
de med andre menneskers problemer. Migræne 
rammer mænd og kvinder - høj som lav.”

Så kontant og klart lyder det fra Jakob Møller 
Hansen, speciallæge i neurologi og leder af Na-
tionalt Videnscenter for Hovedpine.

Han definerer migræne som en hjerne-
sygdom og en folkesygdom, som blandt 18-
til 50-årige er den hyppigste årsag til sygelig-
hed. Ti procent af verdens befolkning lider af 
sygdommen. Tre gange så mange kvinder end 
mænd bliver ramt.

”Det er jo altid let at bære andres smerte og 
feje den væk som hysterisk. De fleste ser kun 

migrænepatienter, når de har det godt. Ikke 
når de er ramt af et anfald.”

Sat ud af spillet
Hvordan påvirker sygdommen patienternes liv?

”For det første oplever mange patienter un-
dertiden at få et migræneanfald helt ud af det 
blå. De får kraftig hovedpine, kvalme, er stærkt 

generet af lys og lyd - og hvis de anstrenger sig 
bliver smerten kraftigere. Det er ligesom tøm-
mermænd uden at have været med til festen. 
Et andet væsentligt element er, at de uforudsi-
gelige anfald gør det svært at planlægge et liv 
og en dagligdag.  Mange vælger helt alminde-
lige opgaver fra – som f.eks. at bage en kage til 
barnets skolefest eller stille op til forældrerå-
det, fordi de risikerer ikke at kunne leve op til 
det, de har lovet. På den måde bliver mange 
migrænepatienter sat ud af spillet.”

Gå til din praktiserende læge
Flere end 700.000 danskere lider af migræ-
ne eller hyppig hovedpine. Ikke alle er hårdt 
ramte. Nogle kan håndtere smerten med me-
dicin – andre står alene, fordi medicinen ik-
ke virker på dem.
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LIDER DU OGSÅ AF 
MIGRÆNE/HOVEDPINE?
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VI HOLDER GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 3. MAJ  
PÅ HOTEL KRYB I LY I TAULOV
Alle med betalt kontingent kan deltage. Vi starter kl. 15.00 med kaffe/the og kage  
plus foredrag med psykolog Dorte Kjeldgaard der fortæller om hendes arbejder  
med hovedpinepatienter også dem med skader efter hjernerystelser.

TILMELDING: Senest den 23. april på post@hovedpineforeningen.dk  
Forslag til bestyrelsen indsendes senest tre uger før mødet.

LØRDAG DEN 11. MAJ - KL. 10.00-15.00 DELTAGER VI I ÅBENT HUS PÅ 
TVÆRFAGLIG SMERTECENTER I AALBORG, MEDICINERHUSET,  
2.S. SYD, HOBROHOVEJ 18-20 AALBORG 
Tema: Livsglæde trods kroniske smerter. Hvordan får man en god dag  
ud af en dårlig. Vores forening byder ind med et foredrag om  
medicinfremkaldthovedpine, der vil være mange andre  
foredrag og boder.

Den koster 1.2 milliard i tabt arbejdsfortjeneste foruden de 
menneskelige omkostninger.

Er du medlem hos os, er der håb forude!  
Du kan altid kontakte os for gode råd og vejledning  
på mail eller telefon. Vi holder løbende kurser rundt  
i landet om emnet. Vi har gratis socialrådgiver og  
online psykologhjælp via Falck Healtcare. Følg  
os på Facebook sammen med 10.700 andre.

Find os på facebook: 
facebook.com/hovedpineforeningen

 SE MERE INFO PÅ WWW.HOVEDPINEFORENINGEN.DK

SOM ER DANMARKS 3. STØRSTE SYGDOM OG SOM CA. 650.000 LIDER AF!

Jakob Møller 
Hansen
Speciallæge i 
neurologi og 
leder af Nationalt 
Videnscenter for 
Hovedpine
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Derfor vender jeg 
tilbage igen og igen

“Jeg er vild med den fantastiske natur med de 
store vidder, der omgiver Gudum og den lune 

jyske humor. Det er de mest skønne mennesker, 
jeg møder her, og det er derfor jeg igen og igen 

kommer tilbage til Livsstilshøjskolen i Gudum.”
- Betty, 52 år, Kgs. Lyngby

Det kan være svært at finde ud af, hvad der er op og ned 
i mængden af helsetips. Tag et ophold på mellem 1 og 

25 uger på Livsstilshøjskolen Gudum og få klarhed over, 
hvad der virker for dig - omgivet af menneskelig varme, 

højskoleånd og Danmarks for vildeste Limfjordsnatur.

Tilmeld dig allerede i dag på:
97 88 83 00 eller på livsstilshojskolen.dk
Livsstilshøjskolen Gudum, Højbjergvej 2, 7620 Lemvig

TID 
TIL 
DIG Nu med gratis

wellnessoplevelse
ved kursusstart

senest 10. juni.

”I et samfund hvor det forventes, at man le-
verer 120 procent hver dag, er det hårdt ikke at 
kunne yde mere end 80.

Men det er vigtigt at slå fast, at migræne kan 
behandles. Hvis man får tilbagevendende kraf-
tig hovedpine, skal man ikke selv forsøge at 
stille en diagnose, men i stedet gå til sin prak-
tiserende læge. Han eller hun er første led. De 
praktiserende læger er dygtige til at behandle 
migræne og hovedpine. Men hvis den medi-
cinske behandling ikke virker, skal patienten 
have adgang til en speciallæge. Det er nemt at 
få, når man bor i Klampenborg, men hvad sker 
der, hvis man bor i f.eks. Hjørring?”

Uacceptabel ventetid
Muligheden for hurtigt at få en diagnose og 
komme i behandling bør og skal - ifølge Ja-
kob Møller Hansen - soleklart være lige, uan-
set hvor i landet man bor. Sådan ser virkelig-
heden ikke ud.

”Nogle steder er der to års ventetid på at kom-
me til samtale hos en neurolog. Det er helt uac-
ceptabelt. Det skal ikke være nødvendigt at stå 
på en venteliste. I den tid folk venter, kan man-
ge slet ikke fungere i dagligdagen. De risikerer 
at miste deres arbejde, familie – hele deres liv.

Det må ikke ske, når migræne som sagt er en 
folkesygdom, vi kan behandle med et godt og 
effektivt resultat.”

   FAKTA OM HOVEDPINE

 mænd og
93%
99%
kvinder 
oplever 
hovedpine i 
løbet af livet

personer har 
haft hovedpine 
i løbet af det 
sidste år

8 af 10

af befolkningen 
har kroniske gener 
med smerter 14 
dage eller mere 
hver måned

4%Ca.
angiver at have 
hovedpine en eller 
flere gange om 
ugen i perioder

4-5%Ca.

HVORFOR FÅR VI ALMINDELIGVIS HOVEDPINE?

Lufttryk og skift i årstiden Spisevaner Medicin Stress og for 
meget eller lidt søvn Hormoner Arbejdsstillinger
Kilde: sundhed.dk/netdoktor.dk
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Kroniske smertepatienter behandles ofte med opioider for at lindre smerten. Jette Højsted, 
tidligere specialeansvarlig overlæge på Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet giver os 
et indblik i, hvad du skal være opmærksom på ved opioidbehandling. 

Opioidbehandling af kroniske 
smerter kan være det rette valg

Af Cecilie Hartvig Klindt

Vi har alle oplevet at have ondt 
et sted. I hovedet efter for 
meget vin, i ryggen efter vi 
har flyttet, eller i knæet efter 
en løbetur. Men for nogle er 
smerten kronisk og overtager 

patientens liv fuldstændig.
Har du haft smerter i mere end 6 måneder, 

kan der være tale om, at du lider af kroniske 
smerter. Og du er desværre ikke den eneste. Tal 
fra Sundhedsstyrelsen viser, at omkring 20% af 
den voksne befolkning har kroniske smerter.

Afhængighed af opioider
En af måderne at behandle smerter på er ved at 
ordinere opioider som f.eks. morfin til patien-
ten. Men dette kan have sine udfordringer. Tid-
ligere specialeansvarlig overlæge på Tværfag-
lig Smertecenter på Rigshospitalet, Jette Høj-
sted, fortæller:

“Stort set alle, der får morfin eller et lignen-
de stof i 24-48 timer, oplever en fysisk afhæn-
gighed. Dvs. at de får abstinenser, når de stop-
per. Mere end 90% oplever en fysisk afhængig-
hed mens ca. 5 % bliver psykisk afhængige af 
opioiderne.”

Opioidafhængighed er en problematik, der 
igennem de seneste år har været øget fokus på. 
Tal fra ‘Ugeskrift for Læger’ viser, at antallet af 
personer, der får opioider i mere end seks må-
neder er faldet fra 183.000 i perioden 2011-2016 
til 170.000 personer i 2017.

“Der har været meget fokus på disse proble-
mer gennem de sidste år, og det betyder, at læ-
gerne er blevet mere tilbageholdende med at 
udskrive opioider. Men det er ikke altid den rig-
tige løsning at stoppe med at udskrive dem,” si-
ger Jette Højsted.

Målet er ikke et opioidfrit land
Selvom man som sundhedsfaglig og patient 
skal være meget opmærksom på brugen af 
opioider, er det dog også vigtigt for Jette Høj-
sted at slå fast, at det ikke handler om at gøre 
Danmark opioidfri.

“Udviklingen i opioiddebatten betyder ofte, 
at det kan være sværere for en smertepatient 
at få lov til at afprøve, om opioidbehandling er 
en løsning for netop den patient. Det er vigtigt 
at forstå, at det ikke handler om at gøre Dan-
mark opioidfrit. Det handler om, at opioid gi-
ves til de patienter – og kun de patienter, som 
har effekt af det.”

Der ligger altså et stort ansvar hos lægerne, 

når den rigtige behandling skal findes - en be-
handling, der kan være opioider.

Er du som patient i tvivl om, om det er den 
rigtige behandling, du modtager, skal du tale 
med din læge om det. Du kan nemlig blive hen-
vist til en smertecenter, der beskæftiger sig 
med kroniske smerter hver dag. På den måde 
kan du sikres personlig behandling - måske 
med opioider.

Jette Højsted
Tidligere 
specialeansvarlig 
overlæge på 
Tværfagligt 
Smertecenter på 
Rigshospitalet

En organsation med fokus på kroniske smerter for:
• Patienter og pårørende
• Politikere
• Sundhedspersonale

Vi inviterer til:
• Borgermøder
• Gå-hjem møder i sundhedssektoren
• Foto udstillingen ”Smertens Ansigt”

Se mere på www.smertedanmark.dk

SYMPTOMER PÅ 
AFHÆNGIGHED

Fysisk afhængighed:

Forværring af smerterne, smerter i led, 
muskler og knogler, muskelspændinger/
kramper, mavesmerter, diarré og influen-
zalignende symptomer med kulderystel-
ser og sygdomsfølelse.

Psykisk afhængighed:

Voldsom trang til at skulle have opioid 
igen – ligesom en alkoholiker eller en ryger 
har en voldsom trang til en drink eller en 
cigaret. Det er også den samme stærke 
trang, man kan få efter søde sager. Denne 
trang kan blive meget voldsom og helt ta-
ge magten fra den patienten, og dermed 
blive det dominerende problemer, som 
langt overstiger smerteproblemet.

KILDE: JETTE HØJSTED

KRONISKE SMERTER
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SmerteLinjen.dk
60 13 01 01

Smertelinjen er blevet til på initiativ af FAKS 
- Foreningen af Kroniske Smertepatienter
og SmerteDanmark med bevilling fra 
Sundheds- og Ældreministerie

Hos SmerteLinjen 
bliver du mødt af 

mennesker der ved 
hvad du taler om!

Anonym og gratis rådgivning fra 
socialrådgivere, smertesygeplejesker,

psykologistuderende og andre
smertepatienter

Af Mads Moltsen

Historien om Christines kroniske 
smerter begyndte i 2009, da hun 
fik en diskusprolaps og et piskes-
mæld i nakken. Lægerne valgte 

ikke at operere hende. Det skulle trænes væk.
Smerterne forsvandt bare aldrig, og i 2015 

måtte hun lade sig indlægge på ny. En scanning 
viste, at diskusprolapsen burde have været ope-
reret i sin tid. Nu fik hun en operation, men hun 
måtte leve med permanente nerveskader.

Kort tid efter gik det galt igen, da Christine 
faldt ned ad en trappe og fik et voldsomt træk i 
armen. Det førte til flere nerveskader.

Uheldene har betydet, at Christine nu har 
kroniske smerter i nakken og armene.

”Jeg har svært ved at bruge mine arme og stå op 
længe af gangen. Det påvirker alt,” fortæller hun.

”Smerteklinikken er det første sted, jeg har 
følt mig hørt”

Det var først, da Christine blev henvist til en 
smerteklinik, at der skete fremskridt. På smer-
teklinikken har man en tværfaglig tilgang, der 
inkluderer både biologiske, psykologiske og so-
ciale forhold.

”Smerteklinikken er det første sted, jeg har 
følt mig hørt. Der var ingen løftede pegefingre, 
og det har været en stor støtte. Jeg har fundet 
ud af, at jeg ikke skal kalde mig selv syg, og jeg 
har lært, hvordan jeg håndterer mine ressour-
cer bedst muligt,” siger Christine.

Blog og foredrag
Hun har måttet droppe karrieredrømmene, 
men siden 2016 har hun haft et flexjob, hvor 

hun fortæller andre om det at leve med kro-
niske smerter. Hun har startet en blog kaldet  
”Men du ser jo ikke syg ud”, hvor hun beretter 
om livet med kroniske smerter.

Bloggen og flexjobbet som formidler har 
en slags terapeutisk virkning på Christine, og 
gennem smerteklinikken har hun mødt folk, 
der er i samme situation som hende.

”Det har hjulpet meget at møde andre som 
mig. Det har bekræftet mig i, at jeg ikke er ale-
ne,” siger hun. 

Hun må tage pauser selv ved let fysisk akti-
vitet, og smerterne går aldrig væk.

”Men jeg har ved hjælp af vejledning og be-
handling og mødet med andre med kroniske 
smerter fået nogle værktøjer, der gør, at jeg kan 
leve med mine livsvilkår,” siger Christine.

I knap ni år har Christine lidt af kroniske smerter. 
Det har vendt op og ned på hendes liv, men hun 
fundet en måde at tackle det på.

Christine har 
kroniske smerter: 
”Jeg har lært at 
leve med det”
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EN SUND TARM

Hvad siger din 
mavefornemmelse?
Mange bakteriestammer til både  
voksne og børn 

Opbevares ved stuetemperatur.  

Let at bruge - i pulverform eller kapsler

NYHED!

For mere information og nærmeste forhandler, besøg hjemmesiden:  www.sk-health.com

Rumler maven, føler du dig oppustet, og er der både træg og tynd mave? Så døjer du sandsynligvis 
med irritabel tarm. Og selv om både fordøjelse og afføring ikke er noget, vi snakker om, er der 
ifølge Anette Harbech Olesen alligevel god grund til at rette opmærksomheden mod både det, vi 
spiser, og ikke mindst det, der kommer ud af det. 

Har du tænkt på din tarm i dag?

Af Rikke Kokholm

Cirka to tredjedele af alle voks-
ne danskere oplever på et eller 
andet tidspunkt irritabel tarm. 
Typisk er det flere kvinder end 
mænd, der rammes, og sympto-

merne er blandt andet dårlig fordøjelse, ma-
vesmerter, vekslende afføringsmønster og 
oppustethed. Anette Harbech Olesen har be-
skæftiget sig med mad og sundhed gennem 
mange år – og dermed også med hvad der 
foregår i vores tarme. Og ifølge hende, er der 
al mulig grund til at se lidt indad:

”Vi har cirka to kilo bakterier og mikroorganis-
mer i vores tarme – også kaldet mikrobiotaen – og 
netop sammensætningen, kvaliteten og variati-
onen af disse er afgørende for vores sundhed og 
velbefindende. Faktisk er hele 70% af vores im-
munforsvarsceller knyttet til tarmens biota, som 
producerer en stor del af de signalstoffer, der sen-
des rundt i vores krop, og er med til at regulere en 
række processer i både vores hjerne, hormonsy-
stem og immunsystem,” forklarer Anette.

Forbundet med mental tilstand
Bakterierne i tarmen gør altså mere end blot at 
fordøje vores mad, men er også tæt forbundet 
med vores fysiske og mentale tilstand. Og op-
står der ubalance, rammes vi af ondt i maven, 
dårlig mave og andre symptomer på irritable 
tarme, kan det også øge risikoen for type 2-dia-
betes, overvægt og neurologiske sygdomme, 
som bl.a. Parkinson og depression.

Eksperterne kender endnu ikke årsagen til 
irritabel tarm, men meget tyder på, at infekti-
oner, antibiotika, stress og en kost med for få 

fibre og for meget sukker, hvidt brød og dårligt 
fedt kan have en uheldig indflydelse.

Pas på dine tarmbakterier
Ifølge Anette kan man dog sagtens genoprette 
balancen i tarmen og dermed få det bedre. For 
eksempel ved at være mere opmærksom på, 
hvad man spiser:

”Undgå ”hvide varer” som sukker og raffine-
ret hvedemel og sørg for at få godt med fibre 
fra grøntsager. Velsyrnet yoghurt og fermente-
rede grøntsager er også rigtig gode til at sikre 
en bedre balance i tarmen. Det kan være en idé 
at skrive maddagbog og notere, hvad man har 
spist, og hvordan kroppen har reageret. Er der 
specifikke fødevarer, der giver problemer med 
maven, kan man nedtone eller udelade dem fra 
ens kost i et par måneder og derefter introdu-
cere dem en for en, og se om der er sket en bed-
ring,” opfordrer Anette.

Anette påpeger samtidig, at mælkesyrebak-
terier som kosttilskud i form af probiotika og-
så kan hjælpe til hurtigere genopretning af ba-
lancen i tarmfloraen. Erfaringsmæssigt er rig-
tig mange mennesker med irriteret tarm ble-
vet hjulpet af mælkesyrebakterier. Og nyere 

forskning indikerer, at tilskud med mælkesy-
rebakterier muligvis kan hjælpe*.

”Tarmbiotaen er et vigtigt element i forhold 
til sundhed og indre balance – og heldigvis kan 
vi let selv gøre noget ved det,” slutter Anette.

Anette Harbech 
Olesen
Forfatter,  
sundhedsdebattør 
og kvinden bag  
Madforlivet  
universet 5 TING, DER KAN HJÆLPE PÅ 

IRRITABEL TYKTARM

Mælkesyrebakterier fra velsyrnet yo-
ghurt, kefir eller fermenterede 

grøntsager – evt. kombineret med et kost-
tilskud med probiotika.

Opmærksomhed på, om det du spi-
ser, irriterer tarmen. De hyppigste 

problemskabere er hvede eller andre 
fødevarer med glutenholdige fibre, men 
kan også være fibre fra visse grøntsager 
eller frugt samt forarbejdet kød, 
kødpålæg, æg eller mælkeprodukter.

Udelad eller nedton fødevarer, der 
giver problemer i en periode på 2-3 

måneder, og introducer herefter de enkel-
te madvarer en for en, imens du mærker 
efter, om de atter giver problemer.

Bevæg dig minimum 30 minutter hver 
dag – det styrker også fordøjelsen!

Sørg for at komme på toilettet hver 
morgen, og giv dig tid til det.

*Kilde: George Aragon, MD, Deborah B. Graham, MD, Marie Borum, MD, EdD, MPH, and 
David B. Doman, MD, FACP, FACG; ”Probiotic Therapy for Irritable Bowel Syndrome”; 
Gastroenterol Hepatol (N Y). 2010 Jan; 6(1): 39–44

P. Ducrotte, P. Sawant & V. Jayanthi; Clinical trial: “Lactobaccillus plantarum 299v 
(DSM9843) improves symptoms of irritable bowel syndrome”; world J. Gastroenterol. 18, no. 
30, August 14, 2012; 4012-18



• Inkl. 2-retters middag og morgenbuffet
• Vælg mellem 22 hoteller i Danmark

WEEKENDOPHOLD 
FOR 2 PERS. FRA 1.275 KR.

scandichotels.dk/ophold-middag

Hos Scandic er der 52 weekender til at mærke forskellen på hverdage og fridage. 
Hvor du kan sove lidt længere, drømme lidt større og opleve lidt mere. Året rundt 

tilbyder vi nemlig en weekend væk hjemmefra med en lækker middag, en god nats 
søvn og den bedste morgenmad at vågne op til. 

Book weekendophold på scandichotels.dk/ophold-middag

CHECK IND I WEEKENDEN 
OG CHECK UD FRA HVERDAGEN
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De gode øjeblikke skal helst nydes uden forstyrrelser
Vitacare® tranebær stærk indeholder en høj koncentration af aktive stoffer.

Tranebær

Mange kvinders 

favorit

Der er mange myter og misforståelser forbundet med blærebetændelse. Her får du 
bl.a. indsigt i forskellen på blærebetændelse og underlivsbetændelse – og svar på om 

antibiotika altid er løsningen, når der er bakterier i blæren. 

Bliv klogere på blærebetændelse

Af Stine Troense

Du må ikke sidde på en kold 
trappesten, så får du blærebe-
tændelse.” Sådan har mange 
mødre sagt til deres døtre i ti-

dens løb. Men passer det? Her svarer Josephine 
Obel, der er overlæge på gynækologisk afdeling 
på Hvidovre Hospital, på dét og mange andre 
spørgsmål om blærebetændelse.

Er det kun kvinder, der får 
blærebetændelse?

Nej, men kvinder får langt hyppigere blæ-
rebetændelse end mænd. Det skyldes for-
mentlig, at vores urinrør på tre til fire centi-
meter, er meget kortere end mændenes. Når 
vejen fra især endetarmen op mod blæren er 
kort, kan bakterierne nemmere trænge ind og 
skabe betændelse. 

Er blærebetændelse det samme som 
underlivsbetændelse?

Nej. Underlivsbetændelse er en upræcis be-
tegnelse, der ofte bruges om både betændelse i 
livmoderen og blærebetændelse. Blærebetæn-
delse, der også kaldes urinvejsinfektion, er be-
tændelse i blærens slimhinde. 

Kan kulde og fugt føre til 
blærebetændelse?

Nej, der skal en bakterie til.

Èn gang blærebetændelse, altid 
blærebetændelse?

Nej, ikke hvis der er tale om den almindelige 
og ukomplicerede form. 

For at få diagnosen blærebetændelse skal 
personen testes positiv for bakterier i urinen 
og have symptomer som svie eller smerte ved 
vandladning og/eller hyppig tissetrang. Men 
der er faktisk kvinder, som i rask tilstand har 
bakterier i urinen uden at have symptomer på 
blærebetændelse. En del af de kvinder, får anti-
biotikabehandling – og så virker det jo som om, 
at de får blærebetændelse igen og igen. Heldig-
vis går tendensen mod færre tilfælde af den 
form for overmedicinering.

Kan blærebetændelse smitte?
Nej. Men de blærebetændelser, der hænger 

sammen med for eksempel klamydia- og go-
noré-infektioner i blæren, kan smitte via sex. 
Kondom forebygger kønssygdomme.

Får gravide hyppigere blærebetændelse?
Både og. Gravide bliver hyppigere diagnosti-

ceret med blærebetændelse, fordi deres urin 
oftere testes. Det kan også hænge sammen 
med, at graviditetsgener som plukveer og øm-
hed i den nederste del af maven, kan forveksles 
med symptomer på blærebetændelse. Læger-

ne er også mere emsige med at behandle for 
bakterier i urinen hos gravide – symptomer el-
ler ej. Det er for at undgå for tidlig fødsel og in-
fektioner hos barnet.

Øger man sin risiko for blærebetændelse, 
hvis man ikke tømmer sin blære?

Ja. Hvis du hele tiden har en sø af urin ståen-
de oppe i blæren, er der sandsynligvis en øget ri-
siko for blærebetændelse, for urin er et godt 
vækstmiljø for bakterier. Tøm derfor blæren 
godt, når du tisser. Det kan også virke forebyg-
gende at tørre sig i retningen væk fra skeden, så 
tarmbakterierne ikke ”inviteres” op i blæren.

Virker det forebyggende at tisse efter 
samleje?

Ja, noget tyder på, at tranebærsaft danner 
en hinde af mikrofilm på blærens overflade, så 
bakterierne har sværere ved at sætte sig fast. 
Har du fået blærebetændelse er det heller ikke 
en dårlig idé at drikke to til tre liter usødet tra-
nebærsaft og vand i løbet af en dag, så du hyp-
pigt skyller blæren igennem.

Josephine Obel
Overlæge, 
gynækologisk 
afdeling, Hvidovre 
Hospital

VIDSTE DU, AT …

… halvdelen af alle kvinder mindst én gang 
i livet bliver ramt af en urinvejsinfektion? 
Og at urinvejsinfektioner rammer kvinder 
fire gange hyppigere end mænd? 

KILDE: STATENS SERUM INSTITUT, SST.DK

TIPS OG GODE RÅD



Amning er godt for både mor og barn, 
men det kan være svært at komme i gang. 
Sundhedsplejerske og ammerådgiver Catrine 
Hansen giver gode råd til kommende mødre.

Der er mange gode grunde til at vælge am-
ning frem for modermælkserstatning. Mo-
dermælken indeholder stoffer, som beskytter 
barnet mod infektionssygdomme, og børn, 
der bliver ammet, ser ud til at udvikle et stær-
kere immunforsvar.

Den tætte hud mod hud-kontakt mellem 
mor og barn udløser hormonet oxytocin – og-
så kaldet kærligheds- eller tilknytningshor-
monet – hvilket får mælken til at løbe hurtige-
re til. Det mindsker også mængden af stress- 
hormoner i kroppen.

Manglende mælkeproduktion
Men det er ikke altid nemt at få gang i amnin-
gen. Det fortæller sundhedsplejerske og am-
merådgiver Catrine Hansen.

”Det er særligt i den første tid, at der kan 
opstå problemer. For eksempel oplever no-
gen, at de ikke producerer mælk nok, mens 
andre oplever, at barnet sover for meget og 
spiser for lidt,” fortæller hun.

Hvis fødslen har været hård, eller hvis mo-
ren er stresset, kan det hæmme mælkeproduk-
tion. Og hvis man ikke får lagt barnet nok til, 
går det også ud over mælkeproduktionen.

Den første tid er vigtig
Der er heldigvis mange ting, man kan gøre for 
at giveså gode betingelser for amningen som 
muligt.

”De første to timer efter fødslen er de vig-
tigste. Der er oxytocinniveauet højt hos både 
mor og barn, og de skal have ro og fred til at 
ligge sammen. Barnet skal ligge hud mod hud 
med moren og selv finde vej til brystet. Det 
er med til at stimulere mælkeproduktionen,” 
forklare Catrine Hansen.

I den første tid efter fødslen er det også vig-
tigt, at barnet lægges hyppigt til. Nogen har 
den opfattelse, at det er nok, hvis barnet spiser 
hver tredje eller fjerde time, men det er slet ik-
ke nok, mener Catrine Hansen.

”Når de er helt små, er babyers mavesæk på 
størrelse med et kirsebær. Den kan ikke rum-
me særlig meget, men til gengæld er det nød-
vendigt at amme ofte. Helst 10-12 gange om 
døgnet. Med tiden kan man skrue lidt ned for 
frekvensen.”

Hvis barnet falder i søvn og ikke får ammet, 
kan man stimulere mælkeproduktionen med 
en brystpumpe.

Vigtigt med støtte fra partneren
Støtte fra partneren kan også være med til at 
sætte gang i og fastholde amningen. Ifølge Ca-
trine Hansen viser studier nemlig, at kvinder 
ammer i længere tid, hvis deres partner går op 
i amningen og støtter moren.

”Derudover kan partneren skabe gode be-
tingelser ved at sørge for, at moren er afslap-
pet og får spist og drukket nok. Det har stor 
betydning for, om amningen lykkes,” fortæl-
ler Catrine Hansen.

Af Mads Moltsen

Sådan kommer du godt i gang med amningen

Catrine Hansen
Sundheds- 
plejerske og  
ammerådgiver

Din brystmælk er fantastisk!
Mad. Tryghed. Medicin. 
Derfor er brystmælk fantastisk for dig og dit barn!

medela.dk/ebook
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LØB DIG GLAD

KO M   M E D   T I L   S O M M E R E N S

Tag din veninde, din søster eller din mor under armen og deltag 
sammen i ALT for damernes Kvindeløb. Vi har distancer for alle: 
3 løberuter (5, 10 og 15 km) og vores smukke walk-rute på 5 km. 

Når du tilmelder dig, får du en løbetrøje designet af Mads 
Nørgaard og en stor goodiebag til en værdi af mere end 500 kr. 

Skynd dig ind 
på www.løb19.dk 

og tilmeld dig!

Løb eller walk med os i:

Det kan være svært at hive sig selv op af sofaen, men står der en veninde eller en 
gruppe og venter på dig, snører løbeskoene sig selv. Det er i hvert fald tæt på! Her 
kan du møde en personlig træner, der elsker at løbe – med støtte fra sit netværk.

Løb med ligesindede  
– og bliv mere motiveret!

Af Stine Troense

Det var sygdom, der førte den 
dengang 20-årige Joanna Schar-
lett ind i træningsverdenen, 
men det er glæden ved at be-
væge sig og opnå resultater, 

der holder hende til ilden. I dag er hun uddan-
net personlig træner, kostvejleder og coach. Og 
når hun ikke passer sit bachelorstudie indenfor 
business og manegement eller vejleder andre 
kvinder i at træne og leve sundt, dyrker hun sin 
store interesse: Løb, løb og atter løb.

”For mig er der en stor følelse af frihed for-
bundet med at kunne løbe. Og det er en stor 
fordel, at jeg kan løbe på alle tider af døgnet, 
hvis jeg skulle få lyst,” siger 39-årige Joanna 
Scharlett.

Hun løber fire dage om ugen i en løbeklub 
i København. Klubben er drevet af frivillige 
kræfter, og der er plads til alle; nogle kommer 
udelukkende for at forbedre deres form, andre 
kommer for at løbe en tur, uden at tænke i lø-
betider, puls og personlige rekorder. Men alle i 
klubben vægter det sociale aspekt højt, fortæl-
ler Joanna Scharlett.

”Jeg vil gerne presse mig selv og forbedre mi-
ne løbetider, men det sociale betyder også al-

verden for mig. Når det regner, er det afgøren-
de for mig at vide, at der står en gruppe menne-
sker, som jeg rigtig godt kan lide, og venter på 
mig. Hvis jeg modsat ved, at nogle af mine ven-
ner eller veninder ikke kommer, får jeg mindre 
lyst til at tage af sted. Sammenholdet og fæl-
lesskabet er så vigtigt, især hvis jeg har haft en 
hård dag, for så kan jeg vende mine tanker med 
de andre i klubben. Vi snakker sammen, mens 
vi løber, i pauserne og selvfølgelig før og efter 
træningen,” fortæller Joanna Scharlett, der 
skal løbe halvmaraton i Berlin den 7. april.

Find en løbemakker
Drømmer du om at blive en del af et løbefæl-
leskab, er nettet et godt sted at starte. Men 

mindre kan også sagtens gøre det, ifølge Joan-
na Scharlett.

”Når der er nogen, der henvender sig til 
mig for gode råd, siger jeg altid: Find dig en 
makker! Træningen virker meget vigtigere 
og er sjovere, når man er to om den. Et fælles 
projekt kan være den sikre vej til sejr og go-
de oplevelser. Du kan i princippet bare ban-
ke på hos naboen eller spørge din kollega. Det 
vigtigste er at finde en ligesindet, der kan og 
vil det samme som dig. Jeg havde engang en 
løbemakker, der ikke prioriterede vores træ-
ningsaftaler, og når hun aflyste, kom jeg hel-
ler ikke afsted. Man skal være enig om at over-
holde aftalerne.”

Det første organiserede løb, Joanna Schar-
lett deltog i, husker hun tydeligt:

”Jeg løb sammen med en god veninde og in-
gen af os var løbere dengang. Vi var helt høje 
over, at vi kunne løbe seks kilometer på 34 mi-
nutter. Det var først og fremmest sjovt og hyg-
geligt at dele oplevelsen med min veninde. ”

Joanna Scharlett
Personlig træner, 
kostvejleder 

FOTO: RASMUS STEEN

Læs resten af artiklen på  
kvindershelse.dk
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 sports pharma as   I   tel   7584  0533   I  sportspharma.dk  I  myinnovo.dk     

KVINDER :
Graviditet
Overgangsalder 
Høj intensitetstræning 

MÆND:
Prostata kræft
Alder
Høj intensitetstræning

Innovo er let at anvende og kan bruges mens du 
slapper af, læser, eller ser fjernsyn hjemme hos 
dig selv.

inkontinens...
vandladningsproblemer, lækage eller svæk-
ket bækkenbund? Hvad end du kalder det, 
så er det mere almindeligt end du tror. Hver 
tredje kvinde og hver tiende mand lider under 
dette hver dag.

Sådan behøver det ikke være!
Innovo er den eneste bækkenbundstræner, 
der målretter og behandler årsagen til blære-  
og bækkenbundssvaghed.

SÅ NEMT ER DET !
Brug din innovo
30 minutter - 5 dage om ugen.
Efter kun 12 uger er 86% 
helt eller delvist afhjuplet*

NYHED!
Lider du også af 

*Klinisk dokumenteret - læs mere på myinnovo.dk 
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Mange kvinder kæmper med psoriasis, som ødelægger deres selvværd og livskvalitet. Ifølge nyere retningslinjer 
har psoriasispatienter krav på at prøve en anden behandlingsmetode, hvis den nuværende er ineffektiv. Giv 
ikke op, det er vigtigt at finde den rigtige behandling for dig.

Psoriasis kan ramme 
selvværdet hårdt  
Af Jens Kisker

Psoriasis er en arvelig og kronisk in-
flammatorisk hudsygdom – en be-
tændelsestilstand i kroppen, der gi-
ver sig til udtryk på huden, og som 

rammer 2-3 procent af befolkningen. Ud over 
de fysiske gener i form af røde, skællende, klø-
ende hududslæt, sygdommen medfører, på-
virkes selvværdet hos mange mennesker med 
psoriasis i alvorlig grad. De kan have det svært 
i sociale sammenhænge eller på arbejdsmar-
kedet og rammes ofte af depression som følge 
af den sociale isolation, der kan opstå, når man 
gemmer sig selv og pletterne på huden væk.

”Der er meget fokus på det ydre og skønhed 
i dag, og det gør det ekstra stigmatiserende at 
have en sygdom som psoriasis, der viser sig på 
huden. Mange kvinder med psoriasis har svært 
ved at deltage i fælles bad efter svømning eller 
tage på stranden sammen med vennerne. De 
vælger at gå med lange ærmer og bukser hele 
året. Psoriasis kan altså medføre en enorm be-
lastning af krop og psyke, og derfor er det vig-
tigt at tage psoriasis alvorligt, for det er ikke 
”bare” en hudsygdom,” siger Lars Werner, di-
rektør for Psoriasisforeningen.

Der findes en behandling til alle
”Der er sket store fremskridt inden for behand-
lingen af psoriasis. Med de nye nationale kli-
niske retningslinjer har du ret til at bede om 
en anden behandling eller en henvisning til en 
hudlæge, hvis den nuværende behandling ik-

ke har effekt,” forklarer Lars Werner og under-
streger, at i dag findes der en behandlingsform 
til alle. Derfor er det også vigtigt, at du som pa-
tient eller forælder til et psoriasisramt barn ta-
ger ansvar og får sikret den rette behandling.

Seneste tal fra sundhedsregistre indikerer, 
at op imod 7.500 mennesker med svær psoria-
sis går uden behandling, hvilket en ny kam-
pagne fra Psoriasisforeningen sætter fokus på i 
øjeblikket. Kampagnen samler den vigtigste 
viden, vejledning og gode råd til at finde den 
rette behandling med bl.a. videoer, patienthi-
storier, vejledning fra en psoriasisekspert samt 
en gratis folder.

Lars Werner
Direktør for  
Psoriasis- 
foreningen

BESKYT DIN HUD

”Psoriasis kan medføre en enorm 
belastning af krop og psyke, 
og derfor er det vigtigt at tage 
psoriasis alvorligt, for det er ikke 
”bare” en hudsygdom”

SÅDAN KAN PSORIASIS 
BEHANDLES

I første omgang behandles psoriasis med 
cremer og salver. Hvis ikke de virker, bør du bede 
om en anden behandlingsform.

Lysbehandlinger kan være effektive. Man ved, at 
sol eller anden lysbehandling har en positiv effekt.

Tabletbehandling er en mulighed ved svær, 
invaliderende psoriasis, hvis øvrige behandlinger 
ikke er effektive. Tabletterne virker systemisk og 
påvirker hele kroppen frem for et specifikt 
hudområde.

Den nyeste behandlingsform er behandling 
med biologiske lægemidler, som virker i kroppens 
immunsystem. Den gives som injektionskur og 
formår for de fleste patienters vedkommende at 
mindske både hududslæt, eventuelle gigtsmerter 
og led-ødelæggelser ganske betydeligt, så man 
dermed forebygger funktionstab.

Klimabehandlinger har effekt for nogle 
psoriasispatienter – eksempelvis saltbade og 
ophold i solen. Hvert år sendes et antal patienter 4 
uger til Israel*, hvor de har gavn af solen og 
mineralholdige saltbade. Man visiteres til 
klimabehandling af sin dermatolog, hvis man 
opfylder en række kriterier.

Sund kost og motion er altid en god ide for dit 
almene velbefindende, da overvægt kan forårsage 
psoriasisudbrud.

*Det er sundhedssystemet, der tildeler og betaler opholdet. Man 
visiteres til klimabehandling af sin læge, som vurderer, om man opfylder 
kravene. Der er nogle særlige kriterier.

www.nordicoil.dk
Prøv Nordic Oils cremer og olier og få 15% rabat med rabatkoden: HELSE2019

Banebrydende forskning har skabt 
stor fokus på medicinsk cannabis 
som et alternativ til traditionelle 
behandlingsmetoder. 
Psoriasis hænger stærkt sammen 
med kroppens immunforsvar, hvor 
det endocannabinoide system 
(ECS) spiller en stor rolle. Et 

NORDIC OIL CBD PRODUKTER
velafbalanceret ECS er med til at 
bremse og behandle udviklingen 
af mange forskellige sygdomme. 
Nordic Oil har udviklet en række 
produkter, som interagerer særligt 
med ECS netop for at lindre 
symptomer fra disse sygdomme 
-herunder bl.a. psoriasis. 
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Fra naturens side er din hud udstyret med en 
smart beskyttelsesbarriere, som værner den 
mod alt det, vi udsætter den for til daglig. 
Modarbejder du denne naturlige barriere 
ved at lade huden passe sig selv eller bruge 
tilfældige hudplejeprodukter, risikerer du 
at skulle kæmpe med eksempelvis tør hud, 
rødme, bumser eller hudsygdomme. Vi slår 
et slag for sund og smuk hud – hele livet.

Temperaturskift, vejr og vind, vand, sæbe, 
snavs, bakterier og virus. Hver dag udsæt-
ter du din hud for ydre påvirkninger. Stress, 
søvnunderskud, røg, medicin og dårlige kost-
vaner har også en negativ indflydelse på din 
huds tilstand og udseende. Den sunde hud 
kan klare de fleste belastninger, men en hud i 
ubalance kan blusse op, blive tør eller få os til 
at se mere trætte og ”gamle” ud, end vi egent-
lig er og føler os.

Vil du give huden de bedste betingelser for 
at være modstandsdygtig og flot, skal du først 
og fremmest styrke dens egen beskyttelsesbar-
riere (syrekappe). Det kan du blandt andet gø-
re ved at vælge de rigtige produkter, ifølge kos-
metolog Stine Dahl. Hun står bag to hudpleje- 
klinikker i henholdsvis Herning og Silkeborg.

Babyer og teenagere
Vores ansigt spiller en stor rolle for, hvordan 
andre opfatter os. Og selvfølgelig også for, 
hvordan vi har det med os selv. Derfor giver det 
god mening at sætte sig ind i den pleje, især an-
sigtshuden har brug for. Om vi er spæde, i pu-
berteten eller voksne.

”Vi bør have fokus på hudpleje hele livet. 
Babyer, der sover udenfor i kulde og frost, har 

brug for en beskyttende såkaldt vand-i-olie 
emulsion på kinderne. Det er en creme, der in-
deholder mere olie end vand. Vand udtørrer og 
forværrer hudens tilstand i de kolde vintermå-
neder, mens olie ligner huden og hudens egen 
syrekappe, og holder på fugten , så den ikke for-
damper,” siger Stine Dahl.

Også senere i livet er det en god idé at gøre 
hudpleje til en rutine:

”Teenagere med uren hud går tit galt i by-
en, fordi de ikke ved, hvad der er bedst for de-
res hud. De renser huden for ofte og for kraftigt 
for at affedte huden, men den har faktisk oftest 
brug for sit naturlige hudfedt som en del af sit 
værn. Derfor bør teenagere rense med antibak-

teriel rens, der ikke er udtørrende, og peele of-
te, men ikke for kraftigt. Og selvfølgelig bruge 
en beskyttende creme,” siger Stine Dahl.

Hun understreger, at teenagere og andre 
med særlige hududfordringer også kan se de-
res kostvaner efter i sømmene, ligesom det 
kan være nødvendigt regelmæssigt at få an-
sigtsbehandlinger hos en professionel.

Vælg creme med gode olier – og efter årstiden
Olie fra planterne kæmpenatlys, hjulkrone og 
jojoba er særligt gode for hudens evne til at be-
skytte sig selv, fordi olierne består af små mo-
lekyler. Det gør, at huden optager dem bedre. 
Desuden er olierne rige på vitaminer, minera-
ler og antioxidanter og livsnødvendige essen-
tielle fedtstoffer. Det samme gælder mandel,- 
soja- og jojobaolie, ifølge Stine Dahl.

”At bruge en dagcreme, der passer til årsti-
den er et godt råd til store og små. Om somme-
ren kan du vælge en lettere creme og solfak-
tor. Lær din dagcreme at kende ved at læse ind-
holdsfortegnelsen eller spørg i den butik, hvor 
du køber dine hudplejeprodukter,” opfordrer 
Stine Dahl.

Det er også en god idé at peele sin hud regel-
mæssigt for at slippe af med døde hudceller, 
der kan forhindre din creme og serum i at bli-
ve optaget. 

”Det er svært at sige, hvornår kvinder bør 
bruge anti-age plejeprodukter. Nogle kvinder 
holder deres hud flot og ungdommelig til de er 
40 år, andre får ældningstegn fra de er 25. Jo 
mere tør hud, du har, jo tidligere bør du modar-
bejde aldringsprocessen ved at peele og bruge 
anti age-produkter med beskyttende olier,” si-
ger Stine Dahl.

Af Stine Troense

Ung eller gammel?
Hjælp din hud til at beskytte dig bedre

Stine Dahl
Kosmetolog

”Jo mere tør hud, du  
har, jo tidligere bør 
du modarbejde 
aldringsprocessen ved  
at peele og bruge anti  
age-produkter med 
beskyttende olier.”
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Du skal ikke bare acceptere, at dit hår bliver tyndt eller begynder at falde af. Du skal tage sagen i egen 
hånd. Læge og foredragsholder, Jerk W. Langer giver her sine bud på, hvad du selv kan gøre.

Har du tabt håret?  
Sådan du behandler du hårtab

Af Cecilie Hartvig Klindt

Du kender sikkert den gamle fortæl-
ling om Samson og Dalila. En fortæl-
ling om krigshelten Samson, der var 

utrolig stærk - og hvor al hans styrke sad i hå-
ret. Han forelsker sig i Dalila og røber til hen-
de hans hemmelighed. Dalila kronrager ham 
- han mister al sin styrke og ender som slave.

Selvom det er en gammel fortælling, har den 
ikke kun kulturel relevans. Håret er for mange af 
os helligt - vores ‘styrke’. Det er her en del af vores 
identitet sidder, så når hårpragten bliver tynd, 
føler vi hurtigt, at vi mister noget af os selv.

Du er ikke alene
Hårtab og oplevelsen af tyndere hår er helt na-
turlig og sker for mange kvinder. Rent faktisk 
vil mere end en tredjedel af alle kvinder opleve 
et betydeligt hårtab i løbet af deres liv.

Det er normalt at fælde ca. 100 hovedhår hver 
dag. Men fælder du mere, eller kan du mærke en 
betydelig ændring i dit hår, skal du gribe ind.

“Det er en god idé at blive tjekket hos lægen, 
hvis du oplever et uforklarligt hårtab. På den 
måde kan I udelukke en mulig tilgrundliggen-
de sygdom. Heldigvis er det sjældent tilfældet. 
Men så får du mere ro i sindet, stresser mindre, 
og hvem ved: Måske er alene det med til at styr-
ke hårets vækst igen,” siger Jerk W. Langer, læ-
ge og foredragsholder.

Hvorfor taber du håret?
Alder er ofte ansvarlighed for hårtab, og vi mi-
ster omkring 10% af vores hår for hvert årti, vi 
bliver ældre.

“Den aldersbetingede udtynding skyldes, 
at håret generelt vokser dårligere - fuldstæn-
dig som så meget andet i kroppen. Med alderen 
spiser mange ikke optimalt og får derfor ikke 
nok af de vigtige næringsstoffer,” uddyber Jerk 
W. Langer.

Men andre gange begynder håret pludselig 
at falde ud. Det kan f.eks. være nogle måneder 
efter, du har haft høj feber under en infektion. 
“Under feberen skifter mange hår på samme tid 
fra vækstfase til hvilefase og tabes så efterføl-
gende omtrent samtidigt,” siger Jerk W. Langer.

Dette fænomen ses også efter graviditet, 
større operationer eller en svær psykisk belast-
ning, som stresser kroppen. Heldigvis vokser 
håret ud igen. Du kan dog hjælpe det godt på 
vej med simple kostændringer og -tilskud.

Hjælp dit hår gennem kosten
Hvis du spiser dårligt og ikke-varieret, får du 
ikke nok af de vigtige næringsstoffer. Det vil på 
sigt dræne kroppen for vitaminer, mineraler 
og essentielle fedtstoffer, og det vil langsomt 
udtynde dit hår.

Det samme oplever Jerk W. Langer: “Når 
jeg har en kvinde i et sundhedsforløb for et 
problem, som ikke har det mindste med hå-
ret at gøre, og vi får rettet op på kost, moti-
on og eventuelt supplerer med et passende 
kosttilskud, oplever hun ofte en ekstra ge-
vinst med flottere hår, hud og negle. Så hver 
gang der er noget omkring håret, anbefaler 
jeg altid at spise ordentlig antiinflammato-
risk mad med naturlige uforarbejdede føde-
varer, masser af grøntsager og bælgfrugter, 
fisk, samt minimalt med junkfood, sukker 
og raffineret mad.”

Supplér med passende kosttilskud
Men selvom du spiser sundt og varieret, kan 
det være nyttigt at supplere med kosttilskud. 
Men du skal ikke bare supplere med hvad som 
helst. Og det anbefales altid at opsøge din læge, 
før du giver dig i kast med kosttilskud.

“De enkelte næringsstoffer, ikke mindst 
B-vitaminerne, samarbejder i stofskiftet, så 
det er sjældent mangel på ét enkelt vitamin el-
ler mineral, der svækker håret. Det vil derfor 
heller ikke tilskud af et enkelt stof som helbre-
der tilstanden. Snarere skal man sikre sig hele 
skalaen af næringsstoffer, både vitaminer, mi-
neraler, vigtige fedtsyrer og proteiner.”

Så der er altså hjælp at hente, hvis du mær-
ker, at din hestehale er blevet markant tynde-
re. Og hellere før end senere. For jo tidligere 
hårtabet behandles, des bedre bliver resulta-
terne i det lange løb.

Jerk W. Langer
Læge & 
Foredragsholder

HÅRTAB



Vi står sammen 
om sundhed

Læs videre på 
kvindershelse.dk

Har du også led- 
og muskelsmerter?
Bliv smertefri uden medicin!

EFTER 4 TIMER VAR 
MINE SMERTER VÆK.

,,

Fit-plastrene forhandles på udvalgte apoteker, helsekostforretninger og matas.dk. Kontakt: info@fit-plaster.dk, tlf. 3688 9905.

Jeg er en kvinde på 64 år, der i den grad lider af 
lændesmerter (tidligere to bræk i lænden).

Sidder en dag og læser Golf Bladet hvor jeg så 
annoncen og tænkte, jaja, det kan jo ikke blive 
værre af at prøve, så bestilte en pakke.

Søndag aften satte min datter det på. Efter ca. 
2 timer var der en tydelig ændring. Efter 4 timer 
var mine smerter væk, og jeg mener HELT VÆK.

Jeg har nu foretaget min tredie 
bestilling. Jeg er total impo-
neret over produktet.”

Merete Zebitz

PRØVEPAKKE KUN 49 KR.*
Bestil en pakke med 3 smertelindrende prøve-plastre, som kan anvendes på alle dele af 
kroppen, med en samlet effekt op til 360 timer. Bestilling er uden binding. 
Prøvepakken kan KUN bestilles på “fit-plaster.dk/aktiv” og max. én prøvepakke pr. 
husstand. *Tilbuddet gælder til og med 31. januar 2019. Pris er inkl. forsendelse.

• Fit plastret indeholder en blanding af 
biomineraler - ingen medicin.

• Ingen bivirkninger.
• Et plaster er aktivt i op til 120 timer.

Bestil prøveplastre på 
www.fit-plaster.dk/aktiv

Prøve pakke indeholder
3 plastre str. 5x15 cm



HUDFORBEDRINGER, SOM
OPNÅS MED EN SERIE
NEOSTRATA-BEHANDLINGER 
4 Reduktion af fine linjer og rynker
4 Jævnere hudstruktur
4 Udglatning af ujævn pigmentering
4 Forstærket glød
4 Styrket hud, forbedret modstandskraft
4 Mindre synlige porer
4 Forbedring af acne og acnear

Du opnår et optimalt resultat med NeoStratas klinik- 
behandlinger og den daglige hudpleje med NeoStratas 
produkter hjemme hos dig selv. De effektive behandlinger 
er skræddersyet til din huds behov. Det er enkelt, prisen 
er rimelig, og frem for alt er det meget effektivt. Hvis du 
går op i hudpleje og gerne vil se resultater – så kig inden-
for i en NeoStrataklinik. Du bliver lykkelig over resultatet!

Kraftfuldt. Effektivt. Professionelt.

NeoStrata fås hos hudlæger og 
plastikkirurger og på laserklinikker. 
Ring 33 91 91 48 for oplysninger
om, hvem der er nærmest dig.
www.neostrata.dk
Instagram @neostratanordic
facebook.com/neostratanordic

Hudplejebehandlinger 
med NeoStrata


