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Åderbråck 
S Å  E N K E LT  AT T  B L I  AV  M E D .

Venous Centre är Sveriges främsta specialister på åderbråck med kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Varje år hjälper vi 5 000 svenskar att bli av med sina åderbråck – snabbt, enkelt och skonsamt. Läs mer på www.scandinavianvc.se.

Boka tid för undersökning 
 så tar vi reda på orsaken till dina  besvär med åderbråck. 

STO CKHOLM  G ÖTEB OR G  MALMÖ
08-587 101 33 031-81 09 08 040-20 80 92

J    ag brukade börja dagen med en avkopplande     ag brukade börja dagen med en avkopplande     ag brukade börja dagen med en avkopplande J    ag brukade börja dagen med en avkopplande J   simtur. Mina åderbråck förändrade det.    simtur. Mina åderbråck förändrade det.    simtur. Mina åderbråck förändrade det.    simtur. Mina åderbråck förändrade det. J   simtur. Mina åderbråck förändrade det. J
När jag slutade gå barbent tänkte jag att: När jag slutade gå barbent tänkte jag att: När jag slutade gå barbent tänkte jag att: 
Det är väl så det är? Man kan inte få allt. Det är väl så det är? Man kan inte få allt. Det är väl så det är? Man kan inte få allt. 
Vissa saker får man helt enkelt leva med. Vissa saker får man helt enkelt leva med. Vissa saker får man helt enkelt leva med. Vissa saker får man helt enkelt leva med. Vissa saker får man helt enkelt leva med. 

Det var dumt tänkt. Att slippa mina åderbråck Det var dumt tänkt. Att slippa mina åderbråck Det var dumt tänkt. Att slippa mina åderbråck Det var dumt tänkt. Att slippa mina åderbråck Det var dumt tänkt. Att slippa mina åderbråck 
var så enkelt. Och resultatet har blivit precis var så enkelt. Och resultatet har blivit precis var så enkelt. Och resultatet har blivit precis 
vad jag hoppades på.

– Maria, 47 år
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Frekventa trängningar, svårigheter att kissa och efterdropp orsakade 
av en godartad prostataförstoring är vanliga problem för många män 
över 50 år. Men prostatabesvären behöver inte styra och begränsa 
tillvaron. Med Cernitol kan du erhålla god hjälp mot dessa besvär och 
få tillbaka friheten i vardagen.

Cernitol Novum kan hjälpa 
män med prostatabesvär
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BLI VÄN MED

M ÅNGA MÄN BESVÄRAS 
av frekventa träng-
ningar såväl dag 
som natt, svårig-
heter att kissa med 
en känsla av ofull-
ständig blåstöm-

ning samt irriterande efterdropp. Ofta be-
ror problemen på en förstorad prostata. För 
många resulterar det i såväl störd nattsömn 
som en evig jakt efter närmsta toalett. Pro-
blemen uppfattas ofta som en naturlig del av 
åldrandet och något man får leva med i det 
tysta. Endast ett fåtal män väljer därför att 
behandla sina symptom idag, trots att effek-
tiv behandling fi nns. 

I Sverige beräknas minst 25 procent av 
alla män mellan 55-75 år ha så mycket be-
svär på grund av godartade förändringar 
i prostatan att de behöver en aktiv medi-
cinsk behandling. Cernitol Novum är god-
känt som ett receptfritt växtbaserat läke-
medel i Sverige för behandling av godartad 
prostataförstoring. 

– Cernitol har avsvällande, infl amma-
tionshämmande effekter på prostatan och 
verkar avslappnande på urinrörets musku-
latur, vilket gör blåstömningen lättare och to-
alettbesöken färre, berättar Ken Tinebo, VD 
på Cernelle. 

Cernitol har funnits på marknaden i över 
60 år och med mer än 50 miljoner dygnsdo-
ser per år är Cernitol ett av världens mest 
använda läkemedel vid godartade pro-
statabesvär. Nyligen godkändes Cernitol 
för behandling av godartad prostataför-
storing i Frankrike och målet är att kunna 
nå ut till ännu fl er.

– Vi vill att Cernitol ska vara en naturlig 
rutin och hjälp i vardagen,  som lindrar pro-
statabesvären och ger män en bättre vardag 
och ett friare liv, säger Ken Tinebo.

Läs mer om Cernitol Novum på cernitol.se

Cernitol Novum är ett växtbaserat läkemedel med avsvällande 
och antiinfl ammatoriska egenskaper. Läs bipacksedeln 
noga före användning. För mer information, se fass.se. 
Kontakta läkare innan behandling för att inte missa even-
tuell bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- eller 
urinblåsecancer). Om besvären förvärras eller kvarstår 
i mer än 6 månader ska läkare kontaktas för förnyad 
bedömning. AB Cernelle, telefon 042-69 230. 

16  LÄS MER PÅ BATTRE-HALSA.SE/CERNELLE

ANNONS | BÄTTRE HÄLSA PRODUCER AS AV MEDIAVALUE   

Läs mer om 

prostatacancer 

på battre-

halsa.se

I februari 2013 fi ck den tidigare politikern Peter Örn det 
ödesdigra beskedet: prostatacancer. Med sin nya bok vill han 
berätta om sina erfarenheter av sjukdomen och framför allt 
att en cancerdiagnos inte behöver innebära att livet tar slut. 

T E X T  A N N E L I  H I DA L G O   FOTO E K E L I D S  F Ö R L A G

D E FÖRSTA SIGNALERNA om 
att något inte stämde 
kom smygande. Mer 
frekventa toalettbesök 
på natten. Urinstrålen 
var svagare och kändes 
nästan lite fl addrig. Peter 

upplevde också en diffus känsla i underlivet. 
PSA-proverna visar på relativt låga värden 
men i början av 2013 görs en biopsi. Någon 
månad senare kommer provsvaren som visar 
att han har cancer i prostatan. Men, cancern 
hade inte spridit sig och läkarens besked var 
tydligt: han hade kommit i tid och kunde bo-
tas med en operation. Omtumlad, men säker 
på sitt beslut tackar Peter ja till att operera 
bort prostatan, även om det medför risker. 
Han hade redan bestämt sig och det var ett 
beslut baserat på månader av research då han 
läst på om de olika behandlingsalternativen.

– Det är också något jag vill råda andra 
till. Lär dig så mycket du kan om sjukdomen. 
Har du cancer hamnar du i svåra besluts-
situationer där du bland annat måste välja en 

behandlingsmetod tillsammans med läkaren. 
Ofta är man väldigt omtumlad och då kan 
det vara svårt att vare sig ställa rätt frågor 
eller förstå svaren, och då hjälper det att ha 
försökt greppa det bättre innan. 

Medan planerna för operation fortskred 
försökte Peter leva på som vanligt så gott det 
gick och hantera livet med sjukdomen. Han 
beskriver det som att vara som två personer 
samtidigt. Den ena delen av honom anam-
made en pragmatisk sida som tog tillvara på 
erfarenheten från arbetslivet med planering 
och att gå igenom förloppet steg-för-steg. 

– Den andra sidan av mig var en livrädd 
liten grabb som den vuxne mannen i mig för-
sökte trösta. Jag var skakad i mina grund-
valar.   

Stödet från familj och vänner var ovär-
derligt, berättar han. Peter tog även kontakt 
med en psykolog som hjälpte honom hantera 
känslor och tankar. Han lyfter också fram 
Prostatacancerförbundet och dess föreningar.

För ett år sedan fi ck Peter idén att skriva en 
bok om sina upplevelser, för andra män och 

deras familjer i liknande situation. I Prostata-
cancer – en bok om hopp berättar han om sin 
egen resa som varvas med praktiska råd och in-
tervjuer med läkare. Varje år upptäcks 10 000 
nya fall av prostatacancer. Men trots att det är 
den vanligaste cancerformen i Sverige är det 
många män som är tysta kring sin sjukdom.

– Kanske är vi män ovana att tala om detta 
intima, säger Peter. Överlag är nog män mindre 
benägna att söka vård. Hela min bok är en 
uppmaning om att inte vänta med att gå till 
läkaren. Ta ansvar för din hälsa och lyssna 
på kroppens signaler. Om du känner att nå-
got inte stämmer, sök vård och ta alla prover 
även om det kan väcka ängslan. 

Det fi nns också en tystnadskultur kring de 
komplikationer som kan uppstå efter cancern. 
En operation av prostatan kan leda till problem 
med inkontinens och impotens. Besvär som 
kantas av skamkänslor och förtegenhet men 
som går att behandla, påpekar Peter. 

– Jag har hört berättelser om män som 
isolerar sig för att de inte kan hålla igen urin-
läckage, om förhållanden som tystnar för att 
männen accepterar impotens. Men det är 
viktigt att komma ihåg att det fi nns medicinsk 
hjälp att få. Besvären kan också vara över-
gående. Det går också att ha ett fungerande 
samliv även om sexualiteten inte är som förut.

Peter har fl era gånger fått höra att han 
är modig som berättar om cancern. Men det 
är inte något han känner igen sig i, däremot 
kan det vara det faktum att han vågar vara 
sårbar som väcker känslor.

– Sårbarheten tror jag att män vågar visa 
när de väl möter andra i liknande situation 
och där de känner samhörighet.

N ågra månader efter ope-
rationen konstaterade 
läkaren att allt såg bra ut. 
Idag är Peter frisk men 
tanken på att sjukdomen 
kan komma tillbaka fi nns 
ofta närvarande som en 

slags resonansbotten. Men den har också gett 
honom en stor tacksamhet över livet. 

– En viktig erfarenhet har därför varit att 
jag vill ta tillvara på tiden. Mycket har ska-
lats av och det som är meningsfullt träder 
fram desto tydligare: närheten till de man 
älskar liksom de små stunderna i vardagen. 
Årstidernas växling, koltrastens sång, smaken 
av en kopp kaffe. En dag ska jag dö, men 
varje annan dag ska jag leva. Det är också 
huvudbudskapet i min bok: livet är inte slut 
när du får cancer, du har fortfarande livet 
framför dig.   

BÄTTRE HÄLSA PRODUCER AS AV MEDIAVALUE     |    PROSTATACANCER

“JAG VILL TA 
TILLVARA PÅ LIVET”
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En jämlik vård, när är vi där?
TROTS ATT VI vet att kvinnor och män reagerar olika på en behandling sker 

experimentell forskning fortfarande främst på män. Jämställdhetsut-
redningen (dec 2015) visade bl a att kvinnor fortfarande skickas hem för 

att deras kranskärl ser normala ut, trots att kvinnor kan ha en hjärtinfarkt 
utan att ha förträngningar i kranskärlen. Flera sjukdomar som drabbar 
kvinnor underprioriteras också, däribland endometrios. Den drabbar så 
mycket som en av tio kvinnor men trots det är det väldigt få som får hjälp. 

I detta nummer har vi pratat med Hulda Andersson, som berättar sin sjuk-
domshistoria; från en outhärdlig mensvärk och en sen diagnos till en efter-

längtad dotter och en bok som lyfter fram den dolda sjukdomen i ljuset.

I detta nummer får ni också träffa Martin Mikaelsson som berättar om 
sin Asperger och Elisabet Frerot Södergren som berättar om sin MS – två 
helt skilda berättelser men med den gemensamma nämnaren att de inte 
(längre) låter sina diagnoser hindra dem i livet. Vi tar också reda på mer 
om kristallsjukan, det senaste inom glaukombehandling och så bjuder 
Maria Ahlgren på smarriga recept som gör oss snygga inifrån och ut!  

Trevlig läsning!
MALIN  ANDERSON, CHEFREDAKTÖR
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DISKRETASTE SKYDDET NÅGONSIN
1 av 4 män över 40 upplever urinläckage*. Ta kontroll och håll 

dig fräsch med det diskreta droppskyddet TENA Men Extra Light.
BESTÄLL GRATISPROV PÅ TENAMEN.SE
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DISKRETASTE SKYDDET NÅGONSIN
1 av 4 män över 40 upplever urinläckage*. Ta kontroll och håll 

dig fräsch med det diskreta droppskyddet TENA Men Extra Light.
BESTÄLL GRATISPROV PÅ TENAMEN.SE

E
RIK WICKSTRÖM, 

föreläsare, 
längdinstruk-
tör och chef-
redaktör på 
Vasalöparen 

tipsar om att använda sunt för-
nuft när det gäller kosten, och 
att inte tumma på sömnen. 

– Speciellt nu, när vi går mot 
tider där förkylningarna kan 
avbyta varandra, är just sömnen 
det som kan mildra symptomen, 
och förkorta sjukdomsförloppet, 
säger han. 

Eriks bästa tips är att be-
stämma sig när man ska gå och 
lägga sig och inte låta sig distra-
heras av tidsfördriv som tv och 

dator. Att kroppen får ordentligt 
med tid att vila är jätteviktigt. 

En annan viktig del i en lyckad 
skidträning är motivationen och 
att anmäla sig till ett lopp kan ge 
den där extra skjutsen framåt. 

– Att träna tillsammans är 
också ett bra tips för att hålla 
sig motiverad, tipsar Erik, som 
skrivit fl era böcker om just 
längdskidåkning och kondi-
tionsträning. 

Den 10 november kommer 
han, tillsammans med bland 
andra Jonas Colting, Fredrik 
Erixon, Bingo Rimér och Bella 
Magnusson, att medverka på 
en uppladdningskryssning på 
Viking Line för längdskidåkare.

Eventet arrangeras av Tiger 
Balsam och kommer att bjuda 
på inspiration, motivationstips 
och smart teknikträning. 

– Vi kommer att prata om 
längdskidåkning och hur man 
kan ladda upp inför Vasaloppet 
i allmänhet. Vi kommer också 
att visa startmaskinen SkiREG, 
där man drar i två rep som sitter 
monterade två meter upp på 
väggen. Man jobbar med över-
kroppen och står still med 
fötterna. Den är perfekt att 
kombinera med löpträning. 
Träningsmaskinen möjliggör 
smart träning av överkropps-
styrka, utan krav på snörika 
motionsspår, säger Erik. 
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Erik Wickström

NYA ANSIKTSMASKER
DJUPRENGÖRANDE

FUKTGIVANDE

ANTIAGING

Börlind Natural Beauty står för hudvård som är naturlig, effektiv och hållbar.

TEL: 0173-311 00 • WWW.BORLIND.SE • FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

BÄST  I TEST!
Tidningen  Hälsa

www.natureofsweden.se

ERBJUDANDE 
Köp en valfri ekologisk 
produkt i vår webbshop. 

Få en handkräm (15 ml) på köpet.*

* Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Uppge kod ICA vid beställning i informationsrutan.

ANNONS

Gör dig redo för skidspåren 
Förbered dig inför längdåkningssäsongen och vinterns stora lopp, Vasaloppet, 

med smart teknikträning, sömn, bra kost och en stor dos inspiration. 

T E X T  P I A  A N D R E A

Mikro-
kladdkaka

1 PORTION

Marja Folcke från 
Baka Sockerfritt 

bjuder på en smarrig 
och lättlagad kladd-
kaka, utan socker.

INGREDIENSER

1 ägg
½ banan (ca 50 gram)

ca 40 gram mörk choklad, 
utan tillsatt socker
2 msk mandelmjöl

REKOMMENDERAS:

½ – 1 msk sötningsströ 
(eller annan sötning)

GÖR SÅ HÄR
Smält chokladen och 
mixa samman detta 

med övriga ingredienser. 
Häll smeten i en por-

tionsform/mugg. Värm i 
mikro i ca 1 – 1 ½ minut. 

Serveras ljummen.

FLER SOCKERFRIA 
RECEPT HITTAR DU PÅ 

BATTRE-HALSA.SE/
BAKASOCKERFRITT

Recept av 
Marja Folcke



Gluten- och vetefritt. Bakat för hand i Stockholm.
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Kostens betydelse för vår hälsa är idag väl känd, men den påverkar även 
vårt utseende. Med hjälp av rätt mat kan man ge hud och hår mer lyster, 

dämpa hudproblem och bromsa synliga ålderstecken. 

G
ENER, ÅLDER, HORMO-
NER, miljö och livsstil – 
allt detta påverkar hur 
hud och hår mår. En del 
av dessa faktorer kan vi 
inte göra så mycket åt, 

men livsstilen, och kosten, går att förändra. 
Och på köpet även öka vårt välmående. 
Maria Ahlgren, skönhets- och hälsoredaktör 
på Damernas Värld och författare till bok-
en Beautyfood, menar att många av hennes 
ålderstecken bromsats med hjälp av det 
hon lägger på tallriken.

– Skönhetsmat stärker hudens alla fi nur-
liga funktioner och försvar, så att den står 
bättre rustad mot alla utmaningar som vi 
dagligen möter i form av sol, stress och 
luftföroreningar. Dessa bovar spelar en stor 
roll i både hudens åldrande och för infl am-
matoriska tillstånd som akne och eksem. 
Min hy är betydligt mer glowig, jämn och 
hälsosam idag än när jag var 20 år och levde 
på snabbmat och cigaretter, och mina eksem 
är mycket bättre, berättar hon.

Addition istället för restriktion
För den som vill äta mer skönhetsmat tipsar 
Maria om att tänka addition, inte restriktion.

– Jag vill inte peka ut enstaka matgrupper 
som dåliga, för det kan ge ångest. Men ele-
fanten i rummet är sockret, som har bevisat 
dåliga effekter på huden. Ta det piano med 
vita grejer som får blodsockret att åka berg- 
och dalbana. Sedan är det givetvis inte en 
enstaka dessert som varken saboterar 
spänsten eller lystern – själen ska ha sitt, 
det är viktigt. Hårt stekt mat är också en 
riktig skönhetssabotör, vilket är så synd 
för jag älskar brända kanter! Jag försöker 
kompensera det med en stor antioxidant-
späckad grönsallad på sidan för att balansera, 
säger Maria och skrattar.

Genom att addera en bra grej i veckan blir 
det 52 nya vanor på ett år, fortsätter hon.

– Byt till exempel vitt bröd mot osötat 
fullkornsbröd eller fröknäcke, ta avokado 
på mackan istället för smör och lägg lite 
extra bär på morgonfi len istället för sötad 
müsli.

Frossa i regnbågens alla färger
En annan nyckel till framgång är att äta 
varierat.

– Magin ligger i mixen. Ät regnbågen. 
Hel, ren och färgglad mat gör susen. Färg-
ämnena i mat är viktiga antioxidanter med 
olika effekter, och äter vi varierat uppstår 
synergieffekter som förstärker de hud-
boostande effekterna, säger Maria.

Men om hon med kniven mot strupen 
måste välja en favorit så är det nog avokadon. 

– Den är rik på både lyster- och fukt-
boostande fettsyror, megaantioxidanten 
vitamin E, mättande fi brer och har mängder 
av användningsområden i allt från choklad-
mousse till soppor, smoothies och röror. 

Alltså, njut av grönsaker, frukt och bär 
och backa upp dem med nyttiga fetter, som 
nötter, lax, kallpressade oljor och bra pro-
tein i form av fi sk, ägg och baljväxter.

– Är kroppen ur balans dricker jag en kopp 
misosoppa varje dag, det lärde jag mig när jag 
bodde i Japan. Det stöttar den glada tarmfl o-
ran, och en glad mage betyder en glad hud. 

SKÖNHET
PÅ  E N  TA L L R I K

T E X T  M A L I N  A N D E R S O N  FOTO  L I N A  E I D E N B E R G  A DA M O
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Raw bananasplit 
med chokladsås 
2 PORTIONER

Skintox Super Bowl 
med sesamlax och 
mango- och limesalsa
2 PORTIONER

INGREDIENSER

300 g salmalax
En nypa fl ingsalt
4 msk svarta och vita 
sesamfrön
200 g frysta skalade 
edamamebönor
1 gurka
70 g babyspenat eller 
andra goda gröna blad
1 kruka koriander

KARIBISK MANGO- OCH 
LIMESALSA:

1 färsk eller 225 g fryst 
och tinad mango
1 lime, saft och fi nrivet 
skal
1/2 msk fi nriven ingefära
1/2 röd chili
salt

GÖR SÅ HÄR
Mixa mangon slät med limesaft och ingefära. Fin-
hacka chilin och rör ner tillsammans med limeskal. 
Smaka av med salt och ställ i kylen. Sätt ugnen på 
200 grader. Skär laxen i lagom stora bitar. Häll upp 
fl ingsalt och sesamfrön på en tallrik och vänd runt 
laxbitarna. Lägg laxen i en ugnsform och tillaga 
mitt i ugnen i 6-8 minuter beroende på laxbitarnas 
storlek (salmalax är godast om den är lite rå i mit-
ten, överbaka inte!). Koka edamamebönorna i cirka 
2 minuter. Skölj av i kallt vatten och låt rinna av. 
Skär långa strimlor av gurkan med en potatisskalare. 
Lägg upp spenat, bönor, lax och gurka i en skål. 
Servera med mango- och limesalsa, koriander och 
extra sesamfrön.

RECEPTET ÄR HÄMTAT UR ”BEAUTYFOOD” AV MARIA ALHGREN.

GLASS

4 bananer, skivade och frysta
En nypa vaniljpulver
Ev 1 msk valfri vegomjölk
4 msk raw kakao

RAW CHOKLADSÅS

1 dl kokosolja
¾ dl yakonsirap eller fl ytande kokosnektar
3-4 msk raw kakao
1 tsk vaniljpulver

TOPPING

Rostade kokoschips
Rostade mandelspån
Färska bär

GÖR SÅ HÄR
Värm kokosoljan tills den blir fl ytande men inte varm. 
Rör ihop med yakonsirap/kokosnektar, kakao och 
vanilj till en slät sås. Ställ åt sidan. Mixa banan och 
vanilj till mjukglasskonsistens. Tillsätt en skvätt mjölk 
om knivarna har svårt att snurra. Skopa upp hälften av 
glassen i tallrikar. Tillsätt kakaon i resten av glassen 
och mixa till chokladglass. Lägg upp chokladglassen 
på tallrikarna, ringla över chokladsåsen och strö över 
topping. Ät direkt – glassen smälter snabbt. 

Vinterkål-
sallad med 

camelinaolja
2 PORTIONER

Kan avnjutas som för- 
eller huvudrätt. Tricket 
är att skära kålen tunna 
nog för oljan, citronen 
och saltet att tränga in 

och mjuka upp den.

INGREDIENSER

4 msk soltorkade 
tomater, 
blötlagda

1 grönkålshuvud, 
tunt skivat 

3 msk camelinaolja
2 msk färsk citronsaft

¼ tsk fi nt havssalt
1 dl fi nt skivad röd 

paprika
4 msk valnötter,
3 msk hampfrön, 

uppdelade
2 msk russin

En liten avokadokub
1 dl fi nt skivat äpple

GÖR SÅ HÄR
I en skål, mixa grönkål, 
camelinaolja, citronsaft 

och salt väl. Ställ åt sidan 
och låt marinera i 5-10 

minuter. Blanda marine-
rad grönkål med blöt-

lagda, soltorkade toma-
ter, röd paprika, valnötter, 
2 msk hampfrön, russin 
och avokadokuben, med 
en kopp tahinidressing 

med citron. Fördela 
grönkålssallad på två 

tallrikar och garnera med 
några stänk tahinidres-

sing, hampafrön och top-
pa med det fi nt skivade 
äpplet. Servera genast.

RECEPT FRÅN CAMELINA OF SWEDEN

ANNONSRECEPT | BÄTTRE HÄLSA PRODUCER AS AV MEDIAVALUE

BOKTIPS: 
Beautyfood 
av Maria 
Ahlgren
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Camelinaolja har en närapå 
perfekt balans av omega 3, 
6 och 9 som inte återfinns natur-
ligt i någon annan olja1, och 
är också rik på E-vitaminer 
(antioxidanter)2. 

1-2 teskedar ger dagsbehovet 
av omega 33.  Den runda, 
nötiga smaken lyfter allt från 
sallader till grillkött och oljans 
unika näringsegenskaper gör 
den även perfekt för använd-
ning i hud- och hårvård.
För mer info och återförsäljare se 
www.camelinaofsweden.se
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För recept och informaaon besök oss på
www.munkagrodden.se eller
     Svenska Groddar och Skoo 

Förgyll din vardag med 
EKOLOGISKA GRODDAR

- svenskodlade, nyyiga och goda!

Broccolipaj med bön- och purjolöksgroddar. Dekorerad med vitlöksgroddar.

Välkommen till en perfekt 
säsongsupptakt och tränings-
helg med oss till sjöss.
• Föreläsningar med Jonas Colting 

och Erik Wickström

• Gruppträning med benpass, 
skidyoga och stakteknik

• SM i SkiErg, vinst 5 000:- 

Låt dig inspireras av skidpersonligheter 
som Erik Wickström, Fredrik Erixon, 
Bingo Rimér samt ultraatleten Jonas Colting. 
Det blir två fullspäckade dagar med föreläsningar, 
stakteknik, tävlingar och en massa kul träning. 
Vi har 30 stycken stakmaskiner uppställda ombord.
Dessutom är du välkommen att vara med i SM i SkiErg. 

Bokningskod: SKICAMP (Boka på 08-452 40 00)
Läs mer på: stakatillfinland.se och tigerbalsam.setigerbalsam.se
Datum: 10-11 november

SM i SkiErg!

SM i SkiErg!

Kickstarta skidsäsongen

Tiger Balsam är ett läkemedel som används vid 
muskelsmärtor, förkylning och insektsbett. För 
vuxna och barn över 9 år. Följ anvisningarna 
på bipacksedeln. Evolan Pharma AB.

Baltic Sea & Ski Camp • SM i SkiErg

Erik Wickström
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S M Ä R TA N  T O G  Ö V E R

Efter att Hulda Andersson fått sin första mens plågades hon 
varje månad av outhärdlig mensvärk. Länge trodde hon att det 
var något normalt men det var först i vuxen ålder som hon fi ck 

veta att smärtan berodde på endometrios. Nu har hon skrivit en 
bok för att lyfta fram den dolda kvinnosjukdomen i ljuset.

T E X T  A N N E L I  H I DA L G O  FOTO H A R P E R  C O L L I N S

HULDAS LIV
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H
OS DE KVINNOR som drabbas 
av endometrios fi nns det 
livmoderslemhinna på 
andra ställen än inuti liv-
modern. Dessa slemhinnor 
orsakar ofta infl ammation 

som kan leda till smärta och ibland bildning 
av ärrvävnad och sammanväxningar. 

Symtomen kan utmärkas av kraftiga blöd-
ningar, problem med tarmarna och svåra 
samlagssmärtor. De vanligaste besvären är 
dock smärtor före och under menstruation. 
Smärtorna kan vara så svåra att man kräks, 
svimmar och är utslagen i fl era dygn. Den 
värken vet stylisten och journalisten Hulda 
Andersson, författare till boken Endometrios 
– mensvärken från helvetet, allt om. Varje 
månad under tonåren tvingades hon utstå en 
smärta som tog över kroppen, fi ck benen 
att domna och gjorde det omöjligt att stå 
upprätt. Hon sökte hjälp otaliga gånger hos 
skolsköterskor och gjorde en mängd ultraljud 
men ingen av läkarna kunde se något avvi-
kande. Då ingen kunde fastställa att något 
var fel blev hon allt mer övertygad om sin 
egen oförmåga att kunna hantera smärtan.

– Det var en gnagande känsla inombords 
att det handlade om mig, att jag hade en låg 
smärttröskel och inte klarade av att ha ont, 
berättar hon. 

TVÅ CYSTOR SPRACK
En dag hörde Huldas mamma talas om endo-
metrios på radion. Sjukdomen karaktäriserades 
av just svåra menssmärtor. Hennes mamma 
lyckades få en tid hos en av de främsta specialis-
terna i Sverige. När Hulda undersöktes hitta-
des två cystor på ena äggstocken. Med de sym-
tom Hulda beskrivit förstod läkaren direkt att 
det rörde sig om endometrios. Det gjordes en 
plan för att ställa en fullständig diagnos och 
de två cystorna skulle opereras bort. Men 
Hulda hann inte med någon operation. Någ-
ra veckor senare jobbade hon sent en kväll. 
Just som hon lyfte ner en stor låda fi ck hon 
ett kraftigt hugg i magen och kände en fruk-
tansvärd smärta som snabbt blev värre. 

– Jag är van vid att ha ont och andas igenom 
värken men det här var en smärta som inte gick 
att hantera. När jag kom in på sjukhuset kunde 
jag knappt prata och bara gallskrek.

Det visade sig att de två cystorna hade 
spruckit och mycket blod hade läckt ut i bu-
ken. Hon fi ck opereras akut och sattes sedan 
på hormonbehandling för att förhindra upp-
komsten av nya cystor. 

FICK EN DOTTER EFTER MÅNGA IVF-FÖRSÖK
En annan vanlig konsekvens av endometrios 
är svårigheter att bli gravid. När Hulda och 
hennes pojkvän började fundera på att skaffa 

barn fi ck de snart bli varse om detta. Läkaren 
var rak mot dem och sa att det inte var lönt 
att försöka bli gravida själva och de sattes i 
kö till IVF direkt. 

– Det var otroligt svårt att få det beskedet. 
Samtidigt är jag tacksam för att vi slapp slösa 
fl era år av försök på egen hand. 

Och efter många IVF-behandlingar och 
smärtsamma missfall fi ck Hulda och hennes 
pojkvän till slut en liten dotter.

BRIST PÅ KUNSKAP
Så mycket som en av tio kvinnor i Sverige 
drabbas av endometrios. Men trots att sjuk-
domen är så vanlig är det långt ifrån alla 
som får rätt hjälp. 

– På många håll i landet har det varit något 
av en katastrof inom vården för endometrios-
patienter, säger Hulda. Det tar i snitt upp till 
åtta år att få en diagnos. Det fi nns fantastis-
ka specialister på endometrios men tyvärr är 
det alltför få.

P
ROBLEMET MED ENDOMETRIOS är 
att det inte alltid syns på ett 
ultraljud. För att vara helt sä-
ker krävs en laparoskopi, en 
titthålsoperation. Flera kvin-
nor upplever också att deras 

menssmärtor inte tas på allvar. Men nu börjar 
endometrios komma upp på agendan. I februari 
klubbade socialstyrelsen igenom beslutet att 
klassa endometrios som en folksjukdom. Det 
kommer att leda till nationella riktlinjer inom 
vården och sen är det bara att hoppas att 
kommunerna och landstingen följer efter.

– Det blir ett viktigt underlag för patienter 
i mötet med vården, säger Hulda.

ACCEPTERA OCH HANTERA SMÄRTAN
Idag arbetar hon som frilansare och kan lägga 
upp sin tid med jobb nä r det passar. Men när 
ett skov väl kommer måste hon hushålla med 
resurserna för att orka med. En hämtning på 
förskolan kan kännas som att bestiga ett berg 
när smärtan slår till. 

– Jag har insett att jag spelar på en annan 
planhalva ibland när det gäller orken. Accep-
tansen från mig själv och omgivningen är jätte-
viktig. 

Hulda har också fått hjälp att hantera 
och acceptera smärtan via smärtkliniker. 
Där har hon även träffat andra i samma sits.

– Det har varit väldigt värdefullt att se 
att man inte är ensam med sin smärta. Det 
har också varit det främsta skälet till att jag 
skrev boken. Jag vill att de kvinnor som lider 
av endometrios ska känna att de inte är 
ensamma, men även att det pratas mer om 
sjukdomen så att unga tjejer kan fångas upp 
i god tid! 

BÄTTRE HÄLSA PRODUCER AS AV MEDIAVALUE    |   KVINNOHÄLSA
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BOKTIPS: 
Endometrios 
– mensvärken 
från helvetet, 
av Hulda 
Andersson

Huldas
VIKTIGASTE RÅD

Ta med dig någon 
som kan agera stöd 

när du går till läkaren. 

Skriv en smärt-
dagbok. Det gör det 
lättare att beskriva 

smärtan inför kontak-
ten med läkaren.

Be om en behand-
lingsplan; vilka olika 
alternativ som fi nns 
och vad de innebär.

Be om remiss till 
smärtklinik. Där kan 
du lära dig mer om 
smärthantering och 

träffa andra med 
kronisk värk. 

Endometriospatienter 
löper ökad risk för bl 
a äggstockscancer, 
därför är det viktigt 

med regelbundna kon-
troller i alla åldrar även 

efter klimakteriet.

Sök vård  
OM DU HAR EN 
ELLER FLERA AV 
DESSA BESVÄR

• Rikliga mens-
blödningar.

• Svåra smärtor 
i samband med 

menstruation eller 
ägglossning.

• Samlagssmärtor

• Återkommande 
urinvägsbesvär

• Oroliga tarmar och 
IBS-liknande symtom.

•  Periodvis trötthet.

• Migrän, kräkningar,  
yrsel och svimnings-
attacker, ofta i sam-

band med mens.

ANNONS



KRISTALLSJUKAN, GODARTAD LÄGESYRSEL, känneteck-
nas av yrsel, illamående och en diffus ostadig-
hetskänsla. Ofta vaknar de som drabbas av att 
hela rummet snurrar, trots att allt står stilla. 
En liknande känsla som uppstår om du snurrar 
runt snabbt och stannar till plötsligt. När yrseln 
kommer kan man också bli illamående, få ba-
lanssvårigheter och problem att fokusera blick-
en. Yrseln uppstår efter en lägesändring, till ex-
empel om du vrider dig åt ett annat håll i sängen 
eller böjer dig framåt för att knyta skorna. 

Yrselattackerna känns obehagliga men på-
går inte särskilt länge, i några sekunder men inte 
längre än en minut. Yrseln kan också komma 
tillbaka om du gör samma rörelse igen. 

KRISTALLER SOM LOSSNAR
Det fi nns fl era olika varianter av godartad läges-
yrsel. Den vanligaste formen beror på att kalk-
kristaller har hamnat i den bakre båggången 
med tyngdlagens hjälp. Balansorganen består 
av två hinnsäckar och tre båggångar. I hinn-
säckarna fi nns en mängd kristaller som hålls på 
plats av en geléaktig massa. Det är när dessa 
lossnar och med tyngdlagen trillar ned i någon 
av båggångarna som yrselkaos uppstår.

De lösa kristallerna påverkar ett känselspröt 
i båggången vars elektriska signaler till hjärnan 
inte motsvaras av den huvudrörelse du gör och 
det blir som ett informationskaos i hjärnan. 
Signalerna påverkar ögonen och de svarar med 
att göra ryckiga rörelser, vilket ger ett intryck 
av att rummet snurrar. Kristallpartiklar kan 
lossna olika tider på dygnet, oftast sker det efter 
att huvudet har varit stilla ett tag och därför 
blir de fl esta sjuka sent på natten eller tidig 
morgon vid uppvaknandet.  

VANLIGASTE ORSAKEN TILL YRSEL
Kristallsjuka är väldigt vanlig, enligt Christian 
Geisler, läkare och specialist på hörsel- och 
balansrubbningar vid Yrselcenter i Stockholm.

– Av våra patienter lider uppskattningsvis 
40 procent av olika varianter av kristallsjuka. 
Det är ett väldigt vanligt tillstånd och den van-
ligaste orsaken till yrsel hos vuxna. 

Däremot diagnostiseras det inte alltid i den 
allmänna sjukvården, menar Christian . 

– Yrseldrabbade har ingen tydlig hemma-
hamn i sjukvården. Både orsaker och symtom 
kan vara komplexa. Yrseldrabbade upplever 
ofta oro över sina symtom. För en ovan under-
sökare kan det vara svårt att hålla isär vilka 
symtom som är oro och vilka som faktiskt 
beror på fysiska fel.

Timing är ett annat problem. Just när man 
drabbats av yrsel kan det vara svårt att få tid hos 
en yrselkunnig vårdgivare, påpekar Christian.

SJUKDOM KAN LIGGA BAKOM
Varför så många drabbas av sjukdomen är dock 
ännu oklar. I de allra fl esta fall fi nner man ingen 
uppenbar förklaring. Kristallsjukan tycks dock 
vara väldigt vanlig efter en skallskada, det kan 
utlösas av borrbehandlingar i huvudet, t ex av 
tandläkarbehandlingar. Det fi nns också andra 
sjukdomar i örat, Menières sjukdom och Vest-
ibularisneurit, ett virus på balansnerven, som 
kan öka risken för att drabbas av kristallsjuka. 
Att vara sängliggande under en längre period i 
samband med exempelvis en operation kan 
också vara en bidragande orsak. Det fi nns även 
teorier om ett samband med brist på D-vitamin. 

HUVUDRÖRELSER FÅR KRISTALLERNA PÅ PLATS
Kristallsjuka är en ofarlig åkomma och kan 
många gånger gå över av sig själv inom loppet 
av några veckor. Men det fi nns också effekti-
va metoder att behandla sjukdomen. En vanlig 
behandlingsmetod är en re-positioneringsman-
över. Det går kort och gott ut på att man får 
vrida och luta huvudet på olika sätt för att få 
kalkkristallerna att falla tillbaka på rätt plats i 
hinnsäcken. När båggångsvätskan blir fri från 
kristallklumpar slutar felaktiga balansimpulser 
skickas till hjärnan och det informationskaos 
som funnits avtar. Hur lång tid det tar innan 
man blir bra igen varierar.

– Många blir omedelbart återställda efter en 
lyckad reposition men hos andra kan symtomen 
hänga kvar fl era veckor efter det att partiklarna 
är på plats igen, säger Christian. 

Yrseldrabbade 
har ingen tydlig 
hemmahamn i 

sjukvården. Både 
orsaker och sym-

tom kan vara kom-
plexa. Yrseldrab-

bade upplever 
ofta oro över sina 

symtom. För en 
ovan undersökare 
kan det vara svårt 
att hålla isär vilka 

symtom som är 
oro och vilka som 
faktiskt beror på 

fysiska fel.
C H R I S T I A N  G E I S L E R

EN SNURRANDE K ARUSELL
Kristallsjukan

En plötslig och kraftig yrsel, som att hela rummet snurrar fast du 
står stilla. Så känns det för de som drabbas av kristallsjukan.

T E X T  A N N E L I  H I DA L G O

ANNONSÖRAT | BÄTTRE HÄLSA PRODUCER AS AV MEDIAVALUE

Vanligt scenario: Kristaller 
i hinnsäckarna lossnar och 
trillar med tyngdlagen ner 
i någon av båggångarna. 
Känselsprötens elektriska 
signal till hjärnan motsvarar 
inte huvudvridningen. Det blir 
informationskaos i hjärnan.
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 www.lindrooshalsa.se • 019-331510

Finns i din hälsobutik

Pulver 250 g

Zenbev® - med naturligt tryptofan

 Vit B6 bidrar till:
•	 Normal	psykologisk	funktion
•	Nervsystemets	normala	funktion
•	Minska	trötthet	och	utmattning

Zenbev®	är	ett	resultat	av	många	års	forskning
Pumpafrömjöl,	patenterad	framtagning
Naturligt	tryptofan	och	vitamin	B6
Naturliga	och	ekologiska	ingredienser

- hälsa sedan 1947

Läs mer om LiNDROOS
olika produkter på

www.lindrooshalsa.se

• YumaLitePlus lyser på ett enkelt sätt upp 
din dag under den mörka årstiden.

• YumaLite är ljusterapi som är enkel att 
använda.

• Produkten bygger på säker kliniskt testad 
teknik. 

PLUS

Läs mer på 
www.lindrooshalsa.se

Ljusterapi

KOMMER 

I HÖST!Vibio. Sov på saken.
Vibio är en trådlös sängvibrator som du styr med mobilen. Bädda ner Vibio 
under kudden eller madrassen och ställ alarmet direkt i appen som finns 
för både iOS och Android. När det är dags att stiga upp, väcker Vibio dig 
med tysta och kraftfulla vibrationer. 

Vibio är ett perfekt val för dig som är svårväckt, har 
en partner som sover lätt, eller har svårt att höra en 

traditionell väckarklocka. 

bellman.com/vibio

Vibio-AD-Icakuriren-190x60-SE.indd   1 2017-08-16   10:59:23

rehab & rekreation

Vejbystrand, Ängelholm
0431-44 31 00 | info@sommarsol.se
www.sommarsol.se

Rehabilitering och rekreation  
med kompetens och engagemang
Sommarsols kunniga team och vackra läge vid havet 
hjälper dig att hitta ny styrka. Välkommen!

Ring

010-331 9601  

och boka ett  

hörselprov 

Det är ingen stor sak  
att höra bättre 

Vi erbjuder hörsellösningar för arbetsplatsen,  
hemmet och fritiden. Du behöver ingen remiss.  
Hitta din mottagning på www.audionova.se 

Ps. Slut på batterier? Vi firar vår nyrenoverade 
butik i Malmö med extrapris i alla mottagningar.
Ta med annonsen så får du köpa 5 kartor 
batterier för endast 100:-   
 
 
010-331 9601 
www.audionova.se 



ALLT BÖRJADE I Frankrike 2001 när Elisabet 
Frerot Södergren fi ck söka vård akut efter 
att hon underligt nog bränt sig på en kall 
läskburk. Senare på kvällen hade hon ock-
så känt sig konstig och drabbats av pirr-
ningar i benen. 

– När jag fi ck MS-beskedet var det jätte-
hemskt, som att hela livet kraschat. Jag 
var bergsklättrare också och ville klättra 
de sju bergstopparna, men det var bara att 
glömma, jag kunde ju ramla och slå ihjäl 
mig. Det krossade alla planer. Och det är  
en smygande sjukdom, lite som att ha ett 
svärd över huvudet, som man inte vet när 
det faller ner. Det är lätt att tro att allt har 
med sjukdomen att göra och det är väldigt 
påfrestande psykiskt, oavsett hur man mår 
i kroppen, säger Elisabet.

JAG MÅR BRA AV DIREKTSÄNDNING
Idag fi nns det olika bromsmediciner och 
behandlingar men då medicinerna kan ge 
en del bieffekter, är det viktigt att prova 
sig fram för bästa resultat. MS är en sjuk-
dom i fyra olika former, och den vanligaste 
är skovformen. Dessa skov kan vara variera 
i längd mellan några dagar upp till månader. 
Under dessa besvärsperioder kan symptom 
som känselrubbningar och skakningar, 
svårt att gå och hålla balansen, nedsatt 
kontroll över urinblåsan, stelhet, trötthet 
och humörsvängningar och depression, 
förvärras. Sjukdomen påverkar också 
olika individer på olika sätt. 

– Jag har ju jobbat som korre under hela 
den här tiden och kan jobba 18 timmars 
pass och konstiga tider. Men sjukdomen kan 
göra att det är lite jobbigare. Jag har fati-
gue och ibland måste jag ta mediciner för att 
kunna funka. Det är inte så kul att äta pil-
ler men det är det värt för att kunna hålla på 
med det man vill. Alla mår bra av olika 
saker, jag mår bra av direktsändning, 
berättar Elisabet.

GOOGLA INTE UTAN LEV ISTÄLLET
I början provade hon olika dieter men de 
var omöjliga att hålla när hon var på resande 
fot. Det Elisabet själv tycker har gjort 
mest skillnad är att hon slutat ha fokus på 
sjukdomen. 

– Den åt upp hjärnan och till slut var jag 
en enda stor sjukdom. Jag bara tvärslutade 
att söka information och det var det bästa 
jag gjort, man slutar fokusera på att vara 
sjuk. Jag sitter inte och googlar nya under-
medel, jag tror att tids nog hittar man en 
lösning, säger Elisabet.

Hon poängterar att det är så viktigt 
att inte ge upp, många tror att de inte kan 
skaffa familj, men hon har fött två barn, 
det går. Men hon är också noga med att 
understryka att det fi nns dem som har det 
mycket värre än henne. 

– Det fi nns många som jag, som inte är 
handikappade, då tycker jag att man ska 
lyfta näsan och göra det man vill, säger 
Elisabet med eftertryck.

Och hennes bästa råd är att släppa inter-
net! Googla inte ihjäl dig på MS utan lev 
istället. Du är inte din sjukdom utan en 
människa som har en sjukdom. 

– Jag vill att folk ska se mig som mig, 
Elisabet, inte en kvinna med MS. 

När Elisabet inte jobbar fyller hon på 
med energi som hon får av sina barn, att åka 
skidor och rida. Hon gör och blir glad av 
samma saker som gör andra glada, och det 
är det som är hela poängen, att göra saker, 
råder Elisabet. 
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LIVET ÄR INTE ÖVER
Ungefär 20 000 svenskar har multiple 
skleros (MS) och omkring 1 000 personer 
insjuknar varje år. Trots att man idag vet 
mycket om MS, känner man inte till an-
ledningen till varför man drabbas. Men 
har man fått en diagnos, behöver det inte 
betyda att livet är över. 

– Det fi nns de som blir väldigt sjuka, 
men sen fi nns det också många som 
lever ett jättebra liv i många år. Visst kan 
man ha symptom men man får inte bara 
sluta leva innan man måste. Min första 
reaktion var att nu är det kört, nu lägger 
jag av. Men man kan inte lägga sig ned 
och bli sin sjukdom. Så länge man fung-
erar, ska man inte låta sig hindras, säger 
Elisabet.

M S - B E S K E D E T  K O M

År 2001 fi ck Elisabet Frerot Södergren, journalist 
på TV4, sjukdomsbeskedet MS. Det var precis 

i samband med katastrofen i New York den 
11 september och allt var tumultartat.  

T E X T  P I A  A N D R E A  FOTO  DA N I E L  O H L S S O N

MITT I LIVET
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Har du ledsmärta, stelhet  
eller känner dig utmattad? 

   

Vänta inte med att söka vård!  
Forskningen visar att tidigare 
vård ger bättre prognos.

www.reumatikerforbundet.org
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Maximerar kraften i gurkmeja
CurcuSym BOOST innehåller ett unikt biotillgängligt extrakt av gurk-
meja. Extraktet som är både fett och vattenlösligt tas upp i kroppen 
185 gånger mer e� ektivt än ett traditionellt extrakt av gurkmeja. Det är 
också aktivt i kroppen under 24 timmar efter upptag. Curcusym BOOST 
är även förstärkt med vitamin C och D.

Upplev e� ekten
CurcuSym BOOST gurkmejaextrakt med innehåll av curcumin, bidrar till normal 
funktion av leder, lever och matsmältningssystemet. Vitamin C och D understöd-
jer e� ekten av curcumin. Vitamin C stödjer normal kollagenbildning som har be-
tydelse för benstommen och broskets normala funktion. Vitamin C bidrar också 
till att skydda cellerna mot oxidativ stress. Vitamin D bidrar dessutom till att bibe-
hålla normal muskelfunktion.

Vegetarisk
CurcuSym BOOST är vegetarisk och certi� erad vid den 
internationella organisationen The Vegetarian Society.

NYHE
T!

Finns i hälsobutiker och hos utvalda tera-
peuter, samt på www.omnisympharma.se
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GLAUKOM, GRÖN STARR, innebär 
att trycket i ögat blir så högt att 
synnerven skadas. Att trycket 
ökar beror i sin tur på att ögat 
producerar för mycket vätska eller 
att vätskan inte har tillräckligt 
utfl öde. Om man inte behandlas 
riskerar man att bli blind.

Men nu har forskarna kommit 
ett steg längre i behandlingen av 
glaukom, med hjälp av tekniker 
inom mikroinvasiv kirurgi, dvs 
mindre kirurgiska ingrepp. 2015 
opererade Mario-Alexander Eco-
nomou de första patienterna med 
den nya tekniken, en slags “by-
passoperation” där man sätter in 
ett sex millimeter långt rör i ögat, 
via ett snitt i hornhinnan. Den ena 
änden av röret placeras under 

bindvävshinnan och den andra 
i ögats främre kammare. Röret 
dränerar vätskan från ögats 
insida till dess utsida. Vätskan 
tas sedan upp av ögats ytliga kärl 
och går ut i kroppen. Den senaste 
typen av mikroimplantat är bara 
0,4 mm långt och 40 mikrometer 
i diameter. Hittills har han opere-
rat 120 patienter och av dem har 
bara fem patienter behövt göra 
en trabekulektomi (traditionell 
operation) inom två år.

– Trabekulektomi tar omkring 
45 minuter och risken för kompli-
kationer gör att man oftast bara 
opererar patienter med svår sjuk-
dom. Med så kallad mikroinvasiv 
glaukomkirurgi är operationen 
klar på 5-10 minuter.

ETT ALTERNATIV TILL DROPPARNA
För mild till måttlig glaukom är 
ögondroppar den traditionella be-
handlingen, men Mario-Alexander 
menar att många har problem att 
ta dem och ta dem på rätt sätt, och 
får därmed komplikationer. Om två 
till tre år hoppas han kunna erbjuda 
sina patienter ett alternativ. Ett fl er-
tal studier pågår med mikroimplan-
tat som utsöndrar läkemedlet auto-
matiskt i ögat under 8-16 månader. 
Att placera en sådan “dosett” i ögat 
tar bara ett par minuter.

– Om patienten ändå behöver 
opereras så småningom har vi 
lyckats hålla nere trycket så att 
skadorna inte har gått så långt. Då 
har vi en rad olika operationsmeto-
der att välja mellan, säger han. 

Ögonkirurgen och forskaren Mario-Alexander Economou på S:t Eriks Ögonsjukhus 
ligger i framkant med fl era nya kirurgiska ingrepp för behandling av glaukom. 
T E X T  M A L I N  A N D E R S O N

Ett nytt EU-projekt ska ta fram 
plagg som fungerar som ett 
kommunikativt gränssnitt för 
dövblinda.

– MED HJÄLP AV sensorer och 
andra teknologier ska plagget 
ta in information om det som 
händer runt omkring personen, 
berättar projektkoordinatorn 
Nasrine Olson vid Biblioteks-
högskolan i Borås.

Inom projektet, SUITCEYES, 
ska man ta fram en prototyp 
av smarta textilier som kan ge 
dövblinda nya kommunika-
tionsmöjligheter. Tanken är att 
plagget överför informationen 
till bäraren genom ett haptiskt 
språk, ett språk genom beröring 
och rörelser. Det kan till exempel 
tala om för bäraren om någon 
tittar på hen eller var bollen hen 
tappade befi nner sig i rummet.

– Smarta textilier är perfekt 
att använda när vi ska utveckla 
gränssnittet då vår kropp stän-
digt är i kontakt med textilier. 
Det är i stort sett bara i duschen 
den inte är det, säger Nils-Kris-
ter Persson, forskningsledare 
inom Smart Textiles.

Projektet beräknas starta i 
början av 2018 och kommer att 
pågå under tre år. 

AKTUELLT: SKRÄDDARSYDD GLAUKOMBEHANDLING
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Hur mår du?
Aleris Fysiologlabs specialistläkarmottagningar välkomnar dig för utredning 
och behandling av sjukdomar inom allergi, hjärta, kärl, luftvägar, snarkning 
och andra sömnrelaterade sjukdomar. 

Vi har avtal med Stockholms läns landsting och landstingets patientavgifter gäller. Du som  
bor utanför Stockholm är också välkommen till oss men kan behöva ett godkännande från 
hemlandstinget. Läs mer om oss och var vi finns på aleris.se/fysiologlab eller kontakta oss  
på telefon 08-123 195 00.

Aleris är ett vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och  
psykisk hälsa i Sverige, Norge och Danmark. Aleris ägs av Patricia Industries – en del av Investor. 

Läs mer på
aleris.se
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PIGGA
ÖGON
Återfuktar torra, irriterade och trötta

ögon och gör dem pigga igen!

Vi finns hos optiker och utvalda apotek!
Läs mer på piggaögon.com

Telefon: 042-14 12 25 • E-post: piggaogon@medilensnordic.com 
Tillverkare: Ursapharm, Tyskland

Utan konserverings-
medel och hållbara i

6 månader!

Bra syn – 
hela livet

Stöd 
ögonforskningen

SWISH 123 900 7220 
PG 90 07 22 - 0     BG 890 - 7610     

www.ögonfonden.se

info@naringscenter.se   www.naringscenter.se
08-559 24 170

Distanskurs i

Grundläggande 
Näringslära

En kurs för dig som vill veta mer om hälsosam kost, 
vitaminer, mineraler och andra näringsämnen.

Kursen består av 6 delar, varje del består av en 
föreläsning på närmare 2 timmar. Pris 1 500 kr

Du gör kursen i din egen takt, du kan lyssna på 
avsnitten hur många gånger du vill.

Efter avslutad kurs kan du göra en skrivning för 
att få diplom.

Vi har fler kurser och utbildningar, 
beställ broschyrer!Stödetlinjen

Gratis telefon för stödsamtal
patient till patient

Stöd oss genom att  
bli medlem!
Sätt in 150:- på Plusgiro 24 69 63 – 5

Glöm inte att ange namn och adress.

Eller använd vår hemsida och betala direkt.

www.lungcancerforeningen.se
kansli@lungcancerforeningen.se

020-88 55 33



För oss är psoriasis 
en hjärtefråga!

Hjälp oss stödja livsviktig forskning - bli medlem!
Läs mer på www.psoriasisforbundet.se.

Var 17:e minut får någon 
STROKE

Det måste bli färre! 
Hjälp oss!

Strokefonden
Pg 90 05 30-7

Tel: 0200 88 31 31

Tack för ditt bidrag
För mer info:

Linda,
mamma &

undersköterska

fick stroke

 

RING 020-84 44 48 
och prata med våra rådgivare.

Det är kostnadsfritt, 
du kan vara anonym 
och ringa från 
hela landet.  

Läs mer på alkohollinjen.se 

Funderar du över dina  
alkoholvanor?

StimuLITE®

Honeycomb 3-Zon Madrass

Madrassen du drömmer om för en sval och tryckfri sömn

passar alla sängar klimatkontroll

(031) 52 18 95
goran@rehabshop.com

www.rehabshop.se/

AMNESTY.SE/TESTAMENTEN

DU KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN 
– ÄVEN I FRAMTIDEN

Skriv ett teStamente för m
änSkliga rättigheter

Det är Bättre att 

tänDa ett ljuS än att 

förBanna mörkret.”

är Det något Du unDrar över?

Hör gärna av dig till oss om du vill ge en 

testamentsgåva till Amnesty International. 

Vi välkomnar dina frågor och funderingar. 

Tänk på att alla gåvor är värdefulla – stora 

som små.

Skriv ett teStamente för m
änSkliga rättigheter

är Det något Du unDrar över?

Hör gärna av dig till oss om du vill ge en 

testamentsgåva till Amnesty International. 

Vi välkomnar dina frågor och funderingar. 

Tänk på att alla gåvor är värdefulla – stora 

som små.

Du kan 
föränDra 
värlDen 
– även i 
framtiDen

amnesty international Sverige 

Box 4719, 116 92 Stockholm  besöksadress Alsnögatan 11, Stockholm

tel 0771-266 37 89  fax: 08-729 02 01  testamenten@amnesty.se 

Plusgiro 90 00 72-0  Bankgiro 900-0720  www.amnesty.se/testamenten

Bara när Den SiSta SamvetSfången är 

fri, när Den SiSta tortyrkammaren är 

StängD, när fn:S allmänna förklaring 

om De mänSkliga rättigheterna är en 

realitet för värlDenS alla männiSkor, 

är vårt arBete avklarat.”
Peter BenenSon, AmneSty InternAtIonAlS grundAre

Bilder framsida: Solidaritetsaktion © Imar uppal underskrift © Amnesty International aktion tvångsvräkningar © Amnesty Internatio-

nal/tsvangirayi mukwazhi ljusaktion © greg rødland Buick Sidan 5 © Amnesty International/tsvangirayi mukwazhi Sidan 7 © Susanne 

Keller Sidan 8 © Amnesty International Sidan 9 © Amnesty International Sidan 10 © Sharon Schneider

Ta ställning mot orättvisor och för alla 
människors lika värde både nu och i framtiden 
– ge en testamentsgåva.

Din sista vilja kan 
ge livet en chans.  
Hur länge kommer Jennys nya 
njure hålla? Har hennes döttrar 
ärvt sjukdomen? När får forskarna 
tillräckligt med pengar för att 
kunna bota den? Ditt testamente 
kan bli det viktigaste dokumentet 
du skriver i ditt liv. 

Ring 020-900 100 eller skicka 
efter vårt material om testamente 
på www.njurfonden.se idag. 
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STUDIEN INGICK 123 
svenska män och kvin-
nor, 50 till 75 år, som 
alla drabbats av stroke 
mellan tio månader och 
fem år tidigare. De lotta-
des till att få rytm- och 

musikbaserad terapi, ridterapi 
eller ingå i en kontrollgrupp som 
fi ck behandling i ett senare 
skede. 

POSITIVA RESULTAT
Terapierna gavs två gånger i 
veckan under 12 veckor. Direkt 
efter behandlingen, och tre och 
sex månader senare, fi ck studie-
deltagarna ange om de tyckte att 
de hade förbättrats när det gäller 

upplevd återhämtning. Dessutom 
testade man deras gång, balans, 
greppstyrka och kognition. 

HJÄRNAN KAN ÅTERHÄMTA SIG
Deltagarna i både ridgruppen 
samt i rytm- och musikterapi-
gruppen skattade sin upplevda 
återhämtning högre efter inter-
ventionen jämfört med deltag-
arna i kontrollgruppen. 

Av de som upplevde en 
ökad återhämtning återfanns 
56 procent i ridgruppen, 38 
procent i gruppen med rytm- och 
musikterapi och 17 procent i 
kontrollgruppen. 

– Studien visar att det fortfaran-
de går att bli bättre, även fl era år 

efter en stroke. Med hjälp av moti-
verande och stimulerande program 
som involverar både den fysiska och 
den sociala miljön kan hjärnans ak-
tivitet och återhämtning öka, säger 
Michael Nilsson, gästprofessor vid 
Sahlgrenska akademin. 

ARFÖR RIDTERAPI 
ÄR så bra tror 
han bland annat 
beror på att 
den stimulerar 
många sinnen 

samtidigt, bland annat skapar 
de tredimensionella rörelserna i 
hästens rygg en sensorisk upp-
levelse som liknar den normala 
människans gång.

En ny studie från Sahlgrenska akademin visar att personer som överlevt en 
stroke upplever att de blir bättre om de får rida eller gå igenom rytm- och 
musikbaserad terapi.

Forskning från Örebro univer-
sitet visar att under det första 
året efter en svår infektion är 
risken att drabbas av hjärt-kärl-
sjukdom sex gånger högre.

– VÅRA RESULTAT PEKAR på 
vikten av att vara uppmärksam 
på patienter som haft svåra 
sjukhuskrävande infektioner, 
som lunginfl ammation och 
blodförgiftning, eftersom risken 
för hjärt-kärlsjukdom är för-
höjd, inte bara i samband med 
infektionen utan även i fl era år 
framåt, säger Cecilia Bergh, 
forskare vid Örebro universitet.

Studien innefattar över 
236 000 män födda mellan 
1952 och 1956 och uppgifterna 
om hjärt-kärlsjukdomar kom-
mer från det nationella patien-
tregistret. Männen följdes från 
mönstringen i sena tonåren 
till medelåldern med det sista 
uppföljningstillfället år 2010. 

Resultatet visade att 
nära var femte av dessa 
män diagnostiserades med 
hjärt-kärlsjukdom under upp-
följningsperioden. Av dem hade 
8 500 tidigare varit intagna på 
sjukhus för lunginfl ammation 
eller blodförgiftning. Man såg 
att risken för hjärt-kärlsjuk-
dom ökar 6 gånger det första 
året efter en svår infektion. Det 
andra året är risken förhöjd 
med 2,5 gånger och minskar 
sedan över tid, men är ändå 
nästan fördubblad fem år efter 
infektionen. 

Hjärt-kärlsjukdom innefattar 
diagnoser som hjärtinfarkt 
och stroke, en del med dödlig 
utgång. 

BÄTTRE HÄLSA PRODUCER AS AV MEDIAVALUE    |   FOLKSJUKDOMAR

AKTUELLT: RIDNING- & RYTMTERAPI EFTER STROKE 

Svåra infektioner 
ÖKAR RISKEN FÖR 
HJÄRT-KÄRLSJUKDOMAR

ANNONS

Cecilia Bergh

30 000 svenskar …
… insjuknar varje år i stroke. Stroke innebär antingen en blodpropp eller en blöd-
ning i hjärnan, som i sin tur leder till syrebrist i de delar av hjärnan som drabbats.
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T E X T  A N N E L I  H I D A L G O  F O T O  P R I V A T

DET HAR GÅTT lite mer än tjugo år sedan Martin 
Mikaelsson, 36, fi ck reda på att han hade 
Aspergers syndrom. Han gick sista året på 
högstadiet när han fi ck diagnosen. Som av 
en slump hade en gymnasieskola i Stock-
holm startat en klass för elever med Asper-
gers syndrom och när det var dags för Mar-
tin att börja fi ck han en plats där.

– Innan jag fi ck diagnosen hade jag aldrig 
hört talas om den. Jag visste inte om det var 
positivt eller negativt, jag tänkte bara att det 
var den personen jag var. När jag började i 
den nya klassen fi ck jag träffa andra lika-
sinnade. Även om det fanns likheter har jag 
samtidigt märkt att alla jag har träffat med 
Aspergers syndrom har varit helt olika.

VANLIGT MED SPECIALINTRESSE

Aspergers syndrom är en av diagnoserna 
i autismspektrumtillstånd som är ett sam-
lingsnamn för olika typer av autism. Asper-
gers syndrom kan visa sig på olika sätt för 
olika personer, symtomen kan också vara 
olika starka. Men det fi nns några saker som 
utmärker diagnosen. Ofta kan personer med 
Aspergers syndrom ha speciella, begränsade 
intressen. Det handlar många gånger om in-

tressen där det fi nns exakta faktakunskaper 
som går att lära sig utantill. Specialintresset 
kan märkas tidigt, redan i förskoleåldern 
hos vissa. Martin har sedan han varit liten 
haft ett starkt datorintresse. När han var sju 
år gammal fi ck han sin första speldator. De 
första åren ägnade han mest åt att spela data-
spel men sedan fi ck han upp ögonen för 
programmering. Men specialintresset har 
inte bara varit till glädje för egen del, kun-
skapen om datorer har han även haft stor 
nytta av i jobbet som butiksbiträde. 

– Jag har kunnat rycka in och hjälpa till 
om något har strulat i t ex kassaapparaterna. 

SOCIAL INTERAKTION

Något annat som vanligtvis kännetecknar 
Aspergers syndrom är svårigheter inom social 
interaktion och kommunikation. Personer 
med Aspergers syndrom har många gånger 
ett stort ordförråd men kan ändå ha väldigt 
svårt för att kommunicera på ett funktionellt 
och avslappnat sätt. Det som sägs kan ofta 
tolkas bokstavligt men det kan också handla 
om att förstå innebörden och underliggande 
budskap i tonfall. För Martins del har han 
upplevt det som jobbigt att ha kontakt med 

nya människor, som att samtala i telefon 
med någon han aldrig pratat med tidigare. 

RUTINBUNDENHET

Många med Aspergers syndrom har ett behov 
av fasta rutiner, något som Martin också 
känner igen sig i. 

– Under tonåren, och även till viss del 
idag, hade jag lätt för att försvinna i min 
egen värld och har haft svårt att koncentrera 
mig. Om jag inte har haft allting nedskrivet 
har jag tappat bort mig i det jag skulle göra. 
När jag var yngre blev jag väldigt stressad 
av det men med åren har det blivit bättre.

Rutinbundenheten handlar inte bara om 
ett sätt att organisera tillvaron, det skapar 
även en trygghet. I likhet med andra med 
Aspergers syndrom har Martin tyckt det 
varit svårt med omställningar.

– Jag har varit rädd för att testa något 
nytt, eftersom det ju fi nns risker förknippade 
med det. 

Strax innan Martin fyllde 30 år upplevde 
han något av en livskris. Han arbetade långa 
dagar och smygjobbade på lediga dagar. När 
han mådde som värst tog han till alkoholen 
för att klara av tillvaron. Han kom till en 
punkt då han var tvungen att ta itu med de 
tankar som hade plågat honom.

– Jag tog det avgörande beslutet att sluta 
vara rädd för att testa nya saker. 

Martin har också känt stark oro inför 
stora förändringar i livet. Tidigare i år sålde 
han sin lägenhet i Helenelund.

– Det var ett stort steg för mig och det var 
många tankar och mycket oro inför beslutet. 
I slutändan fi ck jag landa i att det inte går att 
vara helt säker på allt och att jag får försöka 
göra det jag tror på. 

IDAG BOR MARTIN tillsammans med sin fästmö 
Hanna och med åren har han lärt sig att han-
tera sina svårigheter allt bättre. Numera 
trivs han väldigt bra med att ha kontakt med 
nya människor i butiken och han blir inte 
lika stressad när han ska planera vardagen. 

– Jag försöker leva mitt liv och låter inte 
funktionsnedsättningen vara i vägen för det 
jag ska göra. 

När Martin Mikaelsson gick i högstadiet fi ck han diagnosen Aspergers 
syndrom. Under åren har han fått kämpa med svårigheter som att struk-
turera upp vardagen och tackla stora förändringar. Idag har han lärt sig 
att leva med sin diagnos och låter den inte styra hur livet blir. 

Martin 
Mikaelsson

Aspergers
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Coala Heart Monitor är en unik svensk innovation 
som gör det möjligt för dig att screena själv och 
få en analys av ditt hjärta. Med Coala och din 
smartphone kan du enkelt analysera ditt hjärta, 
när och var du vill.

EN TIDIG UPPTÄCKT KAN VARA AVGÖRANDE

Det är svårt att tro, men fler dör av hjärt- och 
kärlsjukdomar än av cancer. Så många som fyra 
av tio kommer att drabbas. Och hundratusentals 
svenskar har hjärtflimmer utan att veta om det, 
med förhöjd risk för stroke. En tidig screening av 
hjärtat kan hitta tecken på hjärtfel och hjärt-
rytmrubbningar innan det är för sent.  

ENKELT ATT SCREENA DITT HJÄRTA

Är du orolig för ditt hjärta? Har du en historik av 
hjärtfel eller vet att det finns i släkten? Med 
Coala Heart Monitor kan du enkelt mäta din puls, 
lyssna på ditt hjärta och ta ditt EKG. Inom en 
minut får du mätresultatet direkt i din smartphone 
via Coala-appen. Mätningarna sparas i din journal 
och du kan dela dem direkt med vårdgivare eller 
ta med dem när du träffar doktorn nästa gång. 

UTVECKLAD OCH TILLVERKAD I SVERIGE

Coala Heart Monitor bygger på en unik paten te rad 
teknologi och mer än 10 års svensk forskning och 
utveckling. Den är ett CE-godkänt medicintek-
niskt system, och analysmjukvaran är validerad 
i ett samarbete mellan Lunds Universitet och 
Karolinska Universitetssjukhuset, för användning 
och försäljning på den europeiska marknaden.

TALA DIREKT MED EN SJUKSKÖTERSKA

Om du har ett Coala Premium abonnemang 
kan du direkt ta kontakt med en certifierad
sjuksköterska på Hjärtupplysningen™. 
Du får svar på dina frågor, en fördjupad 
analys och råd om vad du bör göra.  
Du kan även ansluta andra vårdgivare.

KÖP DIN COALA IDAG!

Du kan köpa din Coala och välja  
abonnemang på Coalalife.com. 
Den finns även till försäljning på
samtliga LloydsApotek och 
Lloydsapotek.se. Mer information om 
hur du kan följa ditt hjärta, när och var 
du vill, hittar du på Coalalife.com.
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TESTA DIG! 
Se om Coala 
passar dig på 
coalalife.com

ENKELT ATT SCREENA DITT HJÄRTA

Är du orolig för ditt hjärta? Har du en historik av 
hjärtfel eller vet att det finns i släkten? Med 
Coala Heart Monitor kan du enkelt mäta din puls, 
lyssna på ditt hjärta och ta ditt EKG. Inom en 
minut får du mätresultatet direkt i din smartphone 
via Coala-appen. Mätningarna sparas i din journal 
och du kan dela dem direkt med vårdgivare eller 
ta med dem när du träffar doktorn nästa gång. 

UTVECKLAD OCH TILLVERKAD I SVERIGE

Coala Heart Monitor bygger på en unik patenterad 
teknologi och mer än 10 års svensk forskning och 
utveckling. Den är ett CE-godkänt medicintek-
niskt system, och analysmjukvaran är validerad 
i ett samarbete mellan Lunds Universitet och 
Karolinska Universitetssjukhuset, för användning 
och försäljning på den europeiska marknaden.

TALA DIREKT MED EN SJUKSKÖTERSKA

mang 
kan du direkt ta kontakt med en certifierad

Coala Life AB, bolaget bakom Coala Heart Monitor, är ISO 13485 certifierat. 

Följ ditt hjärta med Coala Heart Monitor, en trygghetstjänst som kan hjälpa dig att hitta 
tidiga tecken på ett flertal hjärtsjukdomar genom självscreening av hjärtljud och EKG.

Du följer dina barnbarn. 
Men följer du
ditt hjärta?


