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rehabiliteringssenter
HÅRTRANSPLANTASJON
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Opptatt av å holde
seg i form

Kjetil André Aamodt: - Det er viktig for meg å være i
god form. Jeg føler meg mye bedre da. Jeg er avhengig av
å trene for å være en glad gutt.

RADIUMHOSPITALETS LEGATER
- en gave til livet
Legatene støtter livsviktig kreftforskning ved Radiumhospitalet
www.radiumlegat.no

kontonr: 1607.45.02532
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UTFORDRINGER

Jo eldre man blir, jo større er risikon får å få
prostatakreft, men skal alle med denne kreftformen behandles?

Kreftformen de ﬂeste
dør med og ikke av
Ikke jevnlig kontroll

Sophie D. Fosså
Seniorforsker og professor emerita ved
Oslo Universitetssykehus
FOTO: PER MARIUS DIDRIKSEN / RADIUMHOSPITALET

N

ærmere 40 prosent
av alle 70-åringer
har kreftceller i sin
prostatatakjertel,
men det betyr ikke det samme som
at de er syke, og for
svært mange betyr ikke prostatakreften noe for pasientens livsløp.
Så selv om tilstanden heter kreft
trenger det ikke å være livstruende
for den enkelte pasienten, sier Sophie D. Fosså som er seniorforsker
og professor emerita ved Oslo Universitetssykehus.
Dette er årsaken til at spesialistene i det norske helsevesenet ofte
ikke anbefaler behandling i første
omgang når man ﬁnner prostatakreft.Det er også slik at de ﬂeste eldre med prostatakreft dør av andre
ting enn selve prostatakreften.

Symptomer på prostatakreft måles med en spesiell type blodprøve
som heter PSA (Prostata Spesiﬁkt
Antigen),jo høyere verdi man får på
PSA-skalaen,jo større er sjansen for
at man kan ha prostatakreft.
-Vi anbefaler foreløpig ikke at
friske menn tar PSA-prøver med
mindre de har problemer med
vannlatningen. Årsaken er at vi
svært ofte vil avdekke prostatakreft som aldri vil bli et helseproblem i pasientens livsløp, men det
kan føre til unødvendig engstelse
å få denne diagnosen. Ofte behandler vi jo heller ikke prostatakreft, og
det kan være psykisk anstrengende for en mann å vite at man har
kreft, men at han ikke skal behandles,sier Fosså.
Riktignok er ikke alle eksperter enige om at dette er den riktige strategien, men både den norske og den amerikanske offisielle holdningen er at man ikke skal
teste menn som ikke har problemer, bortsett fra en liten gruppe av
menn hvor man mistenker arvelighet av prostatakreft.
- Noe helt annet er det hvis det
kommer en mann til lege med
vannlatingsproblemer. Da har han
symptomer på at noe er galt, og da
hører PSA’en med,forklarer Fosså.

Aktiv overvåkning
Dersom det er mistanke om prostatakreft som må sjekkes nærmere tas det gjerne vevsprøver av prostatakjertelen. Deretter må spesia-

Vi anbefaler
foreløpig ikke at
friske menn tar
PSA-prøver med
mindre de har
problemer med
vannlatningen.
listen vurdere om svulsten blir av
klinisk betydning for pasientens levetid, for eksempel at det er fare for
at kreften kan spre seg eller at den
kan være dødelig. Men det kan også dreie seg om kreftsvulster som er
helt ufarlige.
- Det er ﬂere ting vi ser på når vi
vurderer dette, blant annet hvor
stor svulsten er. Om pasienten har
en veldig høy PSA,for eksempel 100,
kan det gi indikasjon på at vi har
en mer aggressiv kreftform som
kanskje allerede har spredd seg til
andre organer. Vi ser også på cellemønsteret og vekstformen i vevsprøven,forklarer Fosså.
- Vi står overfor en stor oppgave
når vi skal forklare pasienten at han
kan leve uten større problemer med
denne kreftformen uten at behandling i første omgang. Disse pasientene blir fulgt opp ved aktiv overvåkning, noe som ofte betyr to PSAprøver hvert år, og vevsprøver hvert

VI ANBEFALER

Jeg anbefaler
gjestartikkelen der
Frode Jahren i LHL
gir gode råd om
hvordan man kan
forebygge sykdom
ved å være aktive.
God lesning!

andre år. På den måten fanger vi
opp eventuelle endringer som kan
medføre at vi må behandle kreften.

Anders Josefsson
Prosjektleder i Mediaplanet.
FOTO: EMMA WIRENHED

Bivirkninger av operasjon
Dersom man må behandles er det
enten snakk om strålebehandling
eller operasjon der prostatakjertelen fjernes, hvis kreften ikke har
spredt seg.Vi hører ofte om at mennene som blir operert både blir impotente og sliter med urinlekkasjer
etter slike operasjoner.
- Bivirkninger i forbindelse med
operasjon er ikke til å unngå, og et
sted mellom 80 og 90 prosent av pasientene i Norden er impotente etter operasjon. Men da skal vi også huske på at rundt 30 prosent av
menn mellom 60 og 70 år heller ikke er potente før operasjonen. Det
interessante er imidlertid at bare
halvparten av mennene som er
impotent etter operasjon opplever
dette som et problem,sier Fosså.
De ser det samme når det gjelder
urinlekkasjer som rammer rundt
35 prosent, og som kan føre til at de
må bruke truseinnlegg. Her oppgir cirka halvparten av mennene
med urinlekkasje at de ikke opplever dette som et problem,men at de
fungerer godt i det daglige.
- Med andre ord må vi skille mellom funksjonsforstyrrelse og hva som er pasientens problemopplevelse,sier Fosså til slutt.

TOM BACKE
redaksjonen@mediaplanet.com
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I verdenseliten!
– Radiumhospitalets Legater har satset på meg helt
fra jeg var ung, og gitt meg mulighet til å reise ut for å
lære, sier professor og overlege Sophie Dorothea Fosså.
Det ble helt avgjørende for min karriere.
I dag tilhører professor Fosså verdenseliten innenfor
prostatakreft og testikkelkreft.

-en gave til livet

KJENNER DU NOEN SOM ER
BERØRT AV PROSTATAKREFT?
iCOPE ER ET DIGITALT SELVHJELPSPROGRAM FOR MENN OG DERES
NÆRMESTE SOM LEVER MED
PROSTATAKREFT
iCOPE – HJELP TIL Å LEVE EN BEDRE HVERDAG
Besøk www.icope.me
Janssen-Cilag AS Postboks 144, NO-1325, Lysaker, Norway, Tel +47 24 12 65 00, Fax +47 24 12 65 10, www.janssen-cilag.no

Janssen-Cilag AS

JC-140696-1 PHNORD/ZYT/1214/0001

Følg oss på:
www.radiumlegat.no
kto.nr: 1607.45.02532
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NYHETER

- Jeg er frisk og ferdigbehandlet allerede før det
det norske helsevesenet hadde tenkt å ta meg inn til
den første undersøkelsen, sier Frode Stokke som
nettopp har blitt operert for prostatakreft i
Tyskland.

VALGTE PRIVAT
OPERASJON
Frode Stokke (58) visste at han var
i faresonen for å få prostatakreft
da han rundet femti, derfor hadde han gått jevnlig til urolog for å
måle PSA-verdiene i over seks år
da fastlegen i høst foreslo en alternativ undersøkelse på Prostataklinikken.
- Jeg var på konsultasjon om noe
annet da legen lurte på om jeg ville være med på en undersøkelse på
denne klinikken, og det svarte jeg
ja til. Det skulle vise seg at PSA-verdien hadde økt, noe som kunne antyde en utvikling i retning av celledeling og kreft. Undersøkelsen
de foretok ble gjort med ultralyd
via endetarmen og samtidig ble
det tatt biopsi, eller vevsprøver, av
selve prostatakjertelen. I den ene
av de tre prøvene som ble tatt skulle det vise seg at det var kreftceller,
sier Frode.

Operert privat
Fastlegen ga mye nyttig informasjon etter at resultatene forelå og henviste meg til videre undersøkelser ved Aker Sykehus.
Henvisningen ble sendt i begynnelsen av oktober, og han ﬁkk
greie på at første ledd i den videre undersøkelsen var en MR-undersøkelse som han ﬁkk time til
den 10. desember.
- Det syns jeg var veldig lenge til,

og derfor begynte vi å snakke om
private løsninger som gikk raskere, og det ble foreslått at jeg kunne
kontakte diakonsykehuset i Flensburg. Allerede den 12. november
reiste jeg nedover og ble operert,
forteller Frode.
- Hvis jeg hadde valgt å benytte meg av det norske helsevesenet gjennom hele prosessen hadde jeg fortsatt ventet på MR-undersøkelse. Dessuten ﬁkk jeg greie
på at de da ville følge utviklingen
over en lenger periode før de gikk
videre med behandling. Jeg ble også fortalt at de ikke pleide å operere
så milde tilfeller av prostatakreft
som mitt tilfelle i Norge, det fant
jeg foruroligende.

Ti dager på sykehus
Selve operasjonen var vellykket og
både prostatakjertelen og sædblæren ble fjernet i inngrepet. Dette er
en forholdsvis stor operasjon der
de åpner magen fra navlen til penis for å komme til. Derfor var det
viktig å ta det med ro på sykehuset
de første dagene etter operasjonen,
og totalt gikk det ti dager fra Frode
kom til Flensburg til han kunne
reise hjem igjen.
- Jeg har kommet meg relativt
raskt, riktignok har jeg mistet en
lukkemuskel for urin, så jeg gjør
knipeøvelser for å slippe å lekke.

En vanlig bivirkning er at man
drypper eller lekker urin og må
bruke bleier i månedsvis, men det
har jeg heldigvis sluppet.En annen
bivirkning er at nervebanene til
penis kan bli varig ute av drift, noe
som kan bety enten redusert lystfølelse, eller i verste fall om begge
nervene er skadet av kreften, varig
impotens. Heldigvis er jeg fremdeles blant de glade gutta. Sykeprognosen etter en slik operasjon er en
til to måneder,så jeg må holde meg
i ro ut året skal nok ikke arbeide
igjen før et stykke ut i januar. Det
er mulig at jeg starter med femti
prosent til å begynne med.
- Nå som operasjonen er over
føler jeg lettelse. I teorien er jeg
kreftfri og bør slippe ytterligere
behandling, men jeg kommer til å
måle PSA-verdiene nærmeste årene for sikkerhets skyld. Jeg føler
at den behandlingen som jeg har
vært igjennom har vært et skoleeksempel på en vellykket prosess og jeg er glad for at jeg valgte
denne private løsningen. Hvis jeg
skulle brukt det norske helsevesenet hadde jeg fortsatt ventet på
å få time til MR. Isteden er jeg ferdigbehandlet, og det er en lettelse,
avslutter Frode.
TOM BACKE

PROSTATAKREFT.Frode Stokke har nettopp har blitt
FOTO: KRIS STRANDBERG
operert for prostatakreft i Tyskland

redaksjonen@mediaplanet.com

Prostatakreft er den vanligste krefttypen
hos menn.
Prostataklinikken er er norges eneste klinikk som tilbyr en ny innovativ metode
for diagnosering av prostatakreft.
En tidlig påvising er en av de viktigste faktorene for full helbredelse.
Les mer eller bestill time på www.prostataklinikken.no i dag.

Prostataklinikken AS | Sørkedalsveien 10 D | 0369 Oslo | +47 22 60 00 50 | mail@prostataklinikken.no
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FIKK MER HÅR MED
01
HÅRTRANSPLANTASJON

5 FAKTA OM HÅRTAP

Mennesker mister normal ca.
100 hår om dagen.

02

75% av menn og 20% av kvinner
i vår verdensdel rammes av
androgen alopeci.

03

Hos 5% starter hårtapet før
20-årsalderen.
MER HÅR. - De tok ut over 1500 hårsekker som ble fordelt og endte opp med
at de satte inn mer enn 2200 hår foran i vikene, forteller Pål, som nylig har
FOTO: APOLLO
vært gjennom en hårtransplantasjon.
FOTO: APOLLO

■ Hvis du sliter med lite hår
og lurer på hva du skal gjøre, så kan du vurdere hårtransplantasjon. Det er et
lite inngrep som gir gode
resultater.
Pål
Har nylig
gjennomgått en
hårtransplantasjon
FOTO: APOLLO

- Egentlig hadde jeg ikke noen
spesielle problemer med lite hår
som hadde plaget meg, men litt
høye viker hadde jeg nok. Jeg
kjenner noen venner som hadde
tatt hårtransplantasjon og da en
kamerat av meg foreslo at jeg
skulle gjøre det, fant jeg ut at jeg
ville prøve,sier 46 år gamle Pål fra
Nordstrand.

Metoden som benyttes ved hårtransplantasjon er at de tar ut en
og en hårsekk, gjerne fra bakhodet. Denne hårsekken «plantes»
på nytt i de områdene der det er
lite hår.
- Når de tok ut hårsekkene fra
bakhodet, så kjente jeg ingenting,siden det skjer med bedøvelse. De tok ut over 1500 hårsekker
som ble fordelt og endte opp med
at de satte inn mer enn 2200 hår
foran i vikene, forteller Pål.

Mange tusen hull i hodet
Pål forteller også at i hans tilfelle tok hårtransplantasjonen hele
fem timer, og at det gikk overraskende greit å ligge stille så lenge.
Men gjorde det vondt?
- Det er klart at jeg hadde jo
fått mange hull i hodebunnen,
og mens jeg var bedøvet kjente
jeg ingenting. Det ble litt vondt

på kvelden da jeg kom hjem,men
allerede dagen etter var smertene borte, forklarer Pål.

Må planlegges
Noe planlegging må til hvis du
vurderer hårtransplantasjon.
De første ﬁre dagene må håret
fuktes hver halve time, man bør
unngå å bøye seg og ikke dra noe
over hodet de første fjorten dagene, for da kan håret løsne.
- Jeg har en jobb som er ganske
lett rent fysisk, så jeg trengte ikke å være borte fra jobben mer
enn i to dager, kombinert med
helgen ﬁkk jeg da tid nok til selve
transplantasjonen og nok tid til å
bli ferdig med fuktingen av håret
før jeg var tilbake på jobb igjen.
De som har mer fysiske jobber
med tunge løft må nok kanskje
regne med å ta fri noen ekstra dager så håret får tid til å feste seg,

sier han.
Den første tiden etter en transplantasjon må man ta noen forhåndsregler. Man skal for eksempel være forsiktig med trening og
helst ikke være i sterk sol.

Kan anbefales
- Det var absolutt verdt det, og
det viser seg at ﬂere jeg har snakket med også forteller at de har
gjort det samme,men kanskje ikke snakker om det. Så det er nok
ﬂere enn de man tror som foretar
hårtransplantasjon, og jeg må si
at jeg syns det var en god investering. Du må sette av litt tid til det,
men ellers er det verdt innsatsen
på alle måter, sier Pål fornøyd.

TOM BACKE

04
Hårtap kalles i medisinsk
terminologi for alopeci.

05
Androgen alopeci er det
hårtapet man normalt ser hos
svært mange menn, og i
høyere alder også hos
kvinner. Dette er karakterisert
ved økende viker i tinningene
og utvikling av måne i bakhodet hos menn.

redaksjonen@mediaplanet.com

Sliter du med hårtap?
Hos Apollo Hårsenter får du profesjonell hjelp av dedikerte og
motebevisste hårspesialister som forstår din situasjon. Vi vet hva
som kan gjøres for alle med hårtap og hvordan ulike løsninger
kan tilpasses dine ønsker og behov.

Oslo
Drammen
Lørenskog
Hamar

22
32
67
62

83
83
91
52

00
43
19
50

13
61
68
33

Telefon

23 89 10 98

www.apollohair.no
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SPONSET ARTIKKEL

Lill Nymoen er frisør
hos Hendrix Hair.
FOTO: NISIM

Behold håret med riktige produkter
■ Hormonelle endringer
kan påvirke nivået av næringsstoffer til hårsekken,
eller cellene som er ansvarlig for hårvekst, og resultatet er hårtap og tynnere hår.
Ved riktig bruk av riktige
produkter kan man stoppe
hårtapet.

HÅRTAP
Den mest vanlige årsaken til hårtap er at det dannes Dihydrotestosteron (DHT) i hodebunnen. DHT
gjør kort og godt at hårsekken blir
dårligere, noe som resulterer i at
man mister håret, ifølge Carina Johansen, som er frisør hos Hendrix
Hair. Hun forteller at mye av løsningen kan ligge i valg av riktige
produkter, og i hvordan du bruker
disse produktene.
Mange av de store leverandørene av frisørprodukter har produkter mot hårtap. De ﬂeste bruker en
aktiv ingrediens som gir økt blodsirkulasjon i hodebunnen. Det er
vel og bra, men dette gjør ikke noe
mer enn at hårfolliklene blir holdt

‘kunstig i live’. Så vidt vi vet er det
ingen produkter, utenom legemidler,som gjør noe med selve årsaken
til hårtapet, med unntak av Nisim
shampo.
En vanlig feil som både kvinner og menn gjør er at de bruker
feil produkter, eller at de bruker
produktene på feil måte. Stylingprodukter kan være bra for håret,
men sjelden bra for hodebunnen.
Dette skyldes at produktene ofte har ingredienser som kan tette igjen hodebunnen og skape hodebunnsproblemer, med tynnere
hår og hårtap som resultat. En tett
hodebunn med mye svette gir god
grobunn for DHT.

Forskjeller mellom kjønnene
Hos menn starter prosessen i puberteten, kvinner opplever ofte at
håret blir tynnere etter overgangsalder. Hos kvinner er ikke hårtapet
så konsentrert til vikene og toppen
av hodet, men på en mer diffus og
jevnt fordelt måte over hele hodet.
Ammende kvinner kan også oppleve et kraftig hårtap. Ifølge Johansen må man være nøye med hvilke

produkter man velger.
Det er stor forskjell mellom å stoppe hårtap, og det å få håret tilbake.
− Vår erfaring er at NISIM er
det mest effektive produktet til å
stoppe hårtap, og ønsker man også gjenvekst av hår ﬁnnes det en
ekstrakt man kan tilføre hodebunnen, og bruker man denne i kombinasjon med riktig shampo kan
man få hårsekkene som har vært
i hvilefasen i maksimum 3-5 år,
tilbake i vekstfasen.
Mange menn ser med engstelse
på sin fars eller eldre brors frisyre.
− Løsningen for ikke å arve samme frisyre er enkel med Nisim.
Finn riktige produkter; Den vil både stoppe og forbygge hårtap, og
gjøre at man ikke får like stort hårtap som de eldre medlemmene av
familien. Man må jo vaske håret i
alle fall, så hvorfor ikke bytte til et
produkt som gir aktiv pleie til hodebunnen og næring til hårsekkene, avslutter Johansen.

PIA BEATE PEDERSEN
redaksjonen@mediaplanet.com

FOTO: NISIM

ETTER BEHANDLING. Biopsi av
hodebunnen på en pasient etter
behandling med Nisim New Hair
Biofactors. Resulterer i et minsket nivå
FOTO: NISIM
av DHT.

FAKTA
■ Dihydrotestosteron (DHT) er et resultat av enzymet 5-alphareductase (ﬁnnes i huden og hodebunnen) og hormonet testosteron.
■ DHT binder seg til reseptor cellene og forstyrrer den naturlige
vekstsyklusen av til håret.
■ DHT er, ifølge nyere forskning ,hovedårsaken til genetisk hårtap.
■ Forhøyede nivåer av DHT i områder av hodebunnen bidrar til en
forkortet vekstfase, miniatyrisering av hårfolliklene og færre antall
synlige hår.

Stopper håravfall og lindrer
hudproblemer på kroppen og
i hodebunnen

Selges av
frisørsalonger,
Vitusapotek, Ditt Apotek
og Sykehus-apotek.

“
Klinisk dokumentert.
For menn, kvinner
og barn.

FØR BEHANDLING. Biopsi av
hodebunnen på en pasient før Nisim
behandling viser et høyt nivå av DHT i
hodebunnen.

Med Nisim shampoo opplever de ﬂeste positive resultater
raskt. Hårtapet stopper som oftest etter en til to uker og huden
blir merkbart bedre etter kort tid. Body wash og lotion hjelper
mot tørr problemhud, lett acne, lett eksem og mild psoriasis.
Vi har jobbet med Nisim i mange år og vi kan bekrefte at NISIM shampoen
stopper hårtap og er meget effektiv mot hodebunnsproblemer. Shampoen
er så mild at hele familien kan bruke NISIM – produktet fjerner DHT og gir
hårsekkene det de trenger av næring for en
sunn og frisk hårvekst. Mange av våre kunder,
både menn og kvinner bruker også NISIM som
en forebyggende shampo.
Erik Tverran – Scirocco Frisør, Sjølyst, Oslo.

”

SCANDINAVIA
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This is
diﬀerent

Naturlig &
ultraeﬀektivt

TILSKUDD

Hofseth BioCare sitt utspring startet allerede i 2000. Siden da har selskapet drevet aktivt med forskning
og utvikling av biomarine ingredienser. I dag fremstiller Hofseth BioCare høykvalitetsprodukt fra fersk
laks, og retter seg inn mot forbrukere av helse- og sportsernæring.
Selskapet har i en årrekke publisert artikler i internasjonale medisinske tidsskrifter som viser resultat
av kliniske studier rundt deres produkter.
Lakseolje
Siste tilskudd i rekken av slike studier viser effekten
av kroppens evne til å oppta Omega-3 fra fersk olje,
kontra temperaturbehandlet eller destillert olje.

Fiskeolje
Med en gang laks prosesseres, starter en oksideringsprosess som påvirker produktene negativt med
hensyn til lukt, smak og andre egenskaper. Mange
ﬁskeoljer som ﬁnnes på markedet i dag har ligget
ubehandlet i opptil seks måneder. Hos Hofseth tar
det bare ﬁre timer. Denne produksjonsmåten har
mye å si for kvaliteten og sikrer at ﬁskeoljen som
lages er helt fersk.
– Studier viser at kroppen har mye lettere for å ta opp
og nyttiggjøre seg alle næringsstoffene i omega-3 fra
ﬁskeolje som er fersk fremfor tradisjonelle, konsentrerte omega-3-produkter.
– At oljen er fersk gjør dessuten at
man slipper å rape transmak, tilføyer
Thuen.

Ettersom selskapets lakseolje kommer ubehandlet
direkte fra fersk laks inneholder den de naturlige
nivåene for Omega-3 og antioksidanter som vi ﬁnner
laksen. Forskning viser at Omega-3
har positiv effekt på blant annet
hjerte- og karsykdommer.
– Normalt bruker lakseindustrien
67 prosent av laksen til ﬁléter, ﬁskeHofseth Biocare
porsjoner og andre ting som kan bli
bruker de delene
mat for mennesker. Tradisjonelt har
den siste tredjedelen lakseavskjær
av laksen som
blitt til dyrefor. Nå har vi imidlertid inngått samarbeid med en del
vanligvis går til
av ﬁskeforedlingsbedriftene rundt
Ålesund og har funnet en metode dyrefor eller kastes,
der vi kan benytte lakseavskjæret til
til å produsere
å lage sunne, og ikke minst ferske,
helseprodukter, forteller Kai Morten
helseprodukter.
Thuen i Hofseth Biocare.
KAI MORTEN THUEN

Behandles som sushi
Ferskhet er et nøkkelord for produksjonen og
avgjørende for å skape de beste produktene. Derfor
legger også produsentene lakseavskjæret på is, og
sender det til Hofseth Biocare før det har gått ﬁre
timer.
– Innsatsfaktorene våre blir behandlet like skånsomt
som om det hadde vært den ﬁneste sushi, og det
gjør at vi kan lage produkter basert på helt ferske,
friske og rene råvarer, sier Thuen.

Marint kalsium
Fra selve beinstrukturene på laksen
produserer Hofseth Biocare marint
kalsium. Her viser studier at kroppen
benytter seg lettere av kalsium som
kommer fra ﬁsk, enn kalsium fra kalkstein.
– Vår undersøkelse viser at marint
kalsium bedre bidrar til å forbedre
skjelettets styrke og masse enn annet
kalsium. Dette fordi kroppen lettere
omsetter marint kalsium, sier Thuen.

Hofseth BioCare har nylig åpnet sin
nettbutikk for publikum og presenterer sine olje- og proteinprodukter.
Kalsium vil også være tilgjengelig på
nyåret.

Health Nutrition

CARDIO
SALMON OIL
100%
Unreﬁned Norwegian
Salmon Oil

Verdens beste protein
Proteinet som Hofseth Biocare produserer heter
hydrolisert protein. Det spesielle er at kroppen tar proteinet opp umiddelbart; det trenger ikke å fordøyes.
– Fordelen er at man får rask tilførsel av protein og
det ønsker man jo. Spesielt etter trening er det bra å
få proteintilførsel til musklene raskest mulig. Med vårt
produkt får man effekten av proteinet umiddelbart
og slipper å vente på at kroppen først skal fordøye
det for så ta det opp i kroppen, avslutter Thuen.

ﬁg.1

+
< 24
TIMER

FERSK
NORSK LAKS

=
SKÅNSOM
PROSESS

PREMIUM
KVALITET

> webshop.hofsethbiocare.no
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Er en helseinstitusjon
Montebellosenteret er en
nasjonal helseinstitusjon
for kreftpasienter og pårørende

Vakkre omgivelser

SAMMEN PÅ KURS. Tommy og kona Else-Lill Andersen, har
bare gode ting å si om Montebellosenteret. Tommy ble sykemeldt fra sin stilling i Norautron. Else-Lill, som jobber i
lokalavisa Gjengangeren, tok ut sykedager. Dermed kunne
FOTO: KRIS STRANDBERG
ekteparet endelig reise på kurs..

Montebellosenteret gir håp
■ Gode samtaler, innholdsrike foredrag, fysisk aktivitet og estetiske omgivelser.
Montebellosenteret er alt
dette.

KREFT
Behandling får du ikke på Montebellosenteret. Kanskje blir du heller ikke frisk. Tommy Andersen er
likevel sikker på at et opphold her
gagner både den fysiske og den
mentale helsa. Tommy er 56 år, fra
Horten i Vestfold og har diagnosen
prostatakreft.
Han pakker ingenting inn og
kan dessverre fortelle at han nå
har fått konsentrert spredning til
skjelett og lymfer. Informasjon og
brosyrer om Montebelosenteret

Sunn mat og frisk luft
– Det var som å være i en liten
boble, sier Tommy. På senteret var
han sammen med andre menn

Det var som å være i
en liten boble. Oppholdet ga meg bare
positive opplevelser.
med samme diagnose, men alle på
ulike stadier eller ulikt behandlingsforløp. En viktig del av oppholdet var såkalte reﬂeksjonsgrupper.
Tommy kom i en gruppe med menn
mellom 50 og 60 år. De ﬁkk et tema
for dagen og diskuterte dette. ElseLill,kom i en gruppe for pårørende.
– Vi skulle ikke snakke om vår
manns sykdom, forteller Else-Lill
og synes det var uvant å rette blik-

ket mot seg selv og egne følelser.
– Det var veldig nyttig! Gjennom
kursets aktivitetsprogram fikk
ekteparet erfare verdien av fysisk
aktivitet, god mat, estetiske omgivelser og den gode samtalen. Tommy, som fortsatt er ansatt i 50%
stilling ved bedriften Norautron
i Horten, er på ingen måte interessert i å dyrke sykdommen sin.
Tvert i mot. Likevel var kurset på
Montebello svært givende.
– Oppholdet ga meg bare positive opplevelser!

MARTE ØSTMOE
redaksjonen@mediaplanet.com

Må ha eller ha hatt kreft
Alle pasienter som har,eller
har hatt, kreft kan søke om
opphold på Montebellosenteret.
Kursdeltager må være i en slik
fysisk form at han eller hun er i
stand til å klare seg selv.

Pårørende kan bli med
Det er også anledning til å
ha med pårørende eller en
som står pasienten nær.

Å leve med kreft
Alle kurs ved senteret bygger på en hovedmålsetning: Lær å leve med endringer
som følge av kreft.

Tre trinn
Kurstilbudet er bygget opp
som tre trinn:
■ 1. Kreft, hva nå?
■ Temakurs. 2. Temakurs med
valgfrie fordypning, eksempelvis utfordringer videre i livet.
■ 3. Temakurs kan inneholde
tema som stressmestring og
eksempelvis energibalanse i
hverdagen.

iv e t
Ny t t p e r s p e k t i v p å l

Lær å leve med endringer som følge av kreft
Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende.
Alle som har eller har hatt kreft kan få opphold ved Montebello. Kursopphold handler om
du får faglig kunnskap, kan dele erfaringer og oppleve fellesskap med andre mennesker i
tilnærmet lik situasjon. Dette kan bidra til økt innsikt i egen situasjon og gi nye perspektiv.
Kurs «Kreft – hva nå?»
Oppmerksomheten i disse kursene rettes mot
hverdagens utfordringer etter kreftbehandling.
Kursene inneholder en dynamisk prosess hvor
kunnskapsformidling om kreft, endringsstrategier
og livet videre er i fokus. Kursene arrangeres for
ulike kreftdiagnoser.

Temakurs
Fokus er tema knyttet til utfordringene videre
i livet. Noen spennende temakurs er: En del

av hverandres liv, Energibalanse i hverdagen,
Vinteraktivitetsuka, Selvbilde, kropp og seksualitet
og Minnene ser deg.

Familiekurs
Kursene er for barnefamilier med barn fra 0-18 år.
Fokus er barnas behov og mestring, og opplevelsen
av støtte og fellesskap med andre i samme
situasjon. Det arrangeres følgende familiekurs:
«kreftsyke foreldre», «kreftsyke barn», og «mor
eller far død av kreft».

Mer informasjon om alle kursene,
kursdato og hvordan du søker om
kursopphold finner du på
www.montebellosenteret.no
Alle ku
rs
Kontakt oss gjerne på
er ogs
å
e-post eller telefon om
tilrette
lagt fo
du trenger veiledning til
r
samliv
s p ar t n
kursvalg eller hjelp
e
r
/
n æ r st å
e n de .
med søknaden.

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali
Tlf 62 35 11 00 post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no

Nytt perspektiv på livet

www.dialecta.no Foto: Oda Hveem og MBS

Montebellosenteret
ligger vakkert til i ﬂott
natur, like ovenfor
Lillehammer. Senteret
legger stor vekt på
skjønnhet, kunst
og opplevelser.
Samtidig har vi et
sunt og godt kjøkken og
delikate overnattingsrom.
Til sammen skaper
disse rammene en varm
atmosfære for å gi deg et
pusterom fra hverdagen
og gode følelsesmessige
opplevelser.

mottok han allerede tidlig i sykdomsfasen, for ﬁre år siden, på dette stadiet var det for mye annet å
tenke på.
– Tida bare gikk, nærmest unnskylder Tommy. Allerede nå tenker han å søke seg på kurs nummer to. Situasjonen tatt i betraktning, føler ekteparet Andersen seg
svært privilegerte. På Montebellosenteret ble de ivaretatt, sett av
personalet, både som enkeltindivider og som par, de opplevde samhørighet med resten av gruppa på
til sammen 32 deltakere.

Senteret ligger i naturskjønne omgivelser på
Sør-Mesna mellom Lillehammer og Sjusjøen.

MASTERKLINIKKEN - innovativ og toppmoderne behandling mot SKALLETHET, HÅRAVFALL og TYNT HÅR

Bare det beste er godt nok:

NYE METODER FOR HÅRTRANSPLANTASJON

STYLISTEN TOM
FIKK HÅRET TILBAKE
Etter 20 år uten hår,
ÀNNGHQNMHQWHVW\OLVWHQ
IULV¡UHQRJVW\OLVWHQ7RP
8U.M¡UVYLNKnUHWWLOEDNH
JMHQQRPQ\HPHWRGHUIRU
KnUWUDQVSODQWDVMRQ
-Jeg begynte å miste håret allerede i
18-årsalderen, og som 23-åring hadde jeg ikke mange hårstråene igjen på
hodet. Jeg prøvde meg med tre hår
og midtskill, men fant fort ut at her
var det bare å finne frem barbermaskinen, sier den kjente frisøren og
stylisten Tom Ur Kjørsvik.
FØRSTE GANG PÅ 20 ÅR

Ved å benytte nye metoder for hårtransplantasjon fikk Kjørsvik håret
tilbake.
- For første gang på nesten 20 år
har jeg en frisyre, sier Kjørsvik.
Metoden er videreutviklet av Dr.
Kosmidis, som sammen med Sten
Thure Eriksen har startet den nye
Masterklinikken i Oslo. Masterklinikken består av bransjens mest erfarne
hårteam, og teamet har gjennomført

med enn 2.000 behandlinger.
Den kjente stylisten forteller om
at mye av identiteten hans forsvant
med håret.
- Det er akseptert at en mann er
skallet. Om en kvinne blir det, er det
krise og nærmest en selvfølge å gjøre
noe med det. Jeg tror følelsen hos
menn er minst like kjip. En del av
identiteten forsvinner. Håret er en del
av personligheten vår, og det vet jeg
alt om fra mitt daglige virke.
SJEKKET DET MESTE

Kjørsvik jobber med styling, og synes
derfor at det var kjedelig å ikke kunne
endre frisyre og stil selv.
- Gjennom årene har jeg fulgt med
på produktene i markedet og testet ut
det meste. Sorry! Ingenting funker.
Jeg har også vurdert hårtransplantasjon, men med de risåkrene jeg har
sett en del hoder har ikke det vært et
alternativ.
- Så snublet jeg over en video
på Youtube med en ny teknikk
hvor man ikke skjærer vekk et felt i
bakhodet, men isteden «plukker ut»
single hårsekker og planter dem på
en naturlig måte. De tynne hårene

>>>

fremme i hårfestet og kraftigere hår
bakover.

n

Vår lege har erfaring fra London
og Paris og har jobbet de siste
5 årene i Norge.

n

Erfaring fra mer enn 3500
konsultasjoner og 2000 hårtransplantasjoner.

n

Vår fornøydgaranti innebærer at du
får ny gratis behandling dersom
under 90 % av transplantert hår
ikke vokser ut.

n
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«Jeg har selv
tatt behandlingen»

SELV IKKE FRISØREN SÅ FORSKJELL

- Ikke engang jeg som frisør kunne
se at hårene var «plantet». Jeg trålte
nettet og fant ut at denne metoden
også ble utført i Norge. Jeg var et
såkalt worst case scenario. Jeg hadde
ikke et hårstrå igjen på toppen og
trengte mye hår for å fylle hele flaten,
sier Kjørsvik, og han fortsetter:
-Jeg har nå tatt tre behandlinger
og er meget fornøyd med resultatet
som jeg viser frem med stolthet. For
første gang på nesten 20 år har jeg
en frisyre. Følelsen av og ikke å være
blank på toppen nyter jeg hver dag. I
begynnelsen skrelte jeg håret ned til 5
mm. Selv da så det bra ut. Dette fordi
ansiktet stopper i en hårlinje. Behandlingen var upåklagelig og smertefri.
-Jeg vil anbefale Sten Thure og
Dr. Kosmidis til enhver person som
enten er tynn i håret, har viker eller
er skallet. Disse folkene vet hva de
holder på med og resultatet ser 100
prosent naturlig ut, sier Kjørsvik.

KONTAKT OSS I DAG!

STEN THURE ERIKSEN
Daglig leder, Masterklinikken

Gratis, uforpliktende
konsultasjon
Møt vår egen Sten Thure Eriksen på
konsultasjon, som selv har latt seg
behandle og du kan selv bedømme
resultatet.

Ingen smerte
Behandlingen innebærer at hårsekker
Á\WWHVIUDGRQRURPUnGHLEDNKRGHWWLO
det området hvor kunden ønsker hår.
Dette gjøres med et spesialinstrument,
og du opplever ingen smerte.

<<<

Nyeste og mest avanserte
behandling av hårtap!
Les mer på masterklinikken.no
Besøksadresse: Sørkedalsveien 10c, 0369 Oslo
Telefon: +47 47 67 27 22 | sten@masterklinikken.no

Skann koden for
mer informasjon!
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Kjetil André Aamodt er opptatt av å spise sundt og holde seg
i form. Dårlig mat gir guffen mage og lite energi. Det vet han alt
om.

GODT KOSTHOLD VIKTIG
FOR Å HA DET BRA
De ﬂeste kjenner ham som verdens mestvinnende alpinist. Timevis satt folk foran TV-en for å se hvordan det gikk for
Kjetil André denne helga. Han har tjue
mesterskapsmedaljer (VM- og OL-medaljer), derav ﬁre OL-gull og fem VM-gull
og er en av kun fem mannlige alpinister
med verdenscupseire i alle fem disipliner. Det lå mye hard trening bak suksessen. Men hvordan var matvanene?
– Det var lite fokus på kosthold de førest årene. Man var ung, og det var bare
å spise det man hadde lyst på. Jeg reiste
mye, og da ble det ofte McDonalds. Det
var effektivt og raskt, om ikke sunt. Man
ble jo uvel etterpå, også tok det ikke så
lang tid før magen ville ha noe mer. Jeg
hadde helt enkelt et ganske dårlig kosthold, sier Aamodt.

i NRK-sporten og er også kjent for sitt
sterke konkurranseinstinkt i programmet «Hvem kan slå Aamodt og Kjus» på
TVNorge. Til våren er han aktuell med et
nytt program, «Aamodt og Kjus på bortebane»,på TVNorge. Men han er fremdeles
opptatt av å holde seg i form.
– Det er veldig viktig for meg å være i
rimelig god form, og har alltid vært det.
Jeg føler meg mye bedre da, og det gjør
helt klart noe med meg. Jeg er rett og
slett avhengig av å trene nesten daglig
for å være en glad gutt. Men jeg er ingen
endorﬁnjunike, som lar treningen komme foran alt annet. Jeg har funnet en
god balanse, der treningen har sin plass
i hverdagen, men uten at det blir hysterisk, sier Aamodt. Treningen består i å
sykle på sommeren og ishockey og løping
på tredemøllen om vinteren.
– I tillegg kjører jeg litt styrketrening i
form av situps og pushups, sier Aamodt.

Bedre nå

Bedre kosthold

Men etter hvert som årene gikk ble han
mer opptatt av hva han ﬁkk i seg.
– Når jeg ble eldre ble det viktigere å få
i se nok næringsstoffer. God mat gir en
mye bedre følelse etterpå. Det ble grovbrød og skikkelig middag istedenfor fastfood.Selv om jeg fremdeles var glad i både
brus og sjokolade, sier han.
I 2007 la Aamodt opp som aktiv
utøver, 36 år gammel. I dag jobber han

I dag er kostholdet betraktelig mye bedre
enn da han var aktiv utøver.
– Jeg tenker på hva jeg setter i meg. Det
er lurt å spise sundt for å ha et godt liv
og leve lenge. Bra mat gir en god følelse i
kroppen og masse energi, sier Aamodt. I
dag er det også mindre brus og sjokolade.
– Jeg beveger meg mye mindre. Da kan
jeg ikke både spise sunn mat og toppe
det meg masse sukker. Det handler om å

KOSTHOLD

PROFIL

Kjetil
André
Aamodt
■ Alder: Født
2. september
1971 i Oslo
■ Karriere:
Har tyve
alpine mesterskapsmedaljer (VM- og
OL-medaljer),
Er en av kun
fem mannlige
alpinister med
verdenscupseire i alle fem
disipliner.
■ Aktuell:
Jobber som
programleder i
NRK-sporten.
Også kjent fra
programmet
«Hvem kan
slå Aamodt
og Kjus» på
TVNorge.

føle seg bra og å ha en vekt jeg trives med.
Nå har jeg energi og overskudd til barn,
familie og de tingene jeg holder på med,
sier Aamodt, som drikker mye vann og
smoothie.
– Jeg er veldig glad i Go away doc fra
Joe and the Juice. Det er blant annet
ingefær, gulrot og eple. Masse gode
næringsstoffer, forteller han. I tillegg er
han glad supper og ﬁsk.
– Jeg spiser stadig mindre kjøtt og
mere ﬁsk,sier Aamodt,som innrømmer at
det stort sett er kona som tar seg av matlagingen.
– Men det blir en del lunsj ute. I tillegg
spiser jeg alltid havregryn til frokost. Det
gir en god start på dagen, sier Aamodt, og
tenker seg litt om før han utbryter:
– Også brokkoli,det er veldig sunt og bra.
Det spiser jeg mye av..

Gode rutiner er viktig
For Aamodt tror at du blir det du spiser.
Og akkurat som med trening handler det
om gode rutiner.
– Det kan være vanskelig å komme i
gang. Men når du spiser sunt over tid blir
det en vane. Og da merker du det veldig
hvis du spiser noe dritt,sier han.

SJUR FRIMAND ANDA
redaksjonen@mediaplanet.com

EN VINNER. Kjetil André Aamodt har tjue mest
medaljer (VM- og OL-medaljer), derav fire OL-g
fem VM-gull og er en av kun fem mannlige alpin
med verdenscupseire i alle fem disipliner.

1992 1
OL-Gull i Super G, og
bronse i Storslalåm,OL i
Albertville

I
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TIPS FOR BEDRE HELSE

Kasper Risø Andresen
Kiropraktor, KA Klinikken
FOTO: KA KLINIKKEN

■ Daglig mosjon
Alle bør være i fysisk aktivitet i minimum en halv time hver dag. Gange er bra, særlig
i ulendt terreng. Det er også ﬁnt
med variasjon av trening, spesielt øvelser som styrker kjernemuskulaturen.

1

FOTO: TVNORGE

■ Mat og drikke
Kostholdet bør inneholde
fet ﬁsk, grove kornprodukter og minimum 5 frukt og
grønnsaker om dagen. Vi kan
gjerne redusere inntak av sukker og salt som det ofte er mye av
i ferdigmat.

2

■ Kosttilskudd
Vi trenger sol for å få D-vitamin, på den kalde vinteren kan det være lurt å ta et D-vitamintilskudd. Hvis du ikke spiser nok ﬁsk er tran eller omega-3
bra å ta.

3

■ Hold hjernen i form
Hjernen trenger også aktivitet. For eksempel å lese
bøker, mosjon og ulike hjernespill man får som apper er med
på stimulere hjernen. Mindre TV
titting.

4

terskapsgull og
nister
FOTO: TVNORGE

FOTO: TVNORGE

1993 1994

sesongen 1993/1994
vant Aamodt verdenscupen i alpint sammenlagt

2002

Tok sølv i utfor og
i kombinasjon og bronse i
Super G på OL i Lillehammer

Tok 2 gull i OL i Salt
Lake City. Et i kombinasjon og et i Super G

Plastikk Kirurgi,
Laserbehandling & Hudpleie
• Fettsuging
• Gynekomasti
• Føflekker
• Hårtransplantasjon
• Bukplastikk
• Injeksjonsbehandlinger
• Brokk
• Acne, Arr
• Laserbehandlinger
• Hudpleie

Dr Halfdan Vier Simensen,

spesialist i plastisk- og generell kirurgi

Haakon den Godes vei 14, Vinderen, Oslo | tlf 22724200

2007
6. januar 2007 bestemte han seg
for å legge opp karrieren. Ble kåret til
«Årets mannlige idrettsutøver».

■ Sosial kontakt
Ha kontakt med andre
mennesker, ikke bare via
sosiale medier. Da utvikler vi
empati og lærer andre mennesker bedre å kjenne.

5
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Rundt 200 000 er rammet av impotens i Norge. Noen får bukt med
problemet ved å behandle årsaken til impotens og andre bruker legemidler.
Nå har det også kommet en ny behandlingsmetode til Norge. Vi snakker om
trykkbølgebehandling.

Ny metode kan hjelpe
menn med impotens

IMPOTENS. - Vi benytter et spesialutviklet apparat som settes mot penis og
stimulerer blodåreveksten slik at du får nye blodkar i vevet, sier sykepleier
FOTO: MEDICAL CITY SINSENKLINIKKEN
Jørn Kristensen.
FOTO: MEDICAL CITY SINSENKLINIKKEN

Impotens, eller erektil dysfunksjon som det egentlig heter, betyr
at man ikke klarer å opprettholde
en ereksjon som varer lenge nok
til å gjennomføre et samleie. Ereksjonsproblemer rammer over 200
000 menn i Norge, og problemene
øker med alderen. Rundt 5 prosent
av landets førtiåringer og 10 prosent av femtiåringene er rammet.
Ser vi på aldersgruppen sekstifem
pluss sliter nesten en fjerdedel
med impotens.

Årsaker
Hvis du er mellom femti og seksti
år, og har diabetes eller hjerte- og
karproblemer, har impotensen ofte en kroppslig forklaring. Hvis en
tyveåring har impotensproblemer
er årsakene stort sett av psykologisk karakter. Er du derimot i førti- eller femtiårene kan det gjerne

være en kombinasjon av ﬂere faktorer.
- Ereksjonsproblemer kan komme fra ulike risikofaktorer som diabetes, høyt blodtrykk eller hormonsvikt, men vi har også eksempler på at legemidler mot høyt
blodtrykk og depresjon gir bivirkninger som fører til impotens. Og
ikke minst spiller livsstil en viktig rolle, faren øker dersom man
røyker eller bruker snus, og høyt
alkoholinntak er heller ikke bra,
forteller Jørn Kristensen som er
sykepleier på Medical City Sinsenklinikken.

Gå til legen!
Mange av de som sliter med impotens tenker umiddelbart på at de
trenger viagra og tilsvarende legemidler. På nettet ﬁnnes det en rekke ulike legemidler som lover gull

Ereksjonsproblemer
kan komme fra ulike
risikofaktorer som
diabetes, høyt
blodtrykk eller
hormonsvikt.
og grønne skoger, men det kan være stor risiko forbundet med å bruke disse, for man vet sjelden hva de
inneholder og derfor heller ikke
hva man får i seg dersom man bruker dem.
- Det viktigste rådet vårt er at du
går til legen først. Der kan du utredes, og dersom ereksjonsproblemene skyldes en grunnlidelse, kan

kanskje denne behandles først. Da
kan det hende at du kommer i mål
uten å bli satt til behandling for ereksjonssvikt, forklarer Kristensen.

Behandling
Hvis utredning hos lege eller urolog viser at du trenger hjelp til
selve ereksjonsproblemet, etter
at grunnlidelsen er behandlet, og
det ikke hjelper, så er det noen som
starter med medikamentell behandling. Felles for disse medisinene er at de bidrar til å øke blodtilførselen i penis, men nå ﬁnnes
det også en alternativ behandling.
Sinsenklinikken var den første i
Norge som startet dette behandlingstilbudet som kalles trykkbølgebehandling:
- Vi benytter et spesialutviklet
apparat som settes mot penis og
stimulerer blodåreveksten slik at

du får nye blodkar i vevet. Det sørger for at blodtilførselen blir bedre,
sier Kristensen.
Behandlingen gjør ikke vondt,
den gjøres uten bedøvelse og gir
ingen plager. For best effekt anbefaler de tolv behandlinger. Sinsenklinikken startet med denne behandlingen i april, men den har
blitt brukt i Danmark i en lengre
periode og undersøkelser derfra er
gode.
- Vi har gjennomført 165 behandlinger hos oss og erfaringene er gode.Ved hjelp av trykkbølgebehandlingen og gode samtaler, har mange fått tilbake et tilfredsstillende
seksualliv, avslutter Kristensen.

TOM BACKE
redaksjonen@mediaplanet.com

Er du i alderen 40-70 år og er plaget med impotens?
Erektil dysfunksjon (ED) – gjerne bedre kjent
som impotens – er et velkjent seksuelt problem
blant menn.
Forekomsten av tilstanden øker med alderen.
Blant 40-åringer vil 5 prosent oppleve
problemer med sviktende ereksjon. Ved
50-årsalderen har andelen økt til 10 prosent.
Blant menn over 65 år vil hele 20-25 prosent
rammes.

Avd Sinsenklinikken

|

En undersøkelse ved Regionhospitalet i Viborg
i Danmark, har vist at trykkbølgebehandling
mot penis kan gi impotente menn potensen
tilbake.
Medical City avd. Sinsenklinikken introduserer nå
dette behandlingstilbudet som den første i Norge.

Ønsker du at vi kontakter deg? Send en epost
til dl@sinsenklinikken.no , så blir du kontaktet
av en av våre behandlere.
Ansvarlig lege ved Medical City
Sinsenklinikken
Dr Peter Lyngdorf
Spesialist i urologi

Nærmere informasjon ﬁnner du på vår
hjemmeside www.medicalcity.no

Lørenfaret 3 0585 Oslo

|

Tlf 07113

|

www.medicalcity.no
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NYHETER
EN LIVSLANG SYKDOM. Hvis man har utviklet KOLS så har
man sykdommen resten av livet. Men oppdager man den
tidlig kan man forhindre at den blir verre ved å slutte å
FOTO: SHUTTERSTOCK
røyke og begynne å trene.

Anslagsvis

5-7%

av Norges voksne
befolkning lider av
kronisk obstruktiv
lungesykdom.

KOLS - kronisk obstruktiv lungesykdom - rammer i all hovedsak røykere.
Jo ﬂere som slutter å røyke, jo færre KOLS- pasienter vil vi få.

Ved å slutte røyke kan du leve
lenger med KOLS
knapt nok hos mennesker under
40 år. De aller ﬂeste som har denne
sykdommen er over 60 år.

NYHETER
KOLS

Selv om det er blitt færre røykere har vi fortsatt et ganske stabilt
antall KOLS- pasienter i Norge.
Anslaget er rundt 300.000. Grunnen
til at man ikke kan si det helt eksakt, er at det ﬁnnes en del mennesker som har KOLS, som ikke er klar
over det,forteller professor ved hjerte-, lunge og karklinikken på Rikshospitalet,Johny Kongerud.
- Har du en mild form for KOLS
så vil du kanskje ikke ha noen
plager. Det er mange som tilpasser seg og tror at det bare er fordi de
blir eldre at de ikke lenger orker å ta
trappen. Mange får diagnosen fordi
de blir undersøkt etter at de har hatt
influensa eller lungebetennelse.
Sykdommen har da utviklet seg
over lang tid, de har bare ikke registrert det.
- Hvorfor er ikke antallet KOLSpasienter blitt færre, når det er såpass mange som har sluttet å røyke?
- Grunnen til dette er at det i all

Får ikke pustet ut

Johny Kongerud
Professor ved hjerte-, lunge og karklinikken
på Rikshospitalet
FOTO: RIKSHOSPITALET

”Selv de som er verst
rammet vil føle seg
bedre hvis de slutter
å røyke, passer på
ernæringen, og
begynner å trene.”
hovedsak er unge mennesker som
slutter å røyke. KOLS er heldigvis
en alderssykdom, du ﬁnner den

Røyking er den viktigste årsaken
til at man uvikler KOLS, men man
kan også utvikle sykdommen hvis
man er utsatt for støv eller kjemikalier i jobben.
Man skulle kanskje tro at en
KOLS- pasient sliter med å trekke
luften inn, men det er omvendt. De
sliter med å puste helt ut.
- Luftveiene har delvis klappet sammen, og dette skjer til en
viss grad med oss alle med økende
alder. En KOLS- pasient har et stort
volum luft igjen når de har pustet
ut, de klarer bare å puste ut litt av
gangen. Derfor må de puste inn
igjen fortere, og det er tungt. De får
ikke skiftet ut all luften i lungene.

Lever kortere
Hvis man har utviklet KOLS så har
man sykdommen resten av livet.
Men oppdager man den tidlig kan
man forhindre at den blir verre ved

å slutte å røyke og begynne å trene.
Dessverre er sykdommen irreversibel, og på det verste stadiet blir
livskvaliteten vesentlig redusert.
- Det ﬁnnes ﬁre grader av KOLS.
De som har grad ﬁre blir tungpustet av å bare sitte og snakke, eller å
kle på seg. Så der er livskvaliteten
vesentlig nedsatt. Men hvis man
har utviklet grad 3 eller 4 så ﬁnnes
det alltid ting å gjøre for at pasienten kan få det litt bedre. Selv de
som er verst rammet vil føle seg
bedre hvis de slutter å røyke, passer på ernæringen, og begynner
å trene. Og hvis du har grad én eller to, og slutter å røyke, så stopper du den videre utviklingen av
sykdommen.
- Hva er forskjellen på KOLS og
andre luftveissykdommer som
astma og emfysem?
- En astmapasient kan ligne på
en KOLS- pasient når man lytter
på lungene. Forskjellen er at en
person med astma kan ha
normal lungefunksjon, og vil kunne bli helt symptomfri på medisiner, mens en KOLS pasient vil ha

en kronisk nedsatt lungefunksjon
og mindre effekt av medisiner.
Hvis du har lungeemfysem så vil
du også ha KOLS,emfysemet går på
at lungeblærene ødelegges.

Samspill mellom sykdommer
- Lever man kortere hvis man
får KOLS?
- Man får nedsatt levetid, men
det er vanskelig å si nøyaktig hvor
mange som dør av KOLS. Dette er
fordi røykere i tilegg ofte får andre tilstander som lungekreft og
hjerte-karsykdommer. Det vi
ser er at mange KOLS- pasienter
dør nettopp av en hjertesykdom.
Samspillet mellom disse sykdommene forstår vi ikke helt ennå,
men dette er et sentralt tema i den
pågående hjerte-lungeforskningen,
avlutter Kongerud.

PIA BEATE PEDERSEN
redaksjonen@mediaplanet.com

Lær mer om kols

aktivmedkols.no

SPI140821
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URTEPEELING. Behandlingen er kraftig sirkulasjonsøkende og stimulerer
alle funksjonene som svekkes med årene, samtidig som den ”rydder” opp i
FOTO: INA VIKØREN
eventuelle ubalanser i huden.

Sunn helse med den grønne bølge
■ Hudpleie er ikke lenger
kun kvinnens arena. Stadig
flere menn tar turen innom
en hudpleiesalong. De ønsker å ta vare på huden for
å unngå tap av spenst og
behandle aktuelle hudproblem. Dagens menn tar ansvar for egen hud.

proppfull av næringsstoffer.
Samtidig innrømmer han sin
grunnleggende skepsis. – Jeg tenkte først at dette bare er for kvinner,
men må inrømme at jeg liker effekten umiddelbart. Huden gløder og
er mer våken sier den unge mannen.

Peel til tross for skjegg

HUDPLEIE
DEN GRØNNE BØLGEN

En etter en hiver de seg på den
grønne bølgen. Også menn
elsker virkningen av den supereffektive og trygge behandlingen urtepeeling utviklet av hudlege
Dr.Schrammek i Tyskland allerede
i 1958.
Den unge mannen har ingen spesielle hudproblem, og ﬁkk medium
styrke av urtepeeling behandlingen.
Huden gnistrer ved berøring i ﬂere
dager etterpå. Urtene sitter i huden

Den unge mannen har skjegg, men
ﬁkk vite at dette ikke var i veien
for urtepeelingen. - Urtene prikket i huden, jeg ﬁkk roser i kinnene
som etter en treningsøkt. Han forstår godt hvorfor kjendisene bruker
urtepeeling som en partypeel før de
skal ut.
– Behandlingen er som en
real treningsøkt for huden, presiserer hudterapeut Eli Holme Lie. Behandlingen er kraftig sirkulasjonsøkende og stimulerer alle funksjonene som svekkes med årene,
samtidig som den ”rydder” opp i evt
ubalanser i huden. Sammen med

virksomme hjemmeprodukter fra
Dr.Schrammek blir huden sterkere og spenstigere. Urteblandingen
består av 10 ulike urter. Proppfull av
enzymer,mineraler,vitaminer,proteiner og aminosyrer jobber urtene
innenfra og ut opptil ﬂere dager etter behandlingen.
Tilbake på studenthybelen ﬁkk
mannen kommentarer på at han så
ut til å være photoshoppet.

Menn tar behandlingen
Mannen er takknemlig for behandlingen han fikk og forstår godt
menn som ønsker å spandere dette på seg selv.25 åringen ler fornøyd:
– Jeg er ikke spesielt opptatt av
utseendet mitt, men jeg ble veldig
positivt overrasket!

Jeg tenkte først at
dette bare er for
kvinner, men må
inrømme at jeg liker
effekten umiddelbart.
Huden gløder og
er mer våken

MARTE ØSTMOE
redaksjonen@mediaplanet.com

GO GREEN MED GREEN PEEL®
NO. 1 I VERDEN PÅ NATURLIG HUDFORNYELSE
Stadig ﬂere kvinner og menn tar turen innom en hudpleiesalong for
Green Peel®. Den perfekte forebyggelse av aldring og tap av spenst.
Enestående resultater på akne, urenheter og store porer.
TA KONTAKT FOR NÆRMESTE HUDPLEIEKLINIKK: post@dermelie.no

Nøyaktighet i hverdagen. Den nye versjonen av
ISO standarden for egenmåling av blodsukker, ISO
15197:20131, pålegger at strengere nøyaktighetskrav
skal oppfylles, også når personer med diabetes
benytter systemet i hverdagen. Spør helsepersonell
om ditt blodsukkerapparat oppfyller disse nye,
strengere kravene til nøyaktighet i ISO 15197:2013.
Du kan også ringe Bayer på tlf. 24 11 18 00, spør etter kundeservice Diabetes Care, for å få et CONTOUR® NEXT blodsukkerapparat som alle oppfyller de nye kravene til nøyaktighet i ISO 15197:2013.1,2
CONTOUR® NEXT
blodsukkerstrimmel

1. ISO 15197:2013. In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. Geneva, Switzerland: International Organisation for Standardization, 2013
2. Harrison, Brown, Warchal-Widham et el. Accuracy Evaluation of a New Platform of Blood Glucose Monitoring systems with the CONTOUR NEXT test strip. Bayer sponsored poster, presented at the 6th international conference on Advanced
Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), 27 February - 2 March 2013 Paris, France. Presented poster showing CONTOUR NEXT LINK as marketed in the US.
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VI HAR MYE Å TAKKE BLODGIVERE FOR, MEN VI TRENGER FLERE!
Mange kan ikke overleve uten blodoverføringer fra medmennesker.
Å gi blod tar en halvtime, og foregår under nøye overvåking.
Du kan gi 450ml blod inntil 4 ganger i året.
Meld deg som blodgiver i dag og gi en gave for livet!
WWW.GIBLOD.NO

GRØSET 12.14.A.NO

I hverdagen.

16 · MANNLIGHELSE.NO

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

INSPIRASJON

LES MER PÅ
MANNLIGHELSE.NO

KREFT. For mange er det minst like tøft å høre at de har kreft, men at de ikke
skal behandles, noe som er tilfellet for mange prostatakreftpasienter.
FOTO: INA VIKØREN

GOD INFORMASJON OG
ERFARINGSUTVEKSLING LETTER
SITUASJONEN
Kreft er det ordet vi er mest redde for å høre når vi oppsøker en lege. For mange er
det minst like tøft å høre at de har kreft, men at de ikke skal behandles, noe som er tilfellet for
mange prostatakreftpasienter. For disse trengs det både at situasjonen blir godt forklart, men
også at de har arenaer der de kan treffe andre i samme situasjon.
- Prostatakreftpasienter er ingen
homogen gruppe,spesielt siden aldersspekteret kanskje spenner fra
rundt førti til svært høy alder. Det
betyr at det er stor forskjell i funksjonalitet, seksuell aktivitet, om
pasientene er i parforhold og lignende. Derfor må informasjonen
vi gir pasientene tilpasses den enkelte individuelt, og min viktigste
oppgave blir å hjelpe dem slik at de
kan leve best mulig med kreften og
forklare at det både ﬁnnes hjelpemidler og tiltak som kan lette de
problemer og bivirkninger som en
behandling kan gi, forteller Morten Andersen som er urolog på Moelv Spesialistsenter.

siden mange av de som kommer i
denne gruppen tenker at dersom
de har fått kreft,så vil de fjerne den.
Andre aksepterer at dersom de blir
trygt passet på kan de utsette behandlingen eller ikke ta behandling i det hele tatt, men da er det
viktig at de forstår situasjonen ordentlig, sier Andersen.

Han forteller at han bruker mye tid
på å gi skikkelig god informasjon,
og han foretrekker at pasienten har
med partneren,eller en god venn til
disse samtalene.Det gjør at budskapet blir bedre forstått og at pasienten har noen å snakke med som
skjønner situasjonen når han har
kommet hjem fra legebesøket.

Erfaringsutveksling

Aktiv overvåkning
Denne pasientgruppen har fått diagnose prostatakreft, men kreften
er lite aggressiv.
- Disse pasientene kan ofte leve
veldig lenge med kreften uten å behandles. Noen lever med den livet
ut, men da må de overvåkes nøye
og relativt ofte i mange år fremover.
Denne gruppen er utfordrende

- Jeg prøver å forklare så godt som
overhodet mulig. Pasientene lurer
gjerne på hvor lenge de kommer til
å leve, om de kan kureres eller om
de får et mye dårligere liv. Det å gi
saklig informasjon rundt alle disse
spørsmålene vil for de ﬂeste gjøre
at de blir litt lettere til sinns etter
at vi har hatt en slik samtale, sier
han.

PROSTATAKREFT. Urolog Morten Andersen .på på Moelv Spesialistsenter viser
FOTO: PRIVAT
en pasient en modell av en prostata under en legetime.

Prostatakreftforeningen har et
likemannssamarbeid der flere
menn med prostatakreft møtes og
utveksler erfaringer i et fellesskap.
- Det er en ﬁn arena for å snakke
sammen og dele erfaringer og historier, for det er ikke så lett å være alene om disse tingene. Mange syns at dette er veldig positivt,
men det ﬁnnes også pasienter,
særlig blant de yngre, som heller
vil ﬁnne sin egen måte å takle situasjonen på uten å være med i noen
gruppe. Noen syns nok også at dette blir for privat, men de aller ﬂeste setter pris på å være med i disse
gruppene, sier Andersen.

Disse pasientene
kan ofte leve veldig
lenge med kreften
uten å behandles.
Noen lever med den
livet ut men da må
de overvåkes nøye
I tillegg til å arrangere slike møter over hele landet, har Prostataforeningen også en kontakttelefon
der man kan få svar på sine spørsmål fra likesinnede.Kontakttelefonen betjenes av PROFOs medlemmer og er betjent alle dager, hele
året,fra kl.08.00 til kl.22.00 for personer som søker råd fra likemenn
som selv har eller har hatt prostatakreft.

TOM BACKE
redaktionen@mediaplanet.com

HÅNDLAFT, SEMILAFT OG STAV/LAFT
HYTTER I UTSØKT DESIGN, DETALJER OG KVALITET

Tel: +47 924 83 550

www.mesterlaft.no
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INNSIKT
HÅRTAP

Løsning på et
stort problem

Frode Jahren
Generalsekretær i LHL,
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Vi mennesker er avhengige av å være fysisk aktive
for å opprettholde god helse, og for å forebygge sykdom. Det
er bedre å være litt aktiv enn inaktiv. Helsemyndighetene
anbefaler at vi beveger oss 30 minutter daglig i et tempo som
gjør at vi blir litt andpustne og litt varme.

Mennesket er
skapt for aktivitet

I

likhet med annen muskulatur i kroppen, er fysisk aktivitet og trening godt for hjertet
ved at det gjør hjertemuskelen
sterkere. Hjertemuskelcellene blir større og jobber mer effektivt, og hjertet pumper mer
blod med mindre anstrengelse. Fysisk aktivitet påvirker også blodårene positivt ved at de blir åpnere
og ”glattere” på innsiden, dvs blodstrømmen får mindre motstand.
Blodårene reguleres også bedre ut
i fra behov for blodgjennomstrømming.

Holder vekten nede
For noen kan det å trene (kondisjon) 3-5 ganger i uken redusere
behovet for blodtrykksmedisiner.
Trening kan også ha en indirekte
gunstig effekt på blodtrykket ved at
trening bidrar til å holde vekta nede.

Flere studier har vist at fysisk
aktivitet er gunstig og har en
betydelig effekt på magefettet og
fettet rundt organene, uavhengig av vekttap, i løpet av bare noen
måneder. Det er en sterk sammenheng mellom dette fettet og risiko
for hjerte- og karsykdom. En mulig
mekanisme bak dette er økt blodgjennomstrømming i fettvevet
etter fysisk aktivitet, og at fysisk
aktivitet bidrar til at musklene forbrenner mer fett. Kondisjonstrening med moderat til høy intensitet ser ut til å ha større effekt enn
trening med lav intensitet eller
styrketrening.

Reduserer fettstoffer
Å være i aktivitet gjør også kroppen bedre i stand til å håndtere
påfyll av karbohydrater og fett i
maten i blodomløpet. Trening

reduserer økningen av fettstoffer i
blodet etter et fettrikt måltid, noe
som kan feste seg til åreveggene og
øke risikoen for hjerteinfarkt.

En sterk kropp etter kort tid
Kroppen blir sterkere og friskere
bare noen timer etter at du begynner å trene. Etter bare én økt med
kondisjonstrening får du bedre
helse. I rundt 48 timer etter en treningsøkt vil musklene fortsette å
forbrenne mer glukose enn til vanlig, og dermed holde blodsukkeret
på et normalt nivå.Etter noen få treningsøkter vil insulinsensitiviteten
bli bedre, noe som videre gir bedre
blodsukkerkontroll. Lett muskelarbeid, som f.eks. gåing og sykling,
øker musklenes energiforbruk med
30-50 ganger. En trent muskel bruker fett som energikilde i større grad
enn en utrent muskel.

HÅRTAP - Toppik er helt naturlig.Du drysser bare litt pulver på hodet, og så
ekspanderer håret, sier Truls Kittelsen ved Hårgrossisten.
FOTO: SPENCER FORREST INC

■ Det kan oppleves som
om man mister en del av
sin identitet når man mister håret, og dette kan
være et veldig stort problem for mange menn. Det
finnes noe som kan hjelpe.
Truls Kittelsen eier og driver
selskapet Hårgrossisten, og han
bruker sitt eget produkt daglig.
- Toppik, som produktet heter, er helt naturlig, det kunne
vært brukt på babyer. Du drysser
bare litt pulver på hodet, og så
ekspanderer håret.
Truls Kittelsen
Daglig leder,
Hårgrossisten
FOTO: PRIVAT

Proteinkeratin
Produktet består av et pulver laget av keratin, et naturlig stoff
som ﬁnnes i hår. Den eneste forutsetningen for å få et bra resultat, er at du har en antydning til
hår.
- Du kjenner ikke at du har
det i håret, og det er veldig enkelt å bruke. Du vasker håret,
tørker det og drysser litt pulver
der hvor du ønsker fyldigere hår.
Det er veldig populært å bruke
det i skillen,blant annet.Jeg tror
de ﬂeste menn ville ønsket å ha
mye hår på hodet, hvis de kunne velge, når du begynner å miste håret så forandres utseendet
veldig mye. Toppik er en veldig
god hjelp.
PIA BEATE PEDERSEN
redaktionen@mediaplanet.com

SUN PET/CT skanning
Kreft bildediagnostikk
Behandling i Kroatia er nå refusjonsberettiget ved søknad til HELFO.

Biokovka - Makarska

Behandlingsreiser for
Revmatikere

Biokovka - Makarska

PET/CT kreftdiagnostikk er nærmest en
SUN har tilgjengelig større PET/CT kapasitet
selvfølge i mange land. I Norge har vi så liten enn hva vi har samlet i Norge. Derfor har vi
kapasitet innen PET/CT, at svært få tilbys
ingen ventelister og man kan få denne
denne diagnostikken. 2 av 3 får endret sin diagnostikken i løpet av 72 timer. Fra man
kreft diagnose og sitt behandlingsforløp,
reiser til man er hjemme tar 1-2 dager, og
etter en PET/CT prosedyre. Forskjellen er
man får med seg hjem komplett diagnostisk
som å sammenligne et svart-hvit tv, med et materiale. Man får umiddelbare svar, og
nytt plasma 3D HD tv. Resultatet sier seg selv. slipper å vente i dager og uker for analyse.

SUN tilbyr hurtig PET/CT kreftdiagnostikk, til svært lave priser.
Dette utføres i Kroatia, med siste generasjons avanserte teknologi.
Vi leverer pakkeløsning med reise, opphold, full diagnostikk, samt
full assistanse under oppholdet. SUN er et Norsk eiet selskap.

SUN tilbyr hele pakken med reise og PET/CT.
Vi stiller også med Norsktalende helsepersonnale i Kroatia, samt tilknyttet Norsk Reisegarantifond. SUN Norsk spesialoperatør for
behandling - medisinske tjenester i utlandet.

Priseksempler

Pet/CT diagnostikk benyttes ved ProstataPET/CT Skann kr 13.090,kreft, Lungekreft, demensutredning, inflamFLY ca kr 3000,masjoner og Hjerte karsykdommer. Også ved
Hotell fra kr 637,andre kreftformer vil svulsten komme tydelig
Transport/Assistanse - kr 880,frem i 3D. PET/CT er også verdifullt for å avTotal pris kr 17.607,dekke tilbakefall, eller behandlingsutvikling.
Man faktisk be om PET/CT diagnostikk, og ( Ekstra for Prostata PET/CT - 6853,- )
benytte fritt sykehusvalg dersom venteliste. ( Total pris ved refusjon HELFO - kr 4517,- )

www.suncooperation.com
info@suncooperation.com
Adresse: Holeveien 15. 3145 Tjøme.

Ring / mail oss for brosjyrer og tilbud

tlf: 92449100 / 33393488

Bosch har hjelpemidlene til din
Riktig utstyr er godt for helsen
energibesparende renovering
Bosch Compress 6000 AW
Nye Bosch Compress 6000 AW er Best-i-test* Den er i snitt
21 % bedre enn konkurrentene i følge en uavhengig test*.
Bosch Compress 6000 AW er en het oppvarmingskandidat
for de aller ﬂeste hus. Markedets mest moderne luft/vann-varmepumpe har en turtallsstyrt kompressor som gir svært høy årsvirkningsgrad. Den nye isolasjonen av EPP/celleplast reduserer
lydnivået og senker vekten, noe som forenkler både transport
og installasjon.

Green
Technology

inside

Resurseffektiv
utvinning av
fornybar energi

Kontakt din leverandør av Bosch for å lære mer om vår nyeste
varmepumpe.
*Testen er utført på oppdrag fra de danske energimyndighetene og består av 54 stk.
varmepumper fra 10 ulike varemerker - og tilsvarer i dag Nordens største test av
luft/vann-varmepumper.

Termodetektor PTD 1
Rask lokalisering av kuldebroer og muggsopputsatte steder. – Spar energi og bo sunnere!
· Enkel måling av overﬂate- og romtemperatur
samt luftfuktighet.
· Rask lokalisering av kuldebroer og muggsopputsatte steder.
· Enkel betjening med automatisk analyser og
tolking av måleresultatene.

1 batteri
+ 1 lader
= en verden av maskiner
Med 18 V-batteriserien fra Bosch passer tingene sammen.
Og det betyr: Ett batteri og en batterilader til alle maskinene!

www.bosch.no

