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Kiropraktik mod  
sengevæderi?
En mor kommer ind i kli-
nikken med sin niårige søn 
der stadig tisser i sengen en 
eller flere gange hver eneste 
nat. Drengen er forståeligt 
nok meget ked af dette, og 
det påvirker hans lyst til at 
sove hos kammerater, tage 
på spejderlejr osv. 

Forældrene har prøvet 
alt hvad de kunne komme i 
tanke om, uden synderlig ef-
fekt. De har også været forbi 
egen læge som udskrev no-
get medicin til drengen, der 
desværre heller ikke hjalp. 
De kommer nu til mig, da 
drengens mor havde læst et 
sted, at en kiropraktor nogle 
gange kan hjælpe. 

Der er intet solidt viden-
skabelig bevis for at kiro-
praktisk behandling kan 
afhjælpe sengevæderi, men 
hvis man gennemgår litte-
raturen, dukker der enkel-
te såkaldte case studies og 
historier op, der antyder, at 
en kiropraktisk behandling 
ind i mellem kan have en ef-
fekt.

En af teorierne bag årsa-
gen til en evt. effekt er, at 
mange af de nerver der går 
til blæren, udspringer fra 
den nederste del af ryggen, 

og at problemer i området 
derfor vil kunne påvirke 
blærefunktionen. 

Personligt er jeg meget 
skeptisk, og jeg vil aldrig 
hævde, at jeg kan kurere 
sengevæderi. Det, jeg deri-
mod gerne vil, er at behand-
le børnene for eventuelle 
låsninger og spændinger i 
ryggen. Skulle det så vise sig 
at have den positive bivirk-
ning, at de tisser mindre i 
sengen, så er det jo en vel-
kommen, om end lidt uven-
tet, bonus.

Da jeg undersøgte den på-
gældende dreng, fandt jeg 
forskellige mindre dysfunk-
tioner i hans bækken, som 
jeg fik løsnet op med tre be-
handlinger over 14 dage. 

Effekten på sengevæderi-
et var meget beskeden hvis 
overhovedet eksisterende, 
men forældrene synes, at 
han måske ikke tissede helt 
så meget ad gangen som før. 
Da jeg ikke længere fandt 
nogle problemer i drengens 
ryg, afsluttede jeg behand-
lingen og måtte bede famili-
en om at koordinere en evt. 
videre behandling med de-
res egen læge.  

Hovedpine ved cykling
En 82-årig dame henvender 

sig med klager over hoved-
pine, som især opstår når 
hun cykler og især hvis hun 
bliver nødt til at lægge lidt 
kræfter i.  Pga. hovedpinen 
er hun nu holdt helt op med 
at cykle, selvom det er hen-
des primære måde at kom-
me rundt på.

Ved undersøgelsen fin-
der jeg, at hun er massivt 
anspændt i musklerne lige 
under kraniekanten, og at 
der er låsninger i leddene i 
selve nakkerygsøjlen - alt 
sammen noget, der kan give 
hovedpine. Vi tager også en 
snak om hendes cykel, og det 
viser sig, at cyklen er for stor 

til hende. Hun bliver nemlig 
nødt til at række ret langt 
frem for at nå styret og må 
derfor lægge nakken kraf-
tigt tilbage for at se, hvad der 
sker foran hende. 

Efter hun fik skiftet sin 
cykel, så hun kunne sidde 
mere oprejst, og jeg gik ind 
og løsnede op for problemer-
ne i selve nakken, gik det 
hurtigt fremad og hovedpi-
nen forsvandt helt. Jeg har 
siden med glæde set hende 
cykle rundt flere steder i 
byen. 
 

Sengevæderi og cykelhovedpine
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Har du også et spørgsmål til kiropraktorerne,
så send det til: lla@kiro.dk eller til Kiropraktorerne 
Ringsted, Haslevvej 13, 4100 Ringsted.

Konditoren Mette Blom-
sterberg, som er kendt fra 
sine kageprogrammer, har 
lagt navn til en ny serie af 
service, som kan give en for-
nemmelse af restaurant på 
bordet hjemme i spisestuen. 

Serien Blomsterbergs by-
der nemlig på såkaldte gour-
mettallerkener, der med 
deres brede kant og dybe 
form er af en type, som er 
vældig populær på bordene i 
mange af de mere ambitiøse 
restauranter i disse år, men 
også kan bruges til mere 
prosaisk hverdagsmad som 

havregryn og spaghetti bo-
lognese.

Foruden tallerknerne, der 
fås i tre forskellige størrel-
ser, byder serien også på fire 
dråbeformede serverings-
skåle, opsatser til kager, ba-
geforme og køkkenredska-
ber. 

Priserne går fra 80 til 150 
kroner for tallerkenerne, 
mens skåle og kageopsatser 
koster fra 30 til 200 kroner. 
Man kan få oplysninger om 
nærmeste forhandler på te-
lefon 89 28 13 00.

Konditorstemning på bordet
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Nogle vil måske synes, at de hører fortidens borddækning 
til, mens andre vil mene, at de er en flot del af et rigtigt vel-
dækket, festligt bord, og atter andre bare vil synes, at de er 
en praktisk foranstaltning for alle, der ikke er udstyret med 
evnerne til at folde servietter om til sindrige vifter eller sva-
ner, når der skal dækkes op til gæster.

Uanset hvordan man har det med servietringe, er Georg 
Jensen i dette efterår på banen med en udgave, som passer 
til Harald Nielsens klassiske bestiksæt Pyramide, som han 
skabte tilbage i 1926. Harald Jensen startede hos Georg 
Jensen i 1909 som lærling og endte med at være en af Georg 
Jensens betroede kollegaer, der blev i virksomheden i mere 
end et halvt århundrede, hvor han i øvrigt også designede 
bestikket Old Danish i 1947.

Servietringene er i rustfrit stål, og designet er så enkelt, 
at de også passer til alle mulige andre bestik end Pyramide. 
Prisen er 299 kroner for to styk. www.georgjensen.com.

Styr på servietterne

BOLIGKØB: Hver 
anden tror, at hus-
priserne vil stige det 
næste halve år, viser 
ny undersøgelse fra 
Boligsiden.dk

Af Benedikte Ballund

Optimismen er blevet stør-
re på boligmarkedet, end 
den var i foråret, i hvert fald 
blandt brugerne på Boligsi-
den.dk. I en ny undersøgelse 
er det således godt 53 pro-

cent, der svarer, at de tror 
på, at prisen på et alminde-
ligt parcelhus vil stige med 
mere end én procent. Godt 
13 procent, eller knap hver 
syvende, er så optimistiske, 
at de tror, at prisen vil stige 
mere end fire procent.

Da der blev lavet en tilsva-
rende undersøgelse i marts 
måned i år, var det kun hver 
tredje, der troede

huspriserne ville stige og 
kun knap otte procent troe-
de, at stigningen ville være 
over fire procent.

- Tilliden til boligmarke-
det er øget markant hen over 
sommeren. Nu tror man på, 
at det for alvor er vendt - også 
for parcelhusene. Andelen, 

der tror på stigende priser, 
er øget markant. Og blandt 
dem er andelen, der tror, at 
priserne vil stige mere end 
fire procent, næsten fordob-
let, siger Birgit Daetz, kom-
munikationsdirektør for 
Boligsiden.dk

Færre pessimister
Det er dog ikke alle, der er 
hoppet med på den optimi-
stiske bølge. 27 procent tror, 
at priserne vil være nogen-
lunde uændrede, og andre er 
decideret pessimistiske. Så-
ledes tror knap 20 procent, 
eller hver femte, at priserne 
vil falde med mere end én 
procent, og hver tiende tror, 
at faldet bliver på mere end 

fire procent. Der er således 
flere, der tror på store pris-
fald end på store prisstig-
ninger. Sammenlignet med 
foråret er der dog sket et fald 
i pessimisterne. Dengang 
var det næsten hver tredje, 
der regnede med, at priserne 
ville falde i løbet af somme-
ren.

Tilbage i december 2012 
var det ifølge boligsiden.dk 
langt mere end hver tredje, 
der troede på, at huspriser-
ne ville falde. Ser man på de 
seneste 12 måneder, er pri-
serne på villaer og række-
huse steget med 4,2 procent 
i Region Hovedstaden og 1,5 
procent i landet som helhed.

Tilliden til huspriserne stiger

Servietringene er blandt 
 efterårets nyheder fra Georg  

Jensen. Foto: Pr-foto

En cykel, der ikke er justeret rigtigt, kan give hovedpine.


