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Venligt og kollegialt 
gruppepres virker. 
Hvert år får kam-
pagnen Vi cykler til 
arbejde 9000 nye 
cyklister op på cyk-
lerne - og mange 
fortsætter med den 
sunde livsstil.

Af Claus Thorhauge 

Helle Hasse har kun fem 
kilometer til og fra arbejde, 
men hun plejer at køre i bil. 
Også selv om hun lige så 
gerne ville cykle.

- Tidligere arbejdede jeg 
længere væk, og der kørte 
jeg jo i bil. Nu hvor jeg er 
kommet tilbage til Færch 
Plast, så er jeg bare blevet 
ved med at tage bilen. Det er 
så dejligt nemt. Den står jo 
lige derude i carporten, for-
tæller Helle Hasse, der er re-
ceptionist hos Færch Plast i 
Holstebro.

Både hun og hendes mand 
har tit talt om, at de burde 
cykle på arbejde. Men hun 
kom først i gang, da Cyk-
listforbundet og Dansk 
Firmaidræts kampagne Vi 
cykler til arbejde skubbede 
hende op på cyklen.

- Faktisk glemte jeg at cyk-
le på arbejde den første maj, 
hvor kampagnen begyndte, 
men så fik jeg også at vide af 
kollegerne, at nu skulle jeg 
se at komme op på cyklen. 
Og det gav et fantastisk skub 
til at komme i gang, siger 
Helle Hasse og tilføjer:

- Det går jo lidt sport i det, 
når vi er flere, der er sam-
men om at cykle på arbejde 
- og tæller kilometer. Og så 
er det jo dejligt at cykle.

Regnskab på nettet

Helle Hasse er holdkaptajn 
på et af de to Færch-cykel-
hold med 13 medarbejdere 
på hver. Dermed er hun og 
hendes 25 kolleger en del af 
de 86.000 danskere, der cyk-
ler på arbejde i forbindelse 
med Cyklistforbundets 
kampagne.

- Det er rigtig mange men-
nesker, der tager cyklen på 
arbejde i maj måned - og 
undervejs konkurrerer lidt 
med hinanden om at cykle 
flest dage og fleste kilome-
ter. Der er faktisk nogen, der 

cykler en omvej for at få flere 
kilometer på tælleren, siger 
kampagneleder Loa Bendix 
fra Cyklistforbundet.

Hver cyklist har nemlig 
deres egen profil på hjem-
mesiden vcta.dk, hvor de 
selv går ind og rapporterer, 
hvor mange kilometer de 
har cyklet. Nogle cykler 
hver dag, nogle et par gange 
om ugen og nogle gør det 
kun, når det er godt vejr.

- Derfor kan vi endnu ikke 
se, hvor mange kilometer 
vores hold har cyklet. No-
gen skriver kun en gang om 
ugen. Men regnskabet hjæl-
per jo med til at komme op 
på cyklen. Hvis du ikke har 
cyklet, så kommer du til at 
tænke på, at du burde være 
på den cykel, siger Helle 
Hasse.

Gruppepres virker nem-
lig, viser erfaringerne fra 
tidligere års kampagner.

- Vi er jo sociale væsener, 

og det betyder noget at lave 
noget med dem, man arbej-
der sammen med, siger Loa 
Bendix fra Cyklistforbun-
det.

Givet godt ud

Sidste år var der 6000 flere, 
der cyklede til og fra arbejde 
i maj måned. Cyklistfor-
bundet vurderer, at det er 
krisen, der har fået færre på 
cyklerne.

- Det koster 50 kroner pr. 
medarbejder at deltage, og 
vi ved fra vores undersøgel-
ser, at det er virksomheder-
ne, der har sparet medarbej-
dernes deltagergebyr væk, 
siger Loa Bendix.

Hun peger på, at det ikke 
er bare er dumt for folke-
sundheden, men også for 
virksomheden selv.

- Det er en rigtig god inve-
stering at betale det besked-
ne beløb. Folk bliver friske-

re i hovedet, når de møder 
på arbejde - og de har færre 
sygedage. Og så giver det no-
get socialt at være sammen 
om, siger Loa Bendix.

Hver tiende deltager i Vi 
cykler til arbejde-kampag-
nen har ikke deltaget før.

- En af mine kolleger har li-
gefrem købt sig en cykel for 
overhovedet at være med. 
Så kampagnen får helt sik-
kert nye op på cyklen, siger 
Helle Hasse fra Holstebro.

For at få motion

70 procent af dem, der cyk-
ler til arbejde, gør det for at 
få den daglige motion. Den 
sidste tredjedel gør det af 
andre grunde. For eksempel 
for sjov, for at redde klimaet 
og mindske udslippet af CO2 
- eller bare fordi det er rart 
at gøre noget sammen med 
kolleger.

Helle Hasse gør det pri-

mært for at få motion.
- Jeg dyrker i forvejen 

jævnligt motion, men her 
får jeg ti ekstra kilometer 
hver dag. Så jeg gør det først 
og fremmest for at få mo-
tion. Men det er også dejligt 
at cykle i godt vejr - og kom-
me ud at opleve naturen og 
byen, siger Helle Hasse, der 
afviser, at hun cykler på ar-
bejde for at redde klimaet og 
forbedre jordens CO2-regn-
skab.

Cyklistforbundets un-
dersøgelser viser, at mere 
end halvdelen (54 procent) 
fortsætter med at cykle, når 
kampagnen slutter ved ud-
gangen af maj måned.

- De første dage er hårde, 
hvis du ikke er vant til at 
cykle fem kilometer. Men 
når man først har taget tu-
ren nogle gange, så vænner 
man sig til det. Sådan tror 
jeg, at de fleste oplever det, 
siger Loa Bendix og peger 

på, at kampagnen handler 
om at skabe nye og bedre 
vaner.

- Erfaringen viser, at folk 
fortsætter. De har vænnet 
sig til at cykle og fået hver-
dagen til at hænge sammen 
på en bedre og sundere 
måde, siger hun.

Alligevel er Helle Hasse 
fra Holstebro ikke sikker 
på, at hun fortsætter med 
at cykle, når kampagnen er 
slut.

- Jeg er lidt i tvivl. Selv-
følgelig burde jeg fortsætte 
med at cykle i løbet af som-
meren, mens det er godt vejr. 
Det er også et spørgsmål, om 
jeg kan få min mand med 
på det. Vi har cirka samme 
tur til arbejde, men hvis han 
tager bilen, og jeg cykler, så 
er det ikke det samme, siger 
den nybagte cyklist.

Læs mere om Vi cykler til ar-
bejde på vcta.dk.

I maj måned cykler ekstra mange til og fra jobbet, fordi de deltager i kampagnen Vi cykler på arbejde. Cykelhold med kollegerne på arbejdspladserne får endnu flere til at komme 
sunde, friske og klimavenligt på arbejde. Og hver tiende fortsætter med at cykle, når kampagnen er slut.  Foto: Colourbox

Kollegerne lokker os op på cyklen

Drastisk fald i fedmeoperationer
På et år er antallet af danskere, der får syet mavesækken 
mindre, faldet fra 2299 i andet halvår 2010 til bare 604 i andet 
halvår af 2011. Det viser nye tal fra Danske Regioner ifølge 
Politiken og Fpn.dk.

Sygehusene har sparet et trecifret millionbeløb på fed-
meoperationer. Men kritikere peger på, at den besparelse 
vil blive ædt op af øgede sundhedsudgifter andre steder, da 
hundredvis af ekstremt overvægtige nu står tilbage uden en 
effektiv behandling.

Før skulle en mand på 180 centimeter typisk veje 130 kilo 
for at komme under kniven. Nu skal nålen først stoppe ved 
162 kilo, før han kan gøre sig håb om at komme under kniven 
på det offentliges regning.

Diabetikere dør af hjertekarsygdom
Men intensiv behandling med kolesterolsænkende medicin 
kan nedbringe den grimme dødsstatistik markant. Det vi-
ser ny dansk forskning ifølge en pressemeddelelse fra medi-
cinalfirmaet Pfizer.

230.000 danskere lider af type 2-diabetes, og det er 75 pro-
cent af dem, der formentlig dør af en hjerte-karsygdom. I 
studiet fra de danske forskere har intensiv behandling mod 
kolesterol, højt blodtryk og højt blodsukker nedbragt døds-
risikoen med 20 procent sammenlignet med diabetikere, der 
fik normal behandling mod de tre faktorer.

Undersøgelsen viser desuden, at det der virker mest effek-
tivt er en intensiv reduktion i kolesteroltallet. Danske ret-
ningslinjer siger, at man ikke bør have et total-kolesterol på 
mere end 4,5 mol/liter, hvis man har diabetes.

Manio-depression har positiv side
Britiske forskere har fundet frem til, at flere patienter med 
bipolar lidelse også ser en positiv side ved sygdommen. Bipo-
lar lidelse blev tidligere kaldt manisk-depressiv lidelse.

I den britiske undersøgelse kan sygdommen gøre sanse-
indtrykkene stærkere, give større kreativitet og givere kla-
rere tanker, mener patienter med sygdommen. Det skriver 
forskning.no med forskere fra Lancaster University som 
kilde.

Generelt anses bipolar lidelse som en alvorlig og varig 
mental sygdom med store negative konsekvenser for de syge 
personer og deres familie og venner. En af de interviewede 
i den engelske undersøgelse beskriver selv sin lidelse som 
et forstørrelsesglas, der forstærker indtryk fra musik og 
kunst.

Mennesker med bipolar lidelse er kendetegnet ved perio-
der, hvor de er »ovenpå« med høj selvtillid og stor aktivitet. 
Til andre tider er de i en depressiv fase, hvor de er triste og 
uden energi.

På grund af besparelser får langt færre overvægtige udført en såkaldt 
gastrisk bypass bedre kendt som en fedmeoperation.  
 Foto: Colourbox

Af de 230.000 danskere, der har typ 2-diabetes, vil tre ud af fire dø af 
en hjertekar-sygdom, viser ny forskning.  Foto: Colourbox

Tennisalbue

Hej Lotte.  Jeg har en del 
smerter i albuen og ned gen-
nem de muskler der peger 
mod tommelfingeren. Jeg 
tror det er en tennisalbue. Jeg 
har prøvet lidt af hvert, men 
vil høre om det er noget en ki-
ropraktor kan behandle?

Hilsen Peter Hansen

Kiropraktorer er uddannet 
til at vurdere og behandle 
problemer i alle kroppens 
led og muskler, og du kan 
derfor godt opsøge en kiro-
praktor med dit problem.  

En tennisalbue er en irri-
tation af det fælles muskel-
hæfte der sidder på tommel-
fingersiden af albuen. Ten-
nisalbue opstå generelt pga. 
overbelastning; men faktisk 
sjældent pga. tennis. Årsa-
gen kan være tastearbejde 
eller manuelt arbejde der 
kræver gentagende ensfor-
mige bevægelser.  

Ud over albuesmerter, kan 
man opleve at man begyn-
der at tabe tingene. Det kan 
f.eks. gøre ondt at holde på 
kaffekanden eller en stege-
pande. Smerterne kan stråle 
ned i underarmen mod tom-
melfingeren, og evt. også op 
mod skulderen. 

Diagnosen stilles ofte ale-
ne ud fra symptomerne og 
en undersøgelse, men man 
kan med fordel få lavet en 

ultralydsskanning hvorved 
man kan få et overblik over 
omfanget af inflammatio-
nen. 

Ved behandlingen anven-
der kiropraktoren en række 
bløddelsteknikker, der alle 
har til formål at aflaste og 
løsne det irriterede område, 
og nogen bruger akupunk-
tur. Der instrueres i øvelser 
og ofte justeres selve albuen, 
for at sikre optimal bevæge-
lighed i ledet. Det er normalt 
at også skulder og håndled 
behandles, så albuen ikke 
overbelastes pga. problemer 
andre steder. 

Man bør selv strække 
området ud, massere det 
og anvende en indpakket 
ispose samt evt. en smer-
testillende og antiinflam-
matorisk creme. Der findes 
div. albuebind og lign. som 
evt. kan hjælpe, men her bør 
du spørge en professionel til 
råds. 

I svære tilfælde kan man 
få lagt en blokade af egen 
læge eller en speciallæge. 
Man skal dog huske at dette 
i stor træk kun er symptom-
behandling. Både ved en 
blokade, og ved manuel be-
handling, skal der ændres 
på de rutiner der har skabt 
overbelastningen ellers er 
der stor risiko for tilbage-
fald.

Smerter og 
røntgenbilleder

Mange der opsøger en kiro-
praktor eller læge forventer 
at der bliver taget et røntgen-
billede »så man kan se hvad 
der er galt«. 

På et røntgenbillede ser 
man dog kun selve knog-
len, og med mindre der er 
mistanke om brud, misdan-
nelse, alvorlig sygdom eller 
betydende slidgigt, så er der 
normalt ingen grund til at 
tage røntgenbilleder.  

For det meste drejer det sig 
om stive, låste led og spænd-
te muskler og disse ting ser 
man ikke på røntgen.  

LOTTE LANGHOFF

BREVKASSE

SPØRG

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

En tennisalbue skyldes som re-
gel overbelastning, men opstår 
faktisk sjældent på grund af ten-
nisspil.  Foto: Scanpix

Rygsmerter kan 
fjerne glæden ved 
det havearbejde, 
som mange har 
glædet sig til efter 
vinteren.

Solen skinner, og brunt og 
trist er blevet til grønt og 
friskt. Når foråret viser sig 
fra sin bedste side, kribler 
det i de grønne fingre for at 
komme i gang med arbejdet 
i haven, så den kan blive 
klar til sommerhyggen el-
ler begynde at levere friske 
grønsager og krydderurter.

Havearbejde er godt for 
krop og sjæl, men mange 
kaster sig dog så hurtigt ud 
i det, at de glemmer at passe 
på, og det fører ofte til ryg-
smerter, advarer Gigtfor-
eningen. 

Havearbejde er nemlig 
hårdt slid - især hvis man 
ikke har været aktiv i haven 
i lang tid - og der er masser 
af bevægelser, som kroppen 
måske ikke er vant til.

De fleste, der har prøvet 
at luge eller grave i længere 
tid, kender formentlig til 
fornemmelsen af, at det kan 
gøre ondt over lænden, når 
man er færdig og rejser sig 
op for at beundre resultatet. 

Men det kan lade sig gøre 
at komme rygsmerterne i 
forkøbet og forberede krop-
pen til anstrengelserne i 
haven, for eksempel ved 
at starte roligt op, variere 
arbejdet og tænke over ar-
bejdsstillingerne.

Tænk på højden

En anden mulighed er at 
indrette haven, så den er 
mere rygvenlig. 

Ved at bruge højbede og 

plantekasser, kan haven 
for eksempel komme op i 
arbejdshøjde, når der skal 
plantes og fjernes ukrudt, 
og vælger man opstammede 
frugtbuske bliver det nem-
mere at plukke bærrene, 
når den tid kommer.

Man kan læse mere om det 

rygvenlige havearbejde på 
Gigtforeningens hjemme-
side, hvor man også kan se 
små film om, hvordan man 
luger, graver, kører med 
trillebør og så videre på en 
måde, så ryggen skånes: 
ww.gigtforeningen.dk/ha-
vearbejde

Undgå ondt i ryggen 
efter havearbejde

Høje bede er nemmere at luge uden at skulle ned i anstrengende stil-
linger.  Foto: Colourbox

Indret haven rygvenligt:

n Brug højbede og plantekasser
n Brug krukker til blomster, krydderurter eller mindre 

buske. Det gør arbejdet mere overskueligt, og du kan 
flytte krukkerne op, mens du arbejder med dem.
n Brug gode, lette haveredskaber – eventuelt med et 

vinklet skaft. Brug også haveskammel eller taburet, når 
du skal arbejde i højden.
n Brug opstammede frugtbuske, da de er nemmere at 

komme til end de lave buske.
n Indret hvilepladser med bænke eller stole.

Kilde: Gigtforeningen

Fakta

Det giver lyst til at sætte salat på bordet, når de friske, sprø-
de blade og spæde grønsager i denne tid dukker op på butik-
kernes hylder og igen smager af friskhed og forår i stedet for 
lang transporttid fra Sydeuropa og ophold i et kølerum.

Eva Solo er aktuel med et nyt sæt til at servere de grønne 
sager i og med, som er designet af Claus Jensen og Henrik 
Holbæk fra Tools. Skålen er nem at tage med ud i haven eller 
på altanen, for den er forsynet med en hank i rustfrit stål. 

Hank op i salaten med nyt salat-sæt
De grønne blade får et ekstrapift med den limegrønne servering. 


