

SEK TION 1

XXXXXX

[DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY]

Frit valg på præventions-hylden
Vil du - eller din
teenagedatter undgå at blive gravid, så er der masser af gode muligheder. Gynækolog
Christine Felding
guider gennem præventionsjunglen
Styr på de tomme flasker: Hvis man ikke har et bryggers
eller en kælder, er det ikke altid nemt at finde ud af, hvad
man stiller op med de brugte pantflasker, inden man får
dem afleveret. Skal de fylde på køkkenbordet, optage plads i
køkkenskabet eller måske stå i plastikposer på gulvet?
Et bud på en ny løsning kommer fra Steltons nye mærke
RIG-TIG, der har designet en holder til 0,5 eller 1,5 liters plastikflasker. Holderen skal sættes op på væggen eller hænges
ind i et skab og passer til 20 flasker.
Øl- og vinflaskerne af glas må man dog stadig leve med på
bordet eller gulvet. Formfjord står bag designet, materialet
er blåt gummi, og prisen er 50 kroner.

Rygsygdomme har en social slagside, lyder det fra Gigtforeningen.
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Rygsmerter skævt fordelt
Gigtforeningen beklager, at rygproblemer stadig er omvendt
proportionale - og rygsmerterne rammer lige så skævt, som
de gjorde for 25 år siden. Det skriver i en pressemeddelelse
i anledning af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SIF. Rapporten viser udviklingen i social ulighed i
sundhed, sygelighed og trivsel siden 1987.
Gigtforeningen opfordrer regeringen til at sætte fokus på
rygsygdomme i det kommende udspil til forebyggelse med
henvisning til, at ryggen stadig er overbelastet hos dem, der
har den korteste uddannelse og det fysisk hårdeste arbejde.
Gigtforeningen peger blandt andet på, at kommunerne skal
være langt bedre til at forebygge rygproblemer, arbejdspladserne skal være en arena for sundhedsfremme og forebyggelse og der skal mere hjælp til selvhjælp.

Spiral, kondom, pessar, ppiller, mini-piller, p-stav, pring, p-plaster eller p-sprøjte. Der er utallige måder at
sikre sig mod uønsket graviditet - og stadig have fornøjelse ved et aktivt sexliv.
De fleste bruger p-piller for
at undgå at få børn, men der
er faktisk rigtig mange både
simplere og billigere metoder end at huske at spise en
lille pille hver dag. Og så er
der lige det med, at der er
forhøjet risiko for blodprop
ved at spise p-piller.
Debatten om p-piller og
blodpropper er igen aktuel
efter en ny undersøgelse fra
professor Øjvind Lidegaard
fra Rigshospitalets Gynækologiske afdeling. Han har
kørt diagnoseregistret sammen med apotekernes registre og konstaterer, at nye
former for prævention som
p-ring og p-plaster ligesom
p-piller forøger risikoen for,
at kvinderne får blodprop.
- Der har altid været en
risiko for at få blodpropper
ved p-piller. Hvis p-pillen
var kommet frem i dag, så
ville den aldrig være blevet godkendt. Men dengang
måtte nogle sagesløse kvinder fra Puerto Rico lægge
ryg til forsøgene, og alligevel blev p-pillen godkendt,
siger gynækolog Christine
Felding.
Hun griner lidt over paradokset og tilføjer:
- Men det var kvindernes
held, at p-pillen blev godkendt dengang for 50 år siden. Og tankevækkende.

Prævention til alle
P-piller indeholder ligesom
de mindre kendte p-plaster og p-ring to hormoner:
Østrogen og gestagen. Det er

der at skyde den ind på indersiden af overarmen. Det
lille hul heler i løbet af nulkomma-fem. Den holder i
tre år, og jeg har nogle, der
er på deres fjerde p-stav,
fortæller Christine Felding
med henvisning til, at p-staven kom på markedet i Danmark i 2001.
Men nogle kvinder kan
ikke leve med, at den naturlige menstruation udebliver
- eller også får de i stedet
for menstruation pletblødninger eller uregelmæssige
blødninger.
- Så må vi finde på noget
andet. Det er ikke sjovt at
bløde, som vinden blæser.
Det vil kvinder i dette årtusinde ikke leve med, siger
Christine Felding.
Hun plejer at give minipiller til sine klienter i en
måned eller to, inden hun
skyder en p-stav i armen på
dem.
- Hvis de kan leve med det
mønster, som minipiller
give, så kan de også leve med
p-staven.

Spiral også til unge

Hvis man er ung og har et aktivt sexliv med forskellige partnere er det ikke nok med prævention, der forhindrer graviditet - så skal man også bruge kondom for at undgå kønssygdomme som klamydia og hiv.
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kendetegnende for den type
prævention, at de kunstigt
regulerer kvindernes menstruation og giver en forøget
risiko for blodprop.
- Men risikoen er jo statistisk og skal ses i forhold til,
at der er langt større risiko
for at få en blodprop ved at
blive gravid, siger Christine
Felding.
Derfor vil hverken hun eller professor Øjvind Lidegaard fraråde p-piller, p-plaster eller p-ring. P-plastret
og p-ringen er depotpiller
med både østrogen og gestagen. Plastret sidder på
huden, p-ringen sidder i skeden - lidt ligesom et pessar.
- P-ringen er meget simplere end et pessar. Der er
ikke noget i vejen for, at den
bliver siddende. Men du kan
også tage den ud under sam-

leje, men den generer nu
ikke nogen, siger Christine
Felding.
Både p-ring og p-plaster
skal bruges i tre uger, og så
tager man det af i en uge for
at få menstruation.
- P-pillen har været kendt
længst, så det er den mest
populære. Men kvinderne
skal bare kende risikoen.
Når jeg råder unge kvinder
i min klinik, så tænker jeg
mere på, om de er nogle små
forvirrede høns, der har
svært ved at huske at spise
den daglige pille. For så skal
de måske have noget andet.
Jeg råder frit og ser på, hvad
der passer bedst til hver
enkelt pige, siger Christine
Felding og tilføjer med eftertryk:
- Men en eller anden form
for prævention skal de have.

Husk kondomerne
De nævnte præventionsmetoder er gode til at undgå at
få børn, men de er bestemt
ikke nok, hvis man har et

n Få mere at vide om
prævention
n Læs mere i
Sundhedsstyrelsens
Præventionsguide
n www.kortlink.dk/
sst/azup
n Info hos Sexlinien
n www.sexlinien.dk
n 70 20 22 66
n Og naturligvis hos
din egen læge.

LOTTE LANGHOFF

Har du også et spørgsmål til kiropraktorerne,
så send det til: lla@kiro.dk eller til Kiropraktorerne
Ringsted, Haslevvej 13, 4100 Ringsted.
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Nervøs for knækket
Søde sager som syltetøj er guf for myrerne.				
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Myrerne kommer
Myrerne er sultne
efter søde sager i
denne tid, og begynder lige straks at
indtage terrasser og
hjem.
Af Bennedikte Ballund

Opsigtvækkende international forskning har fundet ud af,
at et enkelt enzym reparerer over én million fejl i vores dna.
Enzymet sørger for, at dna’et ikke går i stykker, så kræft udvikler sig. Opdagelsen kan være med til at udbygge forståelsen af, hvorfor mennesker får kræft.
Det er en international forskergruppe fra University of
Edinburgh, der ifølge Videnskab.dk har fundet ud af, at et
enkelt enzym korrigerer den mest almindelige fejl i pattedyrs dna.
Når en celle deler sig, kan der opstå en fejl i dna’et, som
i værste tilfælde kan udløse kræft. Den internationale forskergruppe har ikke bare fundet ud af, hvorfor cellerne laver fejlen, men har også fundet et enzym, som sørger for, at
den bliver rettet igen. Resultatet af den banebrydende forskning er netop offentliggjort i det velansete videnskabelige
tidsskrift Cell.

Som alternativ findes der en
række mere oversete præventionsformer, der kun
indeholder det ene hormon,
gestagen. Det er eksempelvis minipiller og p-stav.
- Som prævention er det
godt nok. Ulempen er, at
man ikke får menstruation.
Jeg vil nu ikke kalde det en
ulempe at slippe for menstruation, siger Christine
Felding.
P-stav er en fire centimeter lang og to millimeter tyk
depotpille, der skydes ind
under huden i overarmen på
kvinderne.
- Det tager bare ti sekun-

Fakta

SPØRG

Den 8. maj udløb patentet på verdens mest solgte lægemiddel
Zarator. Derfor bliver det nu muligt at få kopi-præparater af
det effektive kolesterolsænkende lægemiddel til en markant
lavere pris end tidligere - op til 90 procent billigere.
Det er godt nyt for de danskere, som lider af hjertekarsygdom eller diabetes. For disse patientgrupper er det vigtigt at
få nedreguleret kolesterolet. Hidtil er kun cirka halvdelen
(55 procent) af de danske hjertepatienter nået i mål med deres behandling, men ekspert forventer, at flere patienter nu
vil få sænket deres kolesteroltal tilstrækkeligt.
420.000 danskere lider af hjertekarsygdom, som er den
næsthyppigste dødsårsag i Danmark. For disse hjertepatienter er det vigtigt, at det samlede -kolesteroltallet regu-

Ét enzym kan forhindre kræft

Uden menstruation

BREVKASSE

Patent udløber på populær medicin

Forskere har opdaget at et enkelt enzym reparerer over én million fejl
i vores dna.				
Foto: Colourbox

Og i dag er der heldigvis
mange ting - noget for enhver smag.

Når man tænker på spiral
som prævention, så er det oftest til kvinder, der har født.
Men det er slet ikke nødvendigt. Spiral er et glimrende
alternativ til de populære
p-piller.
- Vi har sådan nogle små,
fine nogen, som vi bruger til
de unge piger. Det gør selvfølgelig ondt et kort øjeblik
at få den sat op, men så skal
de ikke tænke på noget de
næste fem år, siger Christine Felding.
Der er to typer spiral. Den
billige kobberspiral, der
holder i ti år, og den lidt dyrere hormonspiral, der koster lidt over tusind kroner
og kun holder i fem år.
- Begge dele er jo billigere
end p-piller, men kobberspiralen dur ikke, hvis pigerne
har kraftig menstruation.

skiftende sexliv med forskellige partnere.
- Du skal også bruge kondom, men det er mod hiv,
klamydia og andre kønssygdomme. Hver tiende af
de unge mellem 15 og 24 har
klamydia, og det samme
antal har kønsvorter, siger Christine Felding, der
tester alle unge piger, der
kommer i hendes klinik for
klamydia.
- Klamydia er besværligt
for pigerne, fordi en ubehandlet klamydia kan skade æggelederne, og det kan
give problemer, når de vil
have børn, siger gynækologen og understreger det lige
en ekstra gang:
- Hvis du har skiftende
partnere, et heftigt sexliv
og one-night-stands, så skal
alle de unge have kondomer
i lommen. I hvert fald, hvis
det stod til mig.
På listen over alternative
præventionsmetoder står
også femidom, sikre perioder (temperaturmetode) og
cykluscomputer.
- Femidom har jeg ikke set
i årevis, og cykluscomputer
og den slags er ikke noget for
de unge. Det kræver et stabilt forhold og regelmæssig
menstruation - og i øvrigt er
det mest noget for katolikker. Det er ikke noget, jeg
anbefaler, siger Christine
Felding.

Pludselig er de der - de små,
sorte, uønskede bæster. På
køkkenbordet, hen over gulvet eller i skabene. Foråret
har med enkelte lune undtagelser været køligt. Det
betyder, at havemyrerne
er skrupsultne nu, hvor de
går på vandring efter mad,
fortæller skadedyrsfirmaet
Mortalin. De lange rækker
af uvelkomne gæster elsker
saft, sukker, frugt og marmelade, og de har en særdeles veludviklet evne til at
finde de søde sager.
- Der findes et hav af husråd om, hvordan man bekæmper myrer. Mange har
forsøgt med kanel og kaffegrums. Det har da sikkert
også en vis effekt, men har
man fået en sand myreinvasion, må man ty til andre
midler for at slippe af med

dem, siger biolog Morten
Helholm fra Mortalin.
Myrer, der invaderer hjemmet, er som regel harmløse
ifølge Miljøstyrelsen. I værste fald kan de lave fugtskader i træet, hvis de slår sig
ned under et trægulv. Det
gælder dog ikke, hvis det
ikke er den sorte havemyre, men derimod den mere
sjældne og større Herkulesmyre, der er dukket op. Den
udhuler og ødelægger det
træ, den bygger rede i. Derfor er det vigtigt at bekæmpe den, hvis man får den i
sit hjem, men da den mest er
aktiv om natten, er den sværere at opdage.

Duftsporet lokker
Den bedste måde at undgå
myrer i boligen er ifølge
styrelsen at helt enkelt at
sørge for, at de får svært ved
at komme ind i huset. Det vil
sige, at man skal have lukket de revner og sprækker
i fundamentet, ved rørgennemføringer og langs fodpaneler, hvor de kan komme
ind. Derudover kan man
sørge for, at de søde sager,
som myrerne elsker, ikke
står fremme på bordet.
Hvis man kan finde boet,
er det mest effektive at

ødelægge det og derved bekæmpe både dronning, æg,
larver og pupper der. Hvis
det udendørs bo befinder sig
ved husets sokkel, kan man
forebygge en invasion ved
at hælde kogende vand ned
i boet.
Tager man i stedet kemien
til hjælp, er der flere midler,
der kan bruges. Hvis myrerne bor under huset eller
under gulvet, kan de lokkes
frem med en myrelokkedåse, der indeholder forgiftet
føde. Når myrerne finder
maden, lægger de duftspor
ud, som fortæller andre
myrer, hvor de skal gå hen,
og alle de arbejdermyrer,
som henter den forgiftede
mad vil tage den med hjem
til boet, der vil gå til grunde
efter et stykke tid.
Vælger man at bruge et af
de mange forskellige midler til myrebekæmpelse,
skal man være særlig opmærksom på, at myrebekæmpelsen oftest foregår
i børnehøjde, og at også
husdyr kan blive udsat for
midlerne. Nogle midler er
ikke godkendt til at bruge i
nærheden af fødevarer, for
eksempel på køkkenbordet
eller i køkkenskabe, og det
er derfor vigtigt at læse etiketten grundigt.

Hej Lotte. Jeg har haft ondt i
lænden gennem et par måneder. Det svinger meget hvor
slemt det er, men når det er
værst, gør det især ondt at gå
og at rejse sig fra en stol. Jeg
har prøvet at lave nogle øvelser fra en fysioterapeut og
fået massage, men det er som
om det ikke gør nogen forskel.
Jeg er blevet anbefalet kiropraktor, men er noget nervøs
for det med at det knækker og
så videre.
En årsag til dine smerter
kan være nogle led der sidde fast i din ryg. Du gør det
rigtige ved at lave øvelser og
så videre, men hvis leddene
ikke bevæger sig korrekt,
vil øvelserne ikke få den effekt de ellers kunne have
haft; det samme gælder for
massagen. Led og muskler
er indbyrdes afhængige, og
man kan derfor sjældent nøjes med at behandle den ene
del.
Hos kiropraktoren vil du
blandt andet få undersøgt
den specifikke bevægelighed i dine led. I dette tilfælde
i din ryg, men princippet er
det samme når vi behandler
albuer, ankler og så videre.
Leddene kan løsnes med en
række forskelige teknikker
hvoraf den mest kendte er
»knækket«; også kaldet en
justering. Ved denne teknik
giver vi ledet et præcist lille
tryk, hvorefter der høres et
- smertefrit og uskadeligt
- knæk. Denne lyd skyldes
ikke noget der reelt knæk-

Et rygestop kan være med til at forebygge knogleskørhed.
ker, knogler der rammer
hinanden el. lign. Det er en
form for trykudligning af
det vakuum, der har holdt
ledet fast, og ikke sjældent
mærker man straks en bedring.
Justeringen er kun én ud
af mange teknikker kiropraktoren anvender. Led
kan mobiliseres på andre
måder, og der bruges også
diverse muskelteknikker til
at fjerne spændinger, myoser med videre. Normalt vil
der også blive instrueret i
forskellige øvelser, og taget
en snak om arbejdsstillinger, træningsteknik med
mere.

Knogleskørhed
Alle rammes med tiden af
knogleskørhed, men dog
primært kvinder efter overgangsalderen. Knogleskørhed kan blandt andet forbygges med motion, kalk og

D-vitamin tilskud, rygestop
og begrænset alkoholindtag. Nogen former for sygdom og medicin kan afkalke
knoglerne, så tal med din
læge hvis i tvivl. Din læge
kan også afgøre om du skal
i medicinsk behandling for
knogleskørhed.
Knogleskørhed i sig selv
giver ingen gener, men det
øger risikoen for knoglebrud. Hos nogen kan knoglerne afkalke i en sådan
grad, at selv små fald og lette
løft kan medføre et brud.
Hos kiropraktorerne ser
man ikke sjældent at pludseligt opståede rygsmerter,
hos især ældre, er en såkaldt
kompressionsfraktur.
Selv om man har knogleskørhed, kan man godt blive
behandlet ved en kiropraktor. Behandlingen tilpasses
altid til patienten og til problemet

