
Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide

Ny metode lindrer smerterne

Foto: Scanpix

Sådan 
du gigtsmerterne

lindrer



2

PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 
København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus og 

www.b.dk/plus, Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning An-
dersen, Redaktør: Mette Bernt Knudsen, Bemærk: Der 

kan være omtalt forhold, der ikke længere er gældende. 
Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen.

INDHOLD I DETTE HÆFTE:
SÅDAN LINDRER DU GIGTEN

Laser lindrer gigtsmerter  ............................................................. 4–5
En sikker kur mod slidgigt  ............................................................6–7
Det kan du selv gøre  ...................................................................10–15



3



4

Torben
Bagge
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Det kan være svært at 
finde lindring for sine 
smerter, når man lider af 
slidgigt. Behandlingsmu-
lighederne er få. Men nu 
viser et nyt universitets-
studie, at en ny type laser 
effektivt kan dæmpe 
smerterne og give bedre 
bevægelighed i leddene.

Det kontrollerede studie, 
som forskere ved Dundee 
Universitet i Skotland står 
bag, publiceres nu i viden-
skabs-tidskriftet Physi-
otherapy.

I forskernes konklusion 
hedder det: ’Kort tids be-
handling med lav-frekvent 
laserterapi i kombination 
med motion kan effektivt re-
ducere smerter og forbedre 
livskvaliteten.’

I Storbritannien er flere 

end 8,5 millioner ramt af 
slidgigt, og herhjemme ople-
ver 700.000 jævnligt tegn på 
slidgigt i kroppen.

Endnu ikke så udbredt
– Laserstråler er desværre 
endnu ikke så udbredt i be-
handlingen af slidgigt. Men 
det nye universitets-studie 
bekræfter mine egne gode 
erfaringer med metoden. 
Laserbehandling kan ikke 
helbrede gigt, men i høj grad 

lindrer  gigtsmerter
Nyt håb for de 700.000 danskere, der lider af den uhelbredelige slidgigt

Laser 
Kiropraktor Ole Carøe behandler 
en gigtramt patient med den ny 
type laser. Foto: Kasper Palsnov
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lindre symptomerne, så syg-
dommen er til at lave med, 
siger Ole Carøe, der driver 
en stor kiropraktisk klinik i 
Holte. Her har han det sidste 
par år anvendt laser til be-
handling af slidgigtramte.

– Laserstrålerne indvir-
ker på hele cellestofskiftet 
omkring det betændte led. 
De såkaldte mitokondrier, og 
et særligt stof, ATP, aktive-
res, så kroppen bedre kan 
kæmpe imod den nedbryd-
ningsproces, som er i gang. 
Efter få behandlinger med 
laseren fortæller patienterne, 
at de igen kan gå ture som 
tidligere, cykle, svømme osv. 
Og for ikke så få betyder det, 
at de kan udsætte en opera-
tion med udskiftning af enten 
knæ eller hofte, forklarer Ole 
Carøe.

Dæmper smerten
Susanne Dyrhave, der også 
i et par år – på sin klinik 
i Ullerslev på Fyn – har 
behandlet gigtramte med 
laser, er enig i, at metoden 
bør have større udbredelse 
i en situation, hvor mange 
leder efter effektiv lindring 
af deres gigtsmerter:

– Det er vigtigt at slå fast, 
at slidgigt ikke kan helbre-
des, men når det er sagt, så 
er det hævet over enhver 
tvivl, at mange oplever et 

markant fald i smerte-ni-
veauet. Forskning har vist, at 
laseren bl.a. også stimulerer 
både produktionen af endor-
finer og prostaglandiner, som 
dæmper smerteoplevelsen. 
Jeg får rigtig mange tilbage-
meldinger fra patienter, som 
i kraft af færre smerter nu 
igen er i stand til at motio-
nere. Det er uhyre vigtigt, 
fordi det jo allerede er veldo-
kumenteret, at især motion 
forbedrer den slidgigtramtes 
situation, siger Susanne 
Dyrhave.

Muskelsmerter
I det skotske forsøg blev de 
laser-behandlede patienter 
nøje kontrolleret ved bl.a. 
udfyldning af smerteskemaer 
med point fra 1 til 10. Pa-
tienterne, som alle var hårdt 
plagede af smerter, oplevede 
et fald i smerter med næsten 
to point i gennemsnit. De, 
der modtog en kontrolle-
rende placebo-behandling, 

oplevede ingen ændring i 
smertemønstret. Faldet på et 
par point er ifølge forskerne 
nok til, at patienterne ikke 
længere føler sig så hæm-
mede af sygdommen.

Tidligere studier har peget 
på, at laser-behandling kan 
medvirke til at forsinke 
nedbrydningsprocessen i 
gigtramte knæ.

Metoden har også vist sig 
effektiv i behandlingen af 
muskelsmerter i nakke, skul-
der og lænd, mod hælspore, 
krampe og urolige ben. Der 
er også dokumentation for, at 
ar heler hurtigere efter laser-
behandling.

– Jeg fik for et par år siden 
foretaget en tredobbelt 
bypass-operation i hjertet, 
og bagefter behandlede jeg 
selv mit operationsar med 
laseren. Da jeg viste det me-
get flotte, næsten usynlige ar 
til hjertekirurgen, blev han 
vist ret imponeret fortæller 
kiropraktor Ole Carøe.

lindrer  gigtsmerter

Forskning har vist, 
at laseren bl.a. sti-
mulerer produktio-
nen af endorfiner 
og prostaglandiner, 
som dæmper 
smerteoplevel-
sen.  Foto: Kasper 
Palsnov
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to

: I
ris En sikker kur mod slidgigt 

Af Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Medicin har bivirkninger - det har 
træning ikke. Derfor er der god grund 
til at motionere for at mindske smer-
terne
Sygdommens navn – slidgigt - får mange 
til at tro, at de skal skåne deres led. Men 
det skal man ikke. Tværtimod skal være 
så aktiv som mulig, så musklerne styrkes 
og ledbånd, sener og knogler bliver mindre 
belastet. Hvis ikke man motionerer, risi-
kerer man en hverdag med flere smerter.  

’Knaser’ dit knæ, når du er på vej op ad 
trappen? Eller kniber det med at strække 
og bøje fingre, holde på ting, sidde eller 
stå i den samme stilling i længere tid, 
fordi dine led føles stive? Så skyldes det 
måske, at du har slidgigt - en sygdom, som 
omkring 210.000 danskere lider af, og som 
flere og flere vil få i fremtiden på grund 
af sidestillende arbejde, stigende over-
vægt og flere ældre i befolkningen. Det 
stigende antal ældre kan vi ikke lave om 
på, men den kedelige udvikling med flere 
overvægtige kan bremses, hvis flere - der 
har slidgigt - finder træningstøjet frem og 
kommer i bedre form. Det er nemlig vel-
dokumenteret, at træning, - både styrke 
- og konditionstræning - kan mindske 
smerterne og forbedre bevægeligheden 
i det ramte led. Faktisk kan man ofte 

udsætte eller helt undgå en operation for 
slidgigt i knæ og hofte ved at motionere 
regelmæssigt, viser forskningen, som bl.a. 
er dokumenteret i Sundhedsstyrelsens 
retningslinier for bl.a. slidgigt, som for 
nylig udkom.   

Professor og overlæge ved Videncenter 
for Reumatologi og Rygsygdomme på 
Glostrup Hospital, Merete Lund Hetland 
bekræfter de videnskabelige resultater:  

– Undersøgelser viser, at det er meget 
effektivt at motionere, og det er en mis-
forståelse at tro, at man skal skåne sine 
led. Hvis man får styrket sine muskler 
og balance, kommer der mindre fejlbe-
lastninger på sener, ledbånd og knogler. 
Man får færre smerter - og for nogen kan 
det udskyde tidspunktet for en operation, 
siger overlægen.

Alt for mange mennesker sidder stille 
i sofaen, fordi de forfejlet tror, at motion 
kan skade leddene. Men i stedet for at 
holde sig i ro, burde de hellere få lidt sved 
på panden:

– Der er ikke noget at sige til, at folk 
kan være bange for at dyrke motion, fordi 
det måske gør ondt. Man skal træne inden 
for smertegrænsen, og man må godt have 
ømme muskler dagen efter. Man skal 
sørge for at lytte efter kroppens signaler 
og ikke overbelaste den, siger Merete 
Lund Hetland.

Den holdning deler man hos Gigt-
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Undersøgelser viser, at 
det er meget effektivt at 

motionere, og det er en mis-
forståelse at tro, at man skal 
skåne sine led. Hvis man får 
styrket sine muskler og balan-
ce, kommer der mindre fejlbe-
lastninger på sener, ledbånd 
og knogler.

En sikker kur mod slidgigt 
foreningen, som råder folk til at finde en 
motionsform eller træning, de kan holde til, 
og som de synes er sjov.  

– Der findes ikke én rigtig motionsform 
eller én rigtig måde at træne på. Lidt motion 
er bedre end slet ingen. Man skal derfor 
være glad for den træning, man gennemfører, 
i stedet for at få dårlig samvittighed over det, 
man ikke fik gjort, siger foreningens direk-
tør, Lene Witte:

– Det er aldrig for sent at gå i gang - selv 
ældre mennesker har stort udbytte, siger 
hun.  
For en stor gruppe af de gigtplagede dan-
skere er der endda dobbeltbonus, hvis de går 
i gang med motionen. Det gælder dem, som 
har lidt ekstra på sidebenene.

– Hver gang, du tager et skridt, har du 
både din kropsvægt og muskeltrækket på 
dit knæ - så det bliver vægten gange to. Den 
bedste investering er derfor at tabe sig, så 
man letter vægten fra leddet. Man kan sige, 
at man får det dobbelte igen, sagde professor 
i reumatologi ved Parker Instituttet på Fre-
deriksberg og Bispebjerg Hospital, Henning 
Bliddal for nylig til BT.

Forskningen viser, at overvægtige kan 
reducere deres symptomer med 30 procent, 
hvis de taber 10 procent af deres kropsvægt. 
Det er ikke kun overvægtige, som rammes 
af slidgigt. I mange tilfælde er sygdommen 
arvelig – og sportsskader eller andre typer 
brud kan medføre de stive led.

Kostbar sygdom

Ca. 700.000 danskere har tydelige 
symptomer på gigt, som er en samlet 
betegnelse for muskel- og skeletsyg-
domme og dækker over 200 diagnoser.

Gigtsygdomme koster hvert år 
samfundet ca. 25 mia. kr. og er den 
næsthyppigste årsag til, at folk trækker 
sig fra arbejdsmarkedet på et tidligt 
tidspunkt.

25 pct. af alle langtidssygemeldin-
ger skyldes gigt. Næst efter psykiske 
sygdomme er gigt den største diagno-
segruppe blandt førtidspensionister.

I 2011 var gigt årsag til næsten hver 
femte tildeling af førtidspension.

Slidgigt rammer oftest hofte og 
knæled, men også rygsøjlens led, fod-, 
skulder-, albue- og håndled rammes. 
Nogle udviser store forandringer, men 
har ingen smerter af betydning. Andre 
har svære smerter, men ikke nogen 
forandringer af betydning på røntgenbil-
ledet.
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Prøv Movizin i 45 dage til halv pris - kun kr. 89,- 
Herefter sørger vores leveringsservice for, at du 
får tilsendt Movizin hver 2. måned for kun kr. 
179,-. Med vores fordelagtige leveringsservice 
sikre, vi dig den optimale effekt og bedste pris. 

Husk du kan holde pause eller stoppe leverin-
gerne, når du ønsker det. 

Bestil på telefon 82 30 30 40 alle hverdage fra 
kl. 8.00 - 16.00 eller på www.wellvita.dk. 

Prøv Movizin  – 45 dages forbrug kun kr. 89,- Direkte til din postkasse

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk

STARTTILBUD

8900 
Spar 90,-

Perfekt 9.0 af 10TRUSTPILOT
Movizin leveres direkte i din postkasse,så du 
undgår turen til posthuset. I pakken er der 
vedlagt et girokort, som du betaler senest  
14 dage efter modtagelsen.
Der tillægges kr. 39,- i porto pr. forsendelse.

Slip af med dine ledproblemer
Movizin er et naturmiddel udviklet til dig, som 
ønsker at slippe af med ledproblemerne, så 
du kan leve et aktivt og rørigt liv, uden ge-
ner fra leddene. Movizins sammensætning 
er helt unik. Produktet er 100% naturligt og 
indeholder en stærk kombination af planterne 
boghvede og ingefær, der virker i alle krop-
pens led.

Opdaget af forskere på universitetet i 
Odense 
Ingefærs gode virkning på leddene, blev op-
rindeligt opdaget af forskere på Odense Uni-
versitet, der efterfølgende lavede flere studier, 
som beviste den gode effekt. 

Uden begrænsninger
Den viden vi har omkring den gode virkning, 
fra de mere end 10.000 danskere der hver dag 
bruger Movizin, kan i dag komme alle med led-
problemer til gavn.

Du skulle også prøve
Vil du også starte på Movizin og opleve den 
gode effekt på dine led, har vi lige nu et godt 

Er dine led
kommet op i årene? 
Bengt Burg startede på Movizin, 
fordi han fik problemer med led-
dene. Effekten viste sig hurtigt, 
og han valgte derfor at fortælle 
hele Danmark om Movizin.

Problemer med leddene efter 50 års alderen, 
er noget mange oplever. Leddene fungerer 
ikke længere som de gjorde tidligere. Det be-
gynder langsomt at give problemer i hverda-
gen, og måske sætter de begrænsninger for, 
hvad man kan foretage sig.

Nu er mine 
led i topform
”Efter flere år med problemer 

med mine led, startede jeg 
på Movizin, og det har haft en 

fantastisk effekt.”
Med venlig hilsen

Bengt Burg

tilbud, hvor vi samtidig tilbyder en unik virk-
ningsgaranti. Prøv selv og mærk forskellen i 
dine led.

Hvem er Wellvita? 
Wellvita en dansk virksomhed med 30 års 
erfaring i at udvikle virksomme naturmidler, 
herunder også Movizin.
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Det kan du 
 selv gøre

BRUG KROPPEN: Sygdommens 
navn – slidgigt – forleder mange 
til at tro, at de skal skåne deres 
led. Men det skal man ikke, på-
peger førende danske gigtlæger. 
Tværtimod skal man være så ak-
tiv som muligt, så musklerne styr-
kes og ledbånd, sener og knogler 
bliver mindre belastet. Hvis ikke 
man motionerer, risikerer man 
at få flere smerter. Hvis man får 
styrket sine muskler og balance, 
kommer der mindre fejlbelastnin-
ger på sener, ledbånd og knogler. 
Man får således færre smerter, 
og for nogle kan det udskyde 
tidspunktet for en operation.

Kilder: Frederiksberg Hospital
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Kilder: Frederiksberg Hospital

STYRKETRÆNING: Det er 
veldokumenteret af danske for-
skere, at træning, både styrke-og 
konditionstræning, kan mindske 
smerterne og forbedre bevæge-
ligheden i det ramte led. Faktisk 
kan man ofte udsætte eller helt 
undgå en operation for slidgigt i 
knæ og hofte ved at motionere 
regelmæssigt, viser forskningen.



12

TAB DIG: Vægttab mindsker 
slidgigt-symptomer markant. 
Forskningen viser, at overvæg-
tige kan reducere deres symp-
tomer med 30 pct., hvis de taber 
10 pct. af kropsvægten. På bl.a. 
Frederiksberg Hospital undgår 
mange patienter at komme under 
lægens kniv, fordi de vælger en 
radikal slankekur.

Kilder: Frederiksberg Hospital
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GODT AT SPISE: En række studier 
peger nu på, at kosten spiller en 
rolle i udviklingen af slidgigt. F. eks. 
har den danske læge Niels Hertz i 
et studie påvist, at C-vitaminer kan 
dæmpe gigtsmerter og forbedre 
smidigheden i de ramte led. C-
vitaminrige fødevarer er bl. a. 
appelsin, rød peberfrugt og hyben. 
Fed fisk som sardin, laks og makrel 
er rige på de vigtige, flerumættede 
fedtsyrer, som bl. a. også beskytter 
leddene.

Kilder: Frederiksberg Hospital
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NATURMEDICIN: Gurkemeje 
har i mange studier bevist sin 
effektivitet mod slidgigt. Kryd-
deriet er rigt på curcumin, som 
virker betændelseshæmmende. 
Krydr dine middagsretter 
med 1-2 tsk. gurkemeje. Også 
ingefær har i en række studier 
vist sig at hæmme betændelsen 
i de gigtramte led. Det samme 
gælder hyben, der er afprøvet 
i gigtforsøg på Frederiksberg 
Hospital.

Kilder: Frederiksberg Hospital
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FÅ NOK KALCIUM: Kalcium 
er et vigtigt mineral, hvis dine 
led er truede af gigtsymptomer. 
Gode kalciumkilder er bl.a. mælk 
og skæreost.
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