
Du kan hämta dina 
beställningar på apoteket eller 
från våra avhämtningsfack på 

S-market i Munkshöjden eller på 
Alepa på Munksnäs Allen.

Köp apoteksprodukter 
inkl.receptmediciner, 

när det passar dig bäst. 
Vår nätbutik betjänar 

24/7

Vi har också 
hemleverans.
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Ledare

Tillbaka till vardagsrutinerna
erbjudanden på vårt apotek. Det är också 
bra att ha zink och C-vitamin till hands om 
förkylningssymtom skulle slå till. Vi ska ock-
så fortfarande komma ihåg att upprätthålla 
en god handhygien.

Ta hand om dig, det är du värd! Hälsosam 
och mångsidig kost är en viktig faktor. När 
det finns tillräckligt med protein, fibrer och 
vitaminer på tallriken är allt i sin ordning. 
Dessutom smakar hälsosam mat oftast också 
gott. Kosten kan vid behov kompletteras med 
vitamin- och spårämnespreparat.

Checklistan för en lyckad läkemedelsbe-
handling, eller LOTTA-listan, hjälper till 
att kartlägga riskerna med läkemedelsbe-
handling för i synnerhet äldre patienter. Vi 
berättar mer om detta i tidningen.

Vi betjänar dig nu också på nätet. Du kan 
köpa alla apoteksprodukter när det passar 
dig bäst, för vårt nätapotek är öppet 24/7 i 
adressen: munkkiniemenapteekki.fi
Välkommen och bekanta er med vårt apotek 
och våra erbjudanden ocksä på nätet!

Augustihälsningar,
Apotekare Liisa Kärkkäinen
Munksnäs apotek

Sommaren är inne på slutrakan och 
kvällarna börjar så småningom bli 
mörkare. Förhoppningsvis får vi ändå 

fortfarande njuta av sköna och varma dagar 
och hinner plocka säsongens bästa natur-
produkter till tallriken och frysen. I varje 
fall startar skolan, daghemmen, arbetet eller 
hobbyerna för största delen av oss och den 
kommande hösten ger många ny energi.

När skolorna och daghemmen inleder sin 
verksamhet är huvudlöss varje år ett problem 
– ibland större, ibland mindre. Huvudlöss 
orsakar så att säga huvudbry i många famil-
jer. Man kan och bör förbereda sig på detta 
gissel redan i förväg. Vår personal ger de 
bästa tipsen om hur man förebygger eller 
behandlar huvudlöss.

På hösten känns det inspirerande att börja 
med en ny hobby eller återuppta en gammal. 
Motion är inget dåligt alternativ. Om man 
plötsligt blir mer aktiv kan det kännas i krop-
pen: musklerna kan bli ömma eller kramp 
och sendrag kan orsaka smärta. Också mot 
dessa besvär får du hjälp på apoteket.

När hösten framskrider börjar  de kyliga 
kvällarna tränga undan sommarvärmen. 
Kroppens försvarssystem sätts på prov. 
Om D-vitaminet som ökar motståndskraf-
ten har tagit slut, dra nytta av månadens 

“Kosten kan vid behov 
kompletteras med vitamin- och 
spårämnespreparat”

Stamkundens rabatt:
Uppköp under
kalenderåret

  
rabatt-%

    50 - 100 €  2%
 101 - 200 €  3%
 201 - 300 €  4%
 301 - 500 €  5%
        >500 €  8%

MUNKSNÄS APOTEK
Öppettider:  
må–fre  kl. 8.00 – 18.00 
lö  kl. 9.00 – 15.00

Apoteket är stängt under helg-
dagar samt på jul- och midsom-
marafton och påsklördagen.

Adress:

Professorvägen 2,  
00330 Helsingfors
Telefon:(09) 477 0100
info@munkkiniemenapteekki.fi

Nätapotek öppet 24/7
www.munkkiniemenapteekki.fi
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10 Mer närvaro
Ett närvarande sinne kan 
koncentrera sig på det väsentliga, 
prioritera och använda tiden smart.

Läkemedelsbehandlingen 
i balans?
Du kan kontrollera det med 
hjälp av LOTTA-listan.

7

18 Hjärtrytmen lever loppan
Så här känner du igen farliga 
rytmstörningar.

30 Energi från protein
Proteiner stöder viktkontrollen 
och bidrar till återhämtningen 
efter en idrottsprestation.

34 Coronapandemin lärde 
oss att motionera hemma
Rolig och effektiv gymnastik 
för seniorer: lämpliga rörelser 
för nybörjare, personer med 
god grundkondition och dem 
som eftersträvar toppkondi-
tion.

bild: Susanna Viljanen

40 Specialgrupper på apoteket
Vi sammanställde 7 frågor & svar 
om tillgänglighet.
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22 Fukt för kruttorr hud
Ta hjälp av peeling, krämer, 
torrborstning och andra 
behändiga knep.

24 Är det kosten som 
orsakar trötthet?
När vardagen känns utmattande 
lönar det sig att granska mat-
vanorna. Ibland behövs ett 
vitamintillskott.

40

”Var och en som återhämtar 
sig från en allvarlig sjukdom 
behöver tänka positivt, men 
detta får inte leda till att man 

överskrider sin kapacitet. Det 
är såklart härligt när familjen, 
vännerna och kollegorna he-
jar på. Det vet dock inte vad 
den som insjuknat upplever. 
Ofta syns inte effekterna av 

en stroke utåt.”

Marianne Helmi, som 
återhämtar sig efter en stroke, 
tidningen Aivoterveys 1/2021

Forskningen i Alzheimers 
sjukdom tog ett språng framåt när 
forskare vid Uleåborgs universi-
tet lyckades beskriva i detalj hur 
pulseringen i hjärnans artärer som 
upprätthåller hjärnans renings-
system avviker hos personer med 
Alzheimers sjukdom. Betydande 
förändringar i pulseringen hittades i 
synnerhet i områden i hjärnan som 
har att göra med minnesfunktioner. 

I en del av hjärnan, bland annat 
i området vid hippocampus och 
hjässloberna, gick pulsvågorna i 
motsatt riktning jämfört med friska 
personer. Just dessa områden av 

hjärnan har en viktig roll i minnes-
funktionerna.

Forskarna upptäckte att pulse-
ringen framskrider ojämnt hos Alz-
heimerpatienter: för snabbt i små 
kärl och för långsamt i stora kärl.

Det är ännu inte känt vad som 
orsakar vad – beror ansamlingen 
av amyloidplack som försvagar 
hjärnan hos en Alzheimerpatient 
på den avvikande pulseringen eller 
orsakar plack som ansamlas runt 
blodkärlen de upptäckta avvikel-
serna i pulseringen?

Uleåborgs universitet

Nytt om Alzheimers

29.9.
är internationella 

hjärtdagen.
Ta väl hand om 

ditt hjärta!

ApoteksNytt
En apotekskundtidning som

utkommer med 6 nummer per år.
Fullspäckad med pålitlig

information om hälsa och
välmående. Vi samarbetar

med flera olika 
patientorganisationer.

Sjunde årgången.
Prenumerationspris 49€/år.

www.apteekkinyt.fi
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När det händer och sker...
Diclofenac ratiopharm 
23,2 mg/g geeli

te
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NYHET!

Diclofenac ratiopharm 

Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g gel. För lokal, symtomatisk behandling av smärta 
vid akuta sträckningar, vrickningar och kontusioner orsakade av trubbiga 
skador. Läkemedlet är avsett för korttidsbehandling. Verksamma ämnet är 
diklofenak. För vuxna och ungdomar på minst 14 år. Rådgör med din läkare, 
om du är gravid eller ammar. Använd inte om du är allergisk mot något av 
innehållsämnena i läkemedlet. Förpackningsstorlekarna är 50, 100 och 150 
g tub. Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig 
på produktresumén daterad 10.6.2020. Mera information: www.laakeohje.� , 
info� nland@tevapharm.� . Marknadsförs av Teva Finland Oy. 
MULTI-FI-00213-1-21

 Antiinflammatorisk smärtstillande 
 gel för symtomatisk lindring 

vid sträckningar och vrickningar

 Dosering endast 2 gånger dagligen

 Behaglig att breda ut och lätt att använda

Två bra orsaker att välja ratiopharm

Hög kvalitet Förmånlingt pris
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Text
ApoteksNytts redaktion
Bilder
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Är din läkemedelsbehandling lyckad och uppdaterad? 
Säkerhets och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
Fimea har sammanställt en lista som med hjälp av 8 frågor 
kontrollerar hur läkemedelsbehandlingen har lyckats.

LOTTA-LISTAN 
VISAR HUR BRA 
LÄKEMEDELS-
BEHANDLINGEN 
FUNGERAR

Checklistan är avsedd för läkemedelsanvändare över 
65 år. Det lönar sig att gå igenom den så kallade LOT-
TA-listan då och då, i synnerhet om man är äldre och 
använder många läkemedel. I checklistan frågas det 
bland annat om personen saknar en uppdaterad lista över 
alla läkemedel den använder, om det ibland förekommer 
svårigheter med att ta läkemedel samt om regelbunden 
uppföljning av läkemedelsbehandlingen, såsom kontroll-
besök, saknas. Dessutom uppmuntrar checklistan till att 
fundera över om det under den senaste tiden har förekom-
mit symtom som stör det dagliga livet.

Listan finns på internet på adressen fimea.fi med 
sökordet LOTTA-lista (på finska). Du kan fråga efter en 
finsk pappersversion på apoteket. Den svenskspråkiga 
versionen publiceras under 2022. Apotekareförbundet har 
understött forskningen som ligger bakom utvecklingen av 
listan.

Om du svarar ”ja” eller ”kan inte säga” på flera av 
frågorna i listan, lönar det sig att kontakta apoteket eller 
en bekant läkare eller sjukskötare. Det är också bra att ta 
kontakt om det uppstår frågor när listan fylls i.

Listan uppmuntrar och aktiverar att ta kontrollen över 
sin läkemedelsbehandling, till exempel sammanställa och 
uppdatera en aktuell medicineringslista samt följa upp 
effekterna av läkemedelsbehandlingen.

fimea.fi

Selen

1. Selen är ett viktigt spårämne för 
cellerna. I Finland har man redan 
länge lagt till selen i gödsel.medel 
för att säkerställa ett tillräckligt intag 
av selen hos befolkningen. Selen 
stöder också hudens och hårets 
välbefinnande.

2. Om man inte äter så mångsidigt, 
kan selentillskott på burk vara på 
sin plats. Även veganer kan behöva 
selentillskott, eftersom selenkällor är 
bland annat kött, mjölk och mjölk-
produkter.

3. Var noggrann: för stora selendoser 
kan till och med vara giftiga.

Källa: apteekkari.fi

”Hur man bemöter en annan 
människa berättar mycket 

om ens personliga utveckling 
eller brist på utveckling. Alla 
som har identifierat och ac-

cepterat sina egna begräns-
ningar kan respektera andras 

begränsningar.”

Satu Lähteenkorva: 
Terveesti tasapainossa 

(Viisas Elämä, 2020)

Superhjälte



ETT REJÄLT INNEHÅLL AV 
MJÖLKSYREBAKTERIER FÖR 
MER KRÄVANDE SITUATIONER

4 undersökta mjölksyrebakteriestammar 
som understödjer varandras funktion
Innehåller glutamin och biotin, vilka bidrar 
till att bibehålla normala slemhinnor
Lämpar sig både för dagligt
bruk och som kur

www.bioteekki.fi

På apoteket har vi ett brett utbud av bra produkter för många 
olika besvär och som stöd för att upprätthålla hälsan och 
välbefinnandet. Nya, bra produkter har kommit eller kommer 
snart att komma ut på marknaden – varav några finns här. 
Fråga efter nyheter på apoteket!
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Berocca Energy
Berocca Energy-kosttill-
skotten innehåller ett 
heltäckande urval av vi-
taminer och spårämnen. 
Den goda och uppfriskan-
de vitamindrycken ger 
positiv energi i vardagen! 
Finns som brustablett 
med apelsin- och bärs-
mak samt som sväljbara 
tabletter. Marknadsförs 
av Bayer.

Energi

AURIFEN 
örondroppar 7 g
AURIFEN örondroppar lind-
rar smärta och klåda i den 
yttre örongången samt stö-
der läkningen av inflamma-
tionstillstånd i örat. För vux-
na och barn över 6 månader. 
CE-märkt medicinteknisk 
produkt. Marknadsförs av 
Sirowa Finland Ltd Oy.

Mot klåda i örongången Från 6 mån. 
ålder

Minisun Monivitamiini 
Pehmonalle Junior sitrus 
60 och 120 st.
Minisun Pehmonalle Junior si-
trus med fräsch citrussmak är 
ett enkelt sätt att säkerställa 
det dagliga intaget av vitaminer 
och spårämnen för barn. Peh-
monalle sitrus innehåller 13 olika 
vitaminer och mineralämnen och 
färgerna, aromerna och sötnings-
medlen i produkten är naturliga. 
Produkten är glutenfri, lakto-
sfri, mjölkfri, sockerfri, sojafri 
och jästfri och lämpar sig också 
för citrusallergiker. Dosering: 
3–10-åringar 1 st./dag, barn över 
10 år 2 st./dag. 
Marknadsförs av Verman.

Fräsch smak

Bepanthen SensiCalm
Bepanthen SensiCalm ger snabb hjälp mot 
klåda utan kortison. Verkar inom 30 minu-
ter. Krämen passar hela familjen. Innehåller 
inga parfymer eller konserveringsmedel. 
CE-märkt medicinteknisk produkt. 
Marknadsförs av Bayer.

Snabbverkande

Ferrion 100 mg 
50 tabl och 100 tabl
Ferrion 100 mg är ett starkt, långverkande järn- 
och C-vitaminpreparat, där järnet är i en mag-
vänlig bisglycinatform. Produkten innehåller 100 
mg järn och 60 mg C-vitamin som förbättrar 
järnupptaget. Från den långverkande tabletten 
frigörs järnet först i tunntarmen, och dessutom 
kan preparatet tas i samband med måltid*. Båda 
dessa faktorer bidrar till att minska eventuell 
magirritation. Den lilla, lätt sväljbara tabletten 
kan vid behov delas. Lämplig även för veganer. 
Näringstillskott, marknadsförare Orion Pharma.

*mjölkprodukter, kaffe och te kan försämra järnabsorptionen

Lämplig även 
för veganer

Ny kraft i vardagen

Mot klåda utan kortison

Viktiga vitaminer för barn

Magvänligt järn

Vitaali Rauta 50 mg 
och 100 mg med 
salmiaksmak
Järn befrämjar det norma-
la bildandet av röda blod-
kroppar och hemoglobin 
samt transporten av syre 
i kroppen och immun-
systemets normala funk-
tion. Det hjälper också 
att minska trötthet och 
utmattning. Dosering: 15 
ml per dag. Tillverkad i 
Finland. Hankintatukku 
Oy.

Järnpreparat i vätskeform, väl 

absorberbar bisglycinatform Fe2+.
Starka och 
magvänliga 

järnpreparat
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LIVET ÄR 
HÄR OCH NU
Att stanna upp en stund kan ha överras-
kande effekter. Att träna på en accep-
terande, medveten närvaro gör gott för 
kropp och själ, och för hela livet.

Text
Susanna Viljanen
Bilder
Shutterstock

Människans sinne tycker om att vandra. Ibland lönar 
det sig att flytta uppmärksamheten som slunkit iväg 
till tidigare misslyckanden eller framtidsplanering 

tillbaka till nuet. Livet sker här och nu.
Eftersom en vuxen människa sällan klarar av att leva i nu-

et, måste man lära sig närvaro. Olika närvaroövningar har 
använts och undersökts redan i flera hundra år. Det är alltså 
inte fråga om enbart ett modefenomen.

En accepterande, medveten närvaro som regelbundet övas 
upp har många positiva effekter. I undersökningar har mind-
fulnessmetoden bland annat konstaterats minska stress, de-
pression och ångest, sänka blodtrycket samt öka den psykiska 
flexibiliteten.

– Accepterande, medveten närvaro har en direkt inverkan 
på det autonoma nervsystemet och bidrar därför till stress-
hanteringen. Blodtrycket sjunker, pulsen blir långsamma-
re och den gynnsamma pulsvariabiliteten ökar. Därför har 
till exempel hjärtpatienter nytta av sådan närvaro, berättar 
mindfulnessinstruktör Sirpa Tuominen, rehabiliteringschef 
vid Helsingin Sydänkuntoutus ry.

Det finns till och med forskningsbevis på att tillägnandet 
av accepterande och medveten närvaro ökar förnyelsen av 
telomerer. Telomerer är kromosomernas byggstenar, som 
skyddar allmänhälsan och motståndskraften samt skjuter 
upp åldersrelaterade sjukdomar.

Att lära sig närvaro förbättrar inte bara hälsan, utan också 
livskvaliteten.

– När man tränar på accepterande, medveten närvaro ska-
pas nya förbindelser i hjärnan. Då är det lättare att hitta nya 
lösningar på problem och tillägna sig tillvägagångssätt som 
ökar välbefinnandet, säger Leena Pennanen, en finländsk 
pionjär inom branschen som utbildar mindfulnessinstruktörer.

Att acceptera gör dig fri
Ofta talas det kort och koncist om detta ämne endast som 
närvaro eller medveten närvaro. Då faller något väsentligt 
bort, dvs. att den rådande stunden accepteras sådan som den 
är. Inga känslor, förnimmelser eller tankar skjuts bort, utan 
de får komma och gå som de är.

– Det svåraste och samtidigt mest effektiva är att accepte-
ra. Det betyder inte att man inte skulle göra något åt sådant 
som inte är bra. Att acceptera nuet är dock lugnande och 
hjälper en att se vart resurserna borde riktas härnäst, påpe-
kar Leena Pennanen.

Sirpa Tuominen, rehabiliteringschef vid Helsingin Sydän-
kuntoutus, vet hur svårt det är att säga till en person som är 
allvarligt sjuk att acceptera nuet så som det är.

– Sjukdomar är visserligen orättvisa, men det lönar sig in-
te att slösa energi på att kämpa mot sjukdomen. Då närvaro 
lugnar kroppen och sinnet, frigörs energi för återhämtning, 
säger Tuominen.

�



Bafucin® och Bafucin® Mint. För desinfektion av mun och svalg. För vuxna och barn över 5 år. Sötningsmedel sorbitol som har en milt laxerande effekt. 
Kontakta läkare om halsontet är förknippat med hög feber, huvudvärk, illamående eller om halsontet är ihållande eftersom det kan vara fråga om angina. 
Läs bipacksedeln. McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.  FI-BAF-2000036   10 /2020   ©McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

För halsontFör halsont
trippelverkandde Bafucin!trippelverkandde Bafucin!
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Vid köp av två ACO produkter: ACO Foot Cream Rich 100 ml.  
Erbjudandet gäller i september på deltagande apotek.  

Gäller ej ACO läppbalsam. Begränsad vara.

PÅ KÖPET

KÖP TVÅ  
ACO PRODUKTER  

I SEPTEMBER OCH FÅ

ACO FOTKRÄM 
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5 MINUTER 
OM DAGEN
Accepterande, medveten närvaro är alltså 
något som är värt att eftersträva, men hur 
kan man lära sig en sådan färdighet?

Utåt ser närvaro ut som meditation, 
dvs. som nästan ingenting. Den består 
främst av observation av den egna and-
ningen eller informationen som olika 
sinnen förmedlar medan man sitter, går 
eller rör på sig. Yoga, pilates och asahi är 
grenar som inkluderar element av accep-
terande och medveten närvaro.

– Det är svårare än man tror att obser-
vera sin andning eller sina sinnen, efter-
som tankarna väldigt lätt börjar vandra 
iväg. Det gör emellertid inget. Det är bara 
att styra tillbaka de flyende tankarna igen 

och igen. Man accepterar att tankarna 
har en benägenhet att vandra iväg, men 
lär sig förmågan att styra dem, beskriver 
Leena Pennanen, som utbildar mindful-
nessinstruktörer.

Genom att googla övningar i medveten 
närvaro och pröva dem får man en bra 
uppfattning om ämnet. Det bästa sättet 
att göra närvaro till en del av ens vardag 
är att delta i en flera veckor lång kurs. 
Sporadisk meditation eller observation 
av andningen då och då är inte till så stor 
hjälp.

– Att lära sig närvaro är som att lära 
sig ett nytt språk: det kräver repetition. 
Man måste öva regelbundet, gärna varje 
dag, för att lära sig att hitta sitt eget sätt 
att uppnå närvaro. Det är snarare frå-
ga om insikter än om teknik, säger Sirpa 
Tuominen.

– Fem eller tio minuter varje morgon 
är tillräckligt för att få en lugnare och 
klarare start på dagen. Sedan kan man 
under dagens lopp återvända till den lug-
na och närvarande medvetenheten som 
man upplevde på morgonen.

Mindfulnessinstruk-
törernas löfte: om du 
använder 20 minuter 

per dag till närvaro, får 
du 2 timmar mer tid, 

eftersom du lär dig att 
undvika onödig stress 
som förbrukar energi.

�



CE-märkt medicinteknisk product. Läs bipacksedeln. *)Tamro Bright Pharmacy Market, Eye hydration MAT 10/2020. | L.FI.MKT.10.2020.6485

Snabb och långvarig hjälp 
för torra ögon

DEN BEHÄNDIGA 
FLASKAN

kan förvaras i 
12 MÅNADER
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Tillverkad i Finland.
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UPPLEV 
MERA
Förmågan att vara närvarande kan och bör 
användas i alla aspekter av livet. Då ger också 
vardagliga upplevelser mera. Pröva till ex-
empel det här: njut av landskapet med alla 
sinnen, gör inte ett inlägg på sociala medier.

– Att uppleva skidturen eller löprundan med alla 
sinnen kan göra den till en minnesvärd och fantas-
tisk upplevelse. Om man bara kör på och presterar en 
skidtur, kommer man kanske inte ihåg något av den, 
jämför Sirpa Tuominen, rehabiliteringschef vid Hel-
singin Sydänkuntoutus.

Det lönar sig också att vara närvarande med alla 
sinnen när det händer något särskilt fint eller man ser 
ett vackert landskap. Idag koncentrerar sig många på 
att fotografera det de ser och lägga upp det på sociala 
medier. Men tänk om man inte skulle publicera precis 
varenda landskap på sociala medier? Om man bara 
skulle vara och titta, spara det man ser i minnet, inte 
på Facebook eller Instagram.

Instruktörerna som är insatta i ämnet lovar att man 
börjar förhålla sig mer barmhärtigt mot sig själv och 
andra om man tränar på närvaro.

– Själv upplever jag till exempel att jag får en bättre 
växelverkan med andra människor när jag koncentrerar 
mig på att vara helt närvarande i situationen. Jag låter 
inte tankarna vandra till vad den andra kanske tänker 
om mig eller hur jag ska kunna säga något klokt här-
näst, utan jag koncentrerar mig verkligen på att lyssna, 
säger Tuominen.

Nyttan av närvaro

... vid stresshantering

Stunder av accepterande, med-
veten närvaro lugnar omedelbart 
vagusnerven och därigenom hela 
det autonoma nervsystemet. Att 

regelbundet träna på närvaro lindrar 
också långvarig stress.

... vid förebyggande av sjukdo-
mar och rehabilitering

Stress ligger bakom många sjukdo-
mar och därför har det klara hälsoför-

delar att minska stressen. Träning i 
närvaro har ett tydligt samband med 
hjärt- och kärlsjukdomar: blodtrycket 

sjunker, pulsen blir lugnare och den 
gynnsamma pulsvariabiliteten ökar.

Det är också känt att en minskning av 
stresshormonerna förebygger tyst in-

flammation, autoimmuna sjukdomar 
och cancer. Att träna på accepteran-
de, medveten närvaro har konstate-

rats ha en klart lindrande inverkan på 
depressions- och ångestsymtom.

... med barn

Genuin och fokuserad närvaro är 
mycket viktigt för barn. Om barn inte 
får den uppmärksamhet de behöver, 
söker de uppmärksamheten på nå-
got sätt som är störande för vuxna.

Stanna upp och se och lyssna på bar-
net. Fem eller tio minuter av fullstän-
dig närvaro är ofta tillräckligt för att 
barnet ska lugna ner sig så att man 
igen i lugn och ro kan fortsätta med 

det man gör.

... i parförhållandet

Medveten närvaro i ett parför-
hållande förbättrar närheten och 

hjälper parterna att reagera lugnt och 
konstruktivt på konflikter. Ett flexibelt 
sinne ältar inte tidigare orättvisor, ut-
an hittar sätt att nå samförstånd eller 

en kompromiss. Accepterande, med-
veten närvaro hjälper parterna att se 
varandra som de är, vilket i allmänhet 
ökar ömheten och barmhärtigheten 

i blicken.
När man tränar på närvaro blir det 

också lättare att förtydliga sina 
gränser och säga ”nej”. Om det finns 
många skadliga modeller i förhållan-
det, kan det också leda till en separa-
tion när man blir medveten om dem.

... i arbetet

Ett närvarande sinne klarar av att 
fokusera på det väsentliga, prioritera 
och använda tiden på ett smart sätt. 
Mindfulnessinstruktörerna lovar att 

om du använder 20 minuter per dag 
till närvaro, får du två timmar mer tid, 

eftersom du lär dig att undvika onödig 
stress som förbrukar energi.

Att träna på accepterande, medveten 
närvaro ökar hjärnans flexibilitet, 

vilket ökar kreativiteten. Du lösgör 
dig från gamla, dåliga arbetssätt och 

ersätter dem med bättre.
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Hjärngympa Lösningen
på sid 32.

Också ett barn som börjar skolan eller förskolan har 
behov av närvaro. Stanna upp och titta och lyssna på 
barnet: hurdan dag hade barnet riktigt på riktigt?

Genuin och fokuserad närvaro är vik-
tigt för ett barn. I synnerhet i ett nytt skede 
av livet, som kan vara spännande eller till 
och med ångestfyllt för en liten människa. 
Kanske en lite äldre människa också tycker 
att det är lite spännande? Å andra sidan kan 
ett nytt livsskede vara fullt av glädje och iver.
Den nya situationen kan fås under kontroll 
om man skapar en tydlig vardagsrytm för 
hela familjen. Vardagsrutiner är trygga sär-
skilt för barn. Det första skolåret går ännu 
åt till att lära sig skolfärdigheter, och därför 
bör föräldrarna dämpa sina största förvänt-

ningar och också lära barnet att vara snällt 
mot sig själv.

När arbetet på plats i skolan börjar och 
senast när det blir mössäsong för det ofta 
med sig inte så trevliga kompisar – nämli-
gen huvudlöss. Huvudlöss är inte farliga, 
men de flesta tycker att de är lite obehag-
liga.

När löss har upptäckts i barnets skola el-
ler på daghemmet ska man agera snabbt. 
Snabbhet och noggrannhet är trumfkort 
när det gäller att avlägsna och förebygga 
löss. Om barnet får löss, kan en behand-

STARTSKOTTET 
FÖR SKOLVÄGEN

ling som påbörjas snabbt förhindra att de 
lömska småkrypen smittar andra familje-
medlemmar.

Det är svårt att upptäcka löss bland hår-
stråna, eftersom en fullvuxen lus är endast 
ett par millimeter lång. Ibland syns brunak-
tiga lusägg eller gnetter i håret.

Att avlägsna löss är så pass arbetsamt 
att det är mest förnuftigt att försöka före-
bygga smittan. Det lönar sig att ibland gran-
ska barnets kalufs eller fråga om det kliar i 
håret. ⬣

Text ApteekkiNytin toimitus
Bilder Shutterstock



�

Text
Sanna-Kaisa Hongisto
Bilder
Shutterstock

Man behöver i regel inte oroa sig 
över lindriga rytmstörningar, men om 
besväret stör vardagen ska man besöka 
en läkare.

HJÄRTRYTMEN 
LEVER 
LOPPAN
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Har du någon gång känt att hjärtat skenar el-
ler hoppar över ett slag? Har ditt hjärta slagit 
märkligt hårt, snabbt eller en stund i fel rytm?  

Sannolikt finns det ingen orsak att vara rädd. Allas 
puls kan ibland vara ojämn. 

När en ung person eller en person i arbetsför ålder 
upplever rytmstörningar kan det vara fråga om för myck-
et stress i livet. 

– Stress påverkar många områden i kroppen – också 
hjärtat, berättar specialistläkare inom hjärtsjukdomar 
Harri Saarinen från Tays Hjärtsjukhus.

Många njutningsmedel såsom kaffe, tobak och alkohol 
ökar pulsen tillfälligt, liksom hög feber och vätskebrist. 
Brist på det kvinnliga hormonet östrogen kan till exem-
pel hos ammande kvinnor eller kvinnor i klimakteriet 
orsaka irriterande men ofarliga hjärtklappningar.

Ibland kan rytmstörningar hos personer i arbets-
för ålder till och med bero på spänningar i rygg- och 
nackområdet. Då kan rörlighetsövningar för ryggen, 
fysioterapeutisk behandling, regelbunden massage eller 
förbättrad arbetsergonomi hjälpa mot skenandet och 
hjärtklappningarna.

Hjärtfilm till och med från en smartklocka
Ibland är rytmstörningar dock ett symtom på en all-
varlig hjärtsjukdom. De kan också vara ett tecken på 
under- eller överfunktion i sköldkörteln. Därför lönar 
det sig alltid att undersökas av en läkare om symtomen 
stör det dagliga livet eller är väldigt kraftiga. 

På mottagningen ställer läkaren frå-
gor om till exempel symtomen och hjärt-
sjukdomar i släkten, lyssnar på hjärtat för 
att upptäcka blåsljud samt ordinerar vid 
behov blodprover och en hjärtfilm, dvs. 
EKG-undersökning. 

EKG visar rytmstörningens karaktär 
endast om symtomet råkar uppträda un-
der undersökningen. Ofta måste hjärtats 
funktion registreras under en längre tid.

Läkaren kan skicka patienten på en så 
kallad Holter-undersökning, där några 
sensorer och en liten anordning fästs på 
bröstkorgen och får vara kvar i ett dygn. 
Ibland lånar också sjukhuset eller hälso-
centralen ut en anordning som gör en 
EKG-registrering i en halv minut när pa-
tienten placerar tummarna på anordning-
ens sensor. På detta sätt kan patienten 
själv ta en hjärtfilm när rytmstörningen 
inträffar.

– Idag kan en hjärtfilm av rätt så hög 
kvalitet registreras också med en smart-
klocka. Då kan hjärtkurvan skickas från 
klockan till personens e-post och vid be-
hov skrivas ut och tas med till mottag-
ningen, berättar Saarinen.

Är orsaken ett genfel?
Man bör ringa nödnumret 112 om det 
känns svårt under en rytmstörning, synen 
blir grumlig eller det känns som att man 
kommer att tappa medvetandet.

– Ambulanspersonalen utreder situa-
tionen, tar en hjärtfilm och vidtar andra 
behövliga åtgärder. Om situationen inte 
verkar oroväckande, kan personalen upp-
mana personen att ta egen bil till jour-
en för ytterligare undersökningar eller 
besöka läkare följande vardag, berättar 
Saarinen.

I väldigt sällsynta fall kan rytmstör-
ningar hos en ung eller arbetsför person 
leda till medvetslöshet eller till och med 
plötslig död. Detta kan hända till exem-
pel om personen – utan att veta om det 
– bär på ett genfel som orsakar avvikande 
elektrisk funktion i hjärtat. 

Ett skenande hjärta är oftast inte farligt
Hjärtslaget får i regel sin början i den så 
kallade sinusknutan, ett rytmcenter som 
finns i hjärtats övre del. Därifrån går im-
pulsen som ett elektrisk kommando till 
hjärtats förmak och kamrar och sprider 
sig slutligen till hela hjärtat. 

Rytmstörningar i hjärtat uppstår till 
exempel när hopdragningskommandot 
undantagsvis kommer från något annat 
ställe än sinusknutan. Rytmstörningar 
delas vanligen in i kammar- och förmaks-
baserade beroende på varifrån komman-
dot om extra slag kommer. Båda är i regel 
godartade, men kan ibland vara farliga.

När hjärtat skenar på ett ofarligt sätt 
känns det ofta som att hjärtat skulle hop-
pa eller rotera i bröstet. Ett skenande hjär-
ta kräver läkarvård endast om det före-
kommer ofta – tusentals gånger per dygn.

Samma gäller också när hjärtat ”hop-
par över slag”. I själva verket är det också 
då fråga om extra slag: när hjärtat slår en 
extra gång är det som att rytmen skulle 
nollas. Då följer en liten paus som kan 
kännas som att hjärtat hoppar över ett 
slag.

Förmaksflimmer kan förebyggas
Bland personer i arbetsför ålder är för-
maksflimmer den vanligaste rytmstör-
ningen som kräver vård. Förmaksflim-
mer konstateras vanligen hos personer 

över 40 år och blir vanligare i takt med 
att man åldras. 

Förmaksflimmer känns i regel som en 
snabb och ofta ojämn hjärtklappning som 
kan pågå från några minuter till timmar 
eller till och med dagar. För en del av pa-
tienterna kan förmaksflimret bli en be-
stående rytm.

Förmaksflimmer orsakar inte alltid 
kännbara symtom, men måste ändå of-
tast behandlas med koagulationshäm-
mande läkemedel.

– När förmaket flimrar drar det inte 
ihop sig ordentligt, och då kan blodprop-
par uppstå i hjärtat. Om en blodpropp 
börjar röra på sig från hjärtat, kan den 
hamna i hjärnan och orsaka en stroke, 
berättar Saarinen. 

Förmaksflimmer kan förebyggas med 
de bekanta goda levnadsvanorna, såsom 
motion, hälsosam kost, minskat alkohol-
bruk och vid behov viktnedgång.

– Dessutom minskar god behandling 
av sömnapné förmaksflimret, konstate-
rar Saarinen.

Ett hjärta som skenar upprepade gång-
er eller andra rytmstörningar kan också 
vara ett tecken på andra hjärtsjukdomar 
såsom kranskärlssjukdom, hjärtklaffsjuk-
dom eller hjärtsvikt. Därför lönar det sig 
att med ganska låg tröskel uppsöka läkare 
vid rytmstörningar.

Källa: sydan.fi
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All form av rörelse är bra. Ta därför vara på alla 
möjligheter till motion och njut av ett aktivt liv. 

Voltaren Forte är Finlands mest köpta* gel 
mot muskel- och ledvärk. 

Gelens effekt varar i upp till 12 timmar.

Ta ett steg 
i taget 

– redan en promenad 
till butiken är motion!

Rörelse är glädje!
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Panikångest eller 
rytmstörning?
De vanligaste rytmstörningarna hos unga är så 
kallade rytmstörningar av SVT-typ, som ibland 
förväxlas med panikångest.

Vid rytmstörningar av så kallad SVT-typ (supra-
ventikulär takykardi) börjar hjärtklappningen plötsligt 
som när man trycker på en knapp. Hjärtat slår jämnt men 
mycket snabbt. Under ett anfall kan synen bli grumlig och 
ansiktet kännas hett. Anfallet slutar lika plötsligt som det 
började. 

En sådan rytmstörning uppstår i regel på grund av en 
avvikande eller överflödig elektrisk bana i hjärtat. Proble-
met är medfött och kan behandlas med läkemedel eller 
så kan den överflödiga elektriska banan kapas.

Rytmstörningar av SVT-typ kan ge symtom redan i 
barndomen eller som ung, men ibland börjar symtomen 
först senare i vuxen ålder.

Hos unga förväxlas rytmstörningar av SVT-typ lätt 
med panikångest, säger specialistläkare inom hjärtsjuk-
domar Harri Saarinen. 

Ibland är det först vid en kardiologisk läkarundersök-
ning som det kommer fram att de återkommande anfallen 
orsakas av en rytmstörning i hjärtat.

Hur fungerar hjärtat?
○ Människans hjärta är ett ungefär knytnävsstort organ 

som har till uppgift att upprätthålla blodcirkulationen 
genom att pumpa blodet framåt. Hjärtats muskelceller 
förmår producera elektriska impulser som ger upphov 
till pumpfunktionen.

○ I hjärtat finns det två förmak och två kamrar, alltså 
sammanlagt fyra fack. När syrefattigt blod kommer in 
i hjärtat via venerna strömmar det först via det högra 
förmaket till den högra kammaren, som pumpar 
blodet till lungorna. I lungorna passerar blodet längs 
tunna kapillärer, där syre som kommit in genom 
andningen sugs upp av de röda blodkropparna via 
kapillärväggarna.

○ Via venerna i lungorna strömmar det syrerika blodet 
till hjärtats vänstra förmak och rinner vidare till den 
vänstra kammaren, som pumpar blodet till kroppens 
största blodkärl, aortan. Därifrån strömmar blodet 
längs de många artärerna ut i kroppen och för med sig 
syre och näringsämnen.

○ Hjärtats fyra olika klaffstrukturer skiljer hjärtats fack 
från varandra. Kransartärerna sköter hjärtats egen 
blodcirkulation. De går längs hjärtats yta och förgre-
nar sig till ett tätt nätverk av små blodkärl.

○ Vid vila slår hjärtat normalt 40–100 gånger i minuten. 
Vid rytmstörningar kan pulsen vara cirka 130–200 
eller till och med högre.

Källa: sydansairaala.fi

HJÄRTAT OCH 
SKÖLDKÖRTELN
Sköldkörtelhormon och i synnerhet för 
mycket av det påverkar hjärtats rytm.

Sköldkörteln är ett organ som reglerar varvtalen 
i vår kropp. Om sköldkörteln fungerar dåligt, går 
kroppen på sparlåga och många organfunktioner blir 
långsammare. Om sköldkörteln däremot går på hög-
varv, blir funktionerna i kroppen snabbare. Vi kan ta 
hjärtat som exempel.

Sköldkörtelhormon har en direkt inverkan på hjärt-
rytmen och hjärtmusklernas förmåga att dra ihop sig. 
Sköldkörtelhormon påverkar endotelcellerna som 
täcker artärernas insida; vid obalans i hormonfunk-
tionen kan artärerna, som normalt drar ihop sig och 
utvidgas enligt kroppens behov, bli stela. Följden av 
detta är att blodtrycket och hjärtats arbetsmängd 
förändras.

Överfunktion, dvs. hypertyreos, är en mycket ovan-
ligare sjukdom än underfunktion, men det är just 
överfunktion som mest sannolikt påverkar hjärtat 
och blodcirkulationen. De vanligaste symtomen är 
förhöjd puls vid vila och ansträngning samt rytm-
störningar. Symtomen påminner alltså om symtomen 
vid hjärtsvikt. Förmaksflimmer kan konstateras hos 
så mycket som 20 procent av hypertyreospatienterna.

Underfunktion i sköldkörteln har lindrigare och 
mer svårupptäckta effekter på blodcirkulationen. 
Ibland kan det vara svårt att fastställa när till exempel 
ett trötthetssymtom beror på underfunktion i sköld-
körteln, när det beror på hjärtsymtom eller när det är 
en följd av normala variationer i vakenhetstillståndet.

Källa: Finlands Hjärtförbund
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GOODBYE, 
KRUTTORR HUD!

Under högsommaren har huden på kroppen 
fått andas och njuta av den friska luften. 
Sol gör gott för huden i rätt doser, men ty-

värr kan UV-strålningen också torka ut och föråldra 
huden. Efter sommaren kan huden se grumlig ut.

Vad är väl en bättre hudvård än sommardagarnas 
luftbad och uppmjukande sjövatten! Nåväl, kanske 
jag ändå kan komma på några alternativ. Kroppens 
hudvård hamnar lätt i skymundan under sommaren.

Samma sak gäller året runt: vi smörjer hängivet 
ansiktet med serum och krämer, men när vi kommer 
ner till halsen är det som att huden skulle ta slut. 
Glömmer du också bort att även huden på krop-
pen njuter av att få uppmärksamhet, skämmas bort 
och tas hand om med hudvårdsrutiner som utförs 
varje vecka?

Regelbunden vård och återfuktning håller huden 
på kroppen spänstig, slät och jämn i färgen.

Samtidigt som vi säger hejdå till sommaren, låt 
oss också ta farväl av den kruttorra huden. Nu är 
precis rätt tid att pigga upp huden på kroppen med 
peeling och återfuktning. Reservera en kväll i veck-
an för att skämma bort dig själv.

Bilder
Shutterstock

Behandlingskur 
för håret efter 
sommaren
Håret behöver då och då en ordentlig 
behandlingskur. Särskilt efter somma-
ren, när solen och vinden kanske har 
gjort håret torrt. Hår som blivit torrt 
under sommaren älskar återfuktande 
behandlingar, masker och oljor. Håret 
gillar mångsidig näring och på apote-
ket hittar du näringstillskott speciellt 
utformade för håret som innehåller 
bl.a. zink, selen och biotin. De kan vara 
en utmärkt hjälp för att få ett friskt 
hår – som stöd för bra hårvård, rätt 
vårdprodukter och en mångsidig kost.

Ytterligare information tfn 010 439 8250 vardagar kl. 8–22

På sommaren har huden på kroppen fått 
njuta av sol och luftbad för fulla muggar – 
och torka ut lite utan att man märker det. 
Nu är det dags att skämma bort huden.

En torr hårbotten 
kan också skrubbas 

försiktigt – men ta först 
hand om eventuella 

solbrända hudområden 
och inflammationer i 

hårbotten.

Sätt fart på slaggprodukterna 
med torrborstning
Kroppspeeling en gång i veckan piggar upp och 
har också andra positiva effekter på huden. Peeling 
gör huden mjukare och hjälper till att avlägsna döda 
hudceller från hudens yta. Peeling gör hudens färg 
jämnare och kan främja absorberingen av återfuk-
tande och verksamma ämnen.

Skadad och inflammerad hud får inte skrubbas 
och för personer med mycket känslig hud lönar det 
sig att först testa peelingen på ett mindre hudom-
råde.

Många är också ivriga vänner av daglig torrborst-
ning. Det är inte så konstigt! Torrborstning ökar 
blodcirkulationen och sätter fart på slaggproduk-
terna. Torrborstning kan göras med en mjuk natur-
borste eller en strävare handduk. När man skrubbar 
eller torrborstar huden ska man göra det i uppåtrik-
tade cirkelformade rörelser.

Om du har en långtidssjukdom eller regelbundet 
tar läkemedel ska du tala med din behandlande lä-
kare innan du gör torrborstning till en del av dina 
dagliga rutiner. Vissa sjukdomar och läkemedel kan 
nämligen göra huden tunnare eller känsligare. Då 
kan ivrig torrborstning skada huden.

Också huden på 
kroppen behöver fukt
Kroppen törstar efter fukt efter en solig 
sommar – i synnerhet om du gör peeling 
till en regelbunden rutin. Det bästa sät-
tet att använda kroppskrämer och oljor 
är efter duschen, när huden ännu är lite 
fuktig: då absorberas krämen bäst och 
hjälper huden att behålla fukten.
Under sommaren och tidigt på hösten 
gillar åtminstone jag att använda lättare 
krämer, medan det känns som att huden 
behöver tjockare krämer och salvor när 
vädret blir kallare. På apoteket får du bra 
tips när du letar efter en lämplig hud-
vårdskräm för kroppen.

Erbjudandet gäller 
i september.

Kosmetolog Suvi Hakola 
sammanställer kolumnen och 
ger tips för ditt välmående.

 Suvis tips
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ÄR DET KOSTEN SOM 
ORSAKAR TRÖTTHET?
När vardagen känns utmattande lönar det sig att 
granska matvanorna. En mångsidig kost och regel-
bundna måltider tar den värsta udden av tröttheten.

Text
Essi Kähkönen
Bilder
Shutterstock
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Experter: professor i näringsterapi Ursula Schwab från Östra Finlands universitet och 
auktoriserad näringsterapeut Tarja Kaipainen från social- och hälsovården i Östra Savolax

Alltid orkeslös och lite hängig. Rör du 
på dig och sover tillräckligt? Du kanske 
tycker att du äter riktigt bra. Men gör du 
det? När är kosten orsaken till trötthet?
Vi tog reda på vad och hur det lönar sig att 
äta för att tröttheten inte ska ta över.

Ordning på näringsämnena
Vår dagliga kost består av kolhydrater, 
protein och fett. För att hållas pigg bör 
man få dessa från maten i precis rätt pro-
portioner. Du känner säkert till tallriksmo-
dellen: förlita dig på den.

Alltför många äter för ensidigt och 
ersätter proteiner och fiberrika bra kol-
hydrater med så kallade tomma kolhydra-
ter. Andra lever för sin del på färdig- och 
skräpmat som innehåller rikligt med dåligt 
fett. När det är bråttom känns det enkelt 
att nappa åt sig en chokladstång eller en 
näve chips.

Tyvärr hålls blodsockret inte i balans 
av en fiberfattig och sockerstinn kost som 
innehåller hårt fett, utan svajar uppåt och 
nedåt under dagen. När det händer är det 
inte så konstigt att man känner sig trött.

Skulle det vara precis lika enkelt att äta 
lite nötter eller ett par mandariner som ett 
snabbt mellanmål?

Kontroll över måltidsrytmen
Hemligheten med att orka är måltidsryt-
men. Försök hålla fast vid regelbundna 
måltider, dvs. ät med cirka 3–5 timmars 
mellanrum. Den gamla goda tågordning-
en är fortfarande användbar: frukost, 
lunch, mellanmål, middag och kvällsmål.

Många skippar frukosten och gör den 
till en del av lunchen. Mot eftermiddagen 
börjar huvudet bli tungt. Det är återigen 
fråga om blodsockerfall: om det går för 
lång tid mellan måltiderna får kroppen 
inte tillräckligt med energi från kosten. 
Och då blir man trött.

Om man inte äter tillräckligt på mor-
gonen och under dagen, leder det till att 
man äter alltför mycket och kaloristint på 
kvällen.

Folat kan pigga upp

Finländarna har oftast brist på folat. 
Enligt undersökningar får endast fem 
procent av de finländska kvinnorna och 
tjugo procent av männen tillräckligt med 
folat från kosten. Folsyra är ett konst-
gjort vitamin som motsvarar folat och 
används i kosttillskott.

Brist på folat och folsyra kan orsaka 
så kallad megaloblastisk anemi, vars 
symtom kan vara trötthet, blekhet och 
irritation. Ofta kan också brist på B12-vi-
tamin ligga bakom anemi och trötthet, 
eftersom B12-vitamin behövs för att folat 
ska absorberas.

Folatbrist beror på ensidig kost. Vi 
äter inte tillräckligt mycket fullkornspro-

dukter, grönsaker, bär och frukt. Trots 
att finländarna är ett brödfolk väljer 
alltför få fullkornsbröd eller andra 
fullkornsprodukter. Fullkorn innehåller 
rikligt med kostfiber – och spann-
målsprodukter som innehåller fibrer 
innehåller i regel också folat.

Undersökningar har också visat 
att användningen av rågbröd är starkt 
indelad enligt åldersklass: äldre äter 
fortfarande mycket rågbröd, med-
an yngre inte gör det. Börjar den 
gamla myten om finländarna som ett 
rågbrödsälskande folk småningom 
luckras upp?
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Pegulos 6 g ja 12 g pulver till oral lösning i dospåsar är avsett för behandling av 
förstoppning hos vuxna och barn över 2 år, samt för att mjuka upp förhårdnad 
avföringsmassa som varit länge i tarmen hos vuxna och barn över 12 år. 
Dospåsarna på 6 g lämpar sig för barn under 8 år. Ej till barn under 2 år. Aktiv 
substans: makrogol 4000. Preparatet kan blandas i kall eller varm vätska, helt 
enligt önskemål. De singelförpackade dospåsarna är praktiska att använda. Ta 
inte Pegulos om du är allergisk mot makrogol, har en avföringspropp som beror 
på någon strukturell eller funktionell störning i tarmväggen, om din tarmvägg 
är perforerad (ett hål i tarmväggen), om du har någon allvarlig in� ammatorisk 
tarmsjukdom eller upplever magsmärtor utan känd orsak. Läs noga igenom 
bipacksedeln före bruk. Egenvårdsläkemedel.  Marknadsförs av: Teva Finland Oy. 
Mera information: www.terveysportti.� , info� nland@tevapharm.com. P. 020 180 
5900. MULTI-FI-00329-4-21

Pegulos
Ett receptfritt medicin för behandling 
vid förstoppning
 Behändig portionspåse

 Makrogol är den primära behandlingsrekommendationen 
vid förstoppning*

 Neutral smak

*God medicinsk praxis

Två bra orsaker att välja ratiopharm

Hög kvalitet Förmånlingt pris
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• För vuxna och 
barn äldre än 7 år*

• Dosering: 1 tablett 
om dagen

• Innehåller 13 viktiga 
vitaminer och 
8 mineralämnen

Multi-
vitamin 
för hela 
familjen*

En hälsosam livsstil, samt varierad 
och balanserad kost, är viktigt. 
Kosttillskott bör inte användas 
som ett alternativ till en varierad 
kost. Varumärkena ägs av eller är 
licenserade till GSK-koncernen. 
©2021 GSK elller licensinnehavaren. 
06/2021. PM-FI-MUL-21-00016.

• För vuxna och 

En sjuk kropp är trött
Ett för litet intag av D-vitamin verkar enligt undersökning-
ar påverka inte bara skelettet, utan också kroppens infek-
tionskänslighet. Med andra ord ökar brist på D-vitamin 
benägenheten för infektionssjukdomar och en sjuk kropp 
är av naturliga skäl trött.

A-vitamin och i synnerhet dess förstadium karote-
noider är å sin sida förknippade med samma typ av 
oxidationsreaktioner i kroppen som C-vitamin. Om 
A-vitaminintaget är i sin ordning, hålls den metaboliska 
stressen i kroppen under kontroll – och antagligen också 
trötthetssymtomen.

Det finns inget mirakelvitamin som kompenserar 
dåliga matvanor, men i vissa situationer kan ett vitamin-
tillskott vara till nytta. De tydligaste rekommendationerna 
gäller D-vitamin, som är föremål för nationella rekom-
mendationer om dagligt intag – det lönar sig att följa dem.

Pigg av C
C-vitamin är bland folket känd som ”pigghetsvitaminet” 
och det är logiskt att tänka att den också är det i viss 
bemärkelse. Detta beror på att det finns rikligt med C-vi-
tamin i grönsaker, bär och frukt, som förutom vitaminer 
också innehåller mycket flavonoidföreningar. C-vitamin 
och flavonoidföreningar dämpar tillsammans oxidations-
reaktioner i kroppen och metabolisk stress. Om stressen 
är kraftig känner man sig trött och hängig.

Mer vitaminer
Det är bra att kontrollera att man får tillräckligt med vita-
miner – i synnerhet vitaminer i B-gruppen. Om man får för 
lite B-vitamin, fungerar inte nervsystemets och kroppens 
energimetabolism tillräckligt bra – och trötthet kan vara 
ett symtom på detta.

En del får fortfarande för lite D-vitamin, även om inta-
get har förbättrats under årens lopp. Det samma gäller 
A-vitamin.

Även C-vitaminintaget släpar efter: Män får i genom-
snitt i sig mindre C-vitamin än kvinnor. Detta beror på 
att män alltför ofta lämnar bort grönsaker och frukt från 
tallriken.

Mindre vinsmuttande
Tillräckligt med sömn, regelbunden motion, näringsrik 
mat och meningsfulla aktiviteter. Det är i stort sett recep-
tet på välbefinnande. Men man ska inte heller glömma 
vad som rinner ner i halsen.

Ett eller ett par glas vin eller öl vid dagens slut kan 
kännas avslappnande, men då hamnar man lätt i en ond 
cirkel av trötthet. Alkohol är ett ämne som lugnar det 
centrala nervsystemet och gör dig trött också i måttliga 
mängder. Även om lite vin gör det lättare att sova, är en 
sömn som spetsats med alkohol inte lika återhämtande 
som en normal sömn – du är trött på morgonen.

Kaffe är för sin del uppiggande och det finns mycket 
koffein också i energidrycker. Vissa är mer känsliga för 
koffeinets uppiggande effekt än andra, och för dem lönar 
det sig inte att dricka kaffe mot kvällen. Koffein kan göra 
det svårt att somna och leda till att man känner sig trött 
dagen därpå. 



FÄRG PÅ 
SOMMARKOCKENS 
GRILL
Finns det risk att en sommar som spenderas vid grillen 
får magregionen att växa? Bukfetma och det hårda fettet 
som grillkorvarna för med sig är dåligt för både den allmän-
na och den manliga konditionen. Därför lönar det sig att 
stävja viktuppgången under semestern.

Ett enkelt sätt att äta lättare är att öka mängden grönsa-
ker på tallriken. De stjäl utrymme från tyngre saker och tack 
vare fibrerna håller de också hungerkänslan borta länge. 
Om man äter grönsaker på ett mångsidigt sätt förbättras 
blodfettvärdena, vilka har en tendens att gå mot den sämre 
sidan när man mumsar i sig grillkorv.

– Man behöver inte bli vegan, men om man klämmer in 
åtminstone några grönsaker i varje måltid uppnås rekom-
mendationen om ett halvt kilo om dagen utan problem, upp-
muntrar näringsterapeut Maaria Haltsonen.

Som förrätt, i sallad eller till mellanmål lönar det sig att 
frossa i inhemska färska ärter – trots risken för bieffekter. 
De innehåller en imponerande lista med nyttigheter: pro-
tein, fibrer, C-vitamin, folat, kalium, magnesium, vitaminer i 
B-gruppen... Näringsrika saker.

Man kan också kasta till exempel tomater på grillen bred-
vid biffen eller korven. Lykopenet i tomaterna är bra för blod-
kärlen och minskar risken för prostatacancer. Om tomaten 
värms absorberas lykopenet effektivare.

Klyv tomaterna, pensla med olja, strö lite salt och peppar 
på snittytan, lägg på grillen. Snart har du ett gott tillbehör 
till köttet.

Om det är fisk eller kyckling som tillreds på grillen eller i 
rökugnen, pröva att servera dem med fänkål som sätter fart 
på matsmältningen. Ge fänkålen samma behandling som 
tomaten och droppa slutligen några droppar citronsaft på 
den.

Sommarkockens grönsaksarsenal innehåller också lök 
i olika färger. Grönsakernas färg berättar om nyttiga fören-
ingar som finns i dem, flavonoider. Ju fler färger, desto bätt-
re. Ett enkelt sätt att få i sig mångsidigt med grönsaker är 
att skära olika sorters grönsaker i ett folieknyte, ringla över 
olja och kryddor och lägga knytena på grillen eller i ugnen.

Experten hackar färska örter över de ångande knytena. 
Det duger bra att bjuda också åt gäster!

Om det bara inte går att få ner grönsaker, oavsett vilken 
färg de har, lönar det sig att kompensera med multivitami-
ner. På apoteket kan en farmaceut rekommendera en lämp-
lig produkt.

Mitt i sommaren får man D-vitamin också från solen, men 
när kvällarna blir mörkare är det bra att börja ta D-vitamin 
från en burk. D-vitaminbrist har kopplats ihop med infektio-
ner, cancer, sjukdomar som bryter ned nervsystemet och 
sjukdomar i cirkulationsorganen. Enligt vissa undersök-
ningar kan D-vitamin också höja testosteronnivån, vilket är 
en bra sak åtminstone i medelåldern och därefter. ⬣

Text Susanna Viljanen

ZINK OCH C-VITAMIN ÄR
AKTUELLA PÅ HÖSTEN!
ZINK OCH C-VITAMIN ÄR
AKTUELLA PÅ HÖSTEN!

APTEEKKI
C-vitamiini
+ zink 20 brustabletter
Kraftig dos med 1000 mg C-vitamin
och 15 mg zink.
Tre fräscha smaker: apelsin,
hallon och svartvinbär.

Zink och C-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion.

Varifrån får jag det?
○ De bästa källorna till D-vitamin är fisk, vitaminberika-

de brödfetter, vitaminberikade mjölkprodukter och 
växtbaserade drycker samt ägg.

○ C-vitamin fås i första hand från grönsaker, frukt, bär 
och potatis.

○ Bra källor till B2, dvs. riboflavin, är lever, mjölkproduk-
ter och fullkornsspannmål. De huvudsakliga källorna 
till B1, dvs. tiamin, är i synnerhet fullkornsspannmåls-
produkter, kött, grönsaker och linfrö. Fullkornsspann-
mål är också en källa till folat.

○ De bästa källorna till A-vitamin är grönsaker, brödfet-
ter, äggula och leverrätter.

○ Utmärkta proteinkällor är växtprotein, ljust kött och 
fisk.

○ Bra kolhydrater finns i fullkornsspannmålsprodukter, 
grönsaker, rotfrukter, frukt och bär.

○ Det effektivaste sättet att få i sig järn är att äta kötträt-
ter och fullkornsspannmål.

○ Om det känns som att den egna kosten inte är till-
räckligt mångsidig lönar det sig att komplettera med 
vitaminpreparat och kosttillskott från apoteket.

IDOFORM CAPS 
ETT DAGLIGT
TILLSKOTT
AV MJÖKSYRABAKTERIERNA

Innehåller två mjölksyra-
bakteriestammar som kallas 

LGG® och BB-12®, två av 
världens mest väldokumenterade 

mjölksyrabakteriestammar.

En hälsosam livsstil och en varierad och balanserad kost
 är viktigt. Kosttillskott ersätter inte en varierad kost. 

Varumärken ägs av eller licensieras till 
GSK-koncernen. ©2021 GSK-koncernen eller dess 

licensgivare. 06/2021. PM-FI-IDF-21-00006.

Järn tankar kroppen
Ibland kan orkeslöshet förklaras med låga järnvär-
den. Järn är delaktigt i att tanka hjärtat och musk-
lerna via hemoglobinet i de röda blodkropparna. 
Om det finns knappt med järn i kroppen utvecklar 
man anemi. Följden av anemi är för sin del bland 
annat trötthet.

Om du ständigt är trött och misstänker järnbrist, 
besök en läkare.
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Proteinerna är viktiga byggklossar i kroppen. Du får 
enkelt i dig proteiner genom att äta mångsidigt, helt 
vanlig mat, berättar Anette Palssa, auktoriserad 
näringsterapeut.

ENERGI 
FRÅN  PROTEIN
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Expert: auktoriserad näringsterapeut Anette Palssa från Terveystalo. 
Även webbplatsen fineli.fi har använts som källa.

1. Proteinerna – kroppens viktigaste 
underhållspersonal
Proteiner, eller äggviteämnen, är nödvändigt bygg-
nadsmaterial för kroppen. Muskelcellerna, enzymer-
na, många hormoner och de olika typerna av trans-
portämnen i kroppen behöver proteiner för att fungera. 
På cellnivå ansvarar proteinerna för upprätthållandet 
av kväve-, vätske- och basbalansen. Proteinerna stö-
der också viktkontrollen och bidrar till återhämtningen 
efter en idrottsprestation.

2. Rätt intag
Genomsnittsfinländaren borde få 75–100 gram protein 
per dag, beroende på kroppsvikten. Den här mängden 
uppnås om man äter till exempel en kycklingfilé vid 
en måltid och fisk eller växtprotein vid en annan och 
dessutom äter tillräckligt med proteinhaltiga tillbehör 
och mellanmål. Under dagen kan man äta grönsaker 
eller till exempel korn eller fullkornsris och dricka ett 
glas mjölk eller två. Som kvällsmat kan man äta en bit 
rågbröd med ost och kokt ägg som pålägg.

3. Härifrån får du proteiner
Med tanke på proteininnehållet är Bra mat med tanke 
på proteininnehållet är bland annat ost, kött, sojakross, 
alger, fisk och ägg. För personer som föredrar produk-
ter från växtriket är utmärkta proteinkällor till exempel 
fullkornsspannmål, sojaprodukter, baljväxter, nötter 
och svamp. Också industriella växtproteinprodukter 
som pulled havre, Härkis och seitan innehåller rikligt 
med protein. På webbplatsen fineli.fi som upprätthålls 
av THL kan du kontrollera näringsinnehållet i råvaror 
och livsmedel, bland annat proteinhalten.

4. Stor nytta för viktkontrollen
Proteiner är den bästa vännen för personer som håller 
koll på sin vikt. Om du vill går ner i vikt, välj proteiner av 
hög kvalitet: till exempel fisk och baljväxter. Se samti-
digt till att du får i dig grönsaker och fullkornsspannmål 
och använd mjuka fetter i matlagningen.

När man försöker gå ner i vikt är det bra att komma 
ihåg att svältkurer aldrig fungerar. En orsak till detta 
är att om proteinbristen fortsätter i flera veckor börjar 
kroppen lösgöra äggviteämnen som lagrats i musk-
lerna för att trygga de livsuppehållande processerna. 
Med andra ord: när man har snålat in ordentligt på nä-
ringsämnena, också proteinerna, minskar visserligen 
vikten – men inte från fettvävnaden, utan från muskel-
massan. Förlorad muskelmassa är svår att få tillbaka. 
Extra kilon samlar sig däremot garanterat runt jojoban-
tarens midja.

�
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5. Särskilt viktigt för äldre
Ett tillräckligt proteinintag är mycket viktigt för äldre. 
Många äldre som bor hemma äter ensidigt och det är 
ofta just proteinerna som försvinner från tallriken. Bröd 
eller bulle till mellanmål, lite potatis och sallad till mat. På 
kvällen känner man sig egentligen inte hungrig. Små-
ningom försvinner musklerna och när det händer faller 
man lätt omkull. Resultatet är ofta benbrott och till och 
med en sjukhusspiral.

Även om det känns pinsamt att snoka i någon an-
nans kylskåp, lönar det sig ibland för närstående att 
granska vad äldre äter. Säkerställ i god anda att mormor 
eller morfar har tillräckligt med protein på sin tallrik varje 
dag.

Ett proteintillskott som fås från apoteket är ett behän-
digt komplement till en ensidig kost.

MÅNGA 
FÖRDELAR 
MED UBIKINON
Koenzym Q10 som också kallas 
ubikinon är ett allmänt använt 
kosttillskott. Har du någonsin 
hört varför så många använder 
det dagligen?

Ubikinon är ett vitaminliknande 
ämne som kroppen producerar 
själv i levern. Hos barn och ung-

domar är kroppen självförsörjande när 
det gäller ubikinon, men produktionen 
av ubikinon börjar avta redan vid 20 års 
ålder, och hos 70-åringar bildar levern 
till och med 50 % mindre ubikinon än 
under toppåren för produktion. Dess-
utom ökar kroppens konsumtion av 
ubikinon i många situationer som för 
nutidsmänniskan är vanliga, men som är 
exceptionella för kroppen, till exempel i 
stressituationer, vid kraftig motion eller 
när man är sjuk.

Ubikinon finns också i maten, men 
enbart i små mängder. Svinens lever är 
ett av de råämnen som innehåller mest 
ubikinon. Vill man nära sin kropp med 
100 mg extra ubikinon, bör man äta 0,5 
kg lever varje dag. Vid stor konsumtion 
eller när den egna produktionen avtar 
är det behändigast att ta extra ubikinon 
som kosttillskott.

Hjärtat har ett stort behov

Människan har stora mängder ubi-
kinon i sin hjärtmuskelvävnad. En av 
de viktigaste uppgifterna av ubikinon är 
att stödja cellerna i energiproduktionen 
som en slags katalysator för energi. 

Ubikinon hjälper cellerna att omvand-
la fett, kolhydrater och protein i kosten 
till ATP (adenosintrifosfat) som fungerar 
som depå för energi i molekylform. Den-
na energiomsättning som utnyttjar ATP 
sker inuti cellerna i mitokondrierna som 
är cellernas egna energikraftverk.

ANNONS

Hjärtat konsumerar särskilt mycket 
energi, då det arbetar ständigt genom 
att pumpa blod och näringar runtom i 
kroppen. Hjärtmuskelcellerna har ett 
exceptionellt stort antal mitokondrier 
för att uppfylla det stora energibehovet. 
Ubikinon är ett viktigt ämne för hjärt-
funktionen.

Sambandet mellan ubikinon och 
statiner

En viktig sak som många glömmer är 
sambandet mellan ubikinon och koleste-
rol. Tillverkningssätten för dessa ämnen 
i levern är så lika att när kolesterolpro-
duktionen i levern hämmas med statiner 
som sänker kolesterol, minskar de också 
ubikinonproduktionen. 

Kroppen behöver ubikinon ständigt, 
så om dess produktion störs, minskar 
ubikinonkoncentrationen i kroppen 
snabbt. Flera vetenskapliga undersök-
ningar har utrett om användning av 
ubikinonpreparat kunde förhindra att 
ubikinonnivåerna sjunker för lågt.

Ett speciellt tillverkningssätt löser 
problemen med absorption

Användning av ubikinon som kosttill-
skott kan lösa problemen som beror 

Ubikinon och selen

○ Selen stödjer enzymaktiviteten 
som möjliggör en aktiv funktion 

 av ubikinon.
○ Selen och ubikinon är ett effektivt 

par som stödjer varandra.
○ Rekommenderas att tas i samband 

med måltider, helst vid frukost.

på en för låg ubikinonnivå. En effektiv 
användning av ubikinon som kosttill-
skott är dock inte så lätt, eftersom det 
löser sig dåligt i vatten, vilket betydligt 
försvårar dess absorption. Icke-ab-
sorberat ubikinon kan inte verka, och 
den outnyttjade delen elimineras som 
sådant genom tarmen. Även temperatur 
inverkar på absorptionen av ubiknon, 
eftersom ubikinonmolekylerna fäster 
sig vid varandra redan i en temperatur 
under 49 °C och bildar stora kristaller 
som inte kan absorberas.

Pharma Nords Bio-Qinon Q10 är ett 
ubikinonpreparat som används i stor 
omfattning runtom i världen. Pharma 
Nord har löst problemet med absorp-
tion av ubikinon genom att utveckla ett 
speciellt tillverkningssätt som utnyttjar 
olika oljor och en patenterad värmebe-
handlingsmetod. Med tillverkningssättet 
kan man påverka ytstrukturen av kristal-
lerna så att kristallerna kan lösa sig helt i 
normal kroppstemperatur, så att de kan 
absorberas från magen. Detta tillverk-
ningssätt garanterar att Bio-Qinon Q10 
har en hög absorptionsförmåga och 
effekt och är hemligheten bakom dess 
stora popularitet.



CYKLINGSRÖRELSE

UPP PÅ TÅ

UPP PÅ TÅ SITTANDE

I artikelserien behandlar vi hela 
året hur motion påverkar hälsan.
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Under coronarestriktionerna lärde sig 
många att motionera hemma. Det är 
nyttigt särskilt för äldre, om det är svårt 
att lämna hemmet och tröskeln att gå 
till ett gym är för hög.

MOTIONERA 
HEMMA

�

Hemmamotion behöver inte vara 
så märkvärdig. Redan stolgym-
nastik kan räcka för att hålla 

musklerna i skick om du tränar regel-
bundet i 45 minuter tre gånger i veckan.

Om 45 minuter känns som för hård trä-
ning kan passet delas upp i fem minuters 
etapper. Ta små motionsstunder under 
dagens lopp: en promenad på morgonen, 
styrketräning och rörlighet på dagen och 
steg igen på eftermiddagen. På kvällen 
kan du ta det lugnt.

När du motionerar, gör rörelserna i 
lugn och ro med 10–15 repetitioner eller 
så många du bara orkar. Ta en liten paus 
innan du börjar med en ny serie. Gör ett 
par tre serier åt gången eller under da-
gens lopp.

En allmänt frisk person över 65 år kan 
riktigt bra träna tills orken tar slut. Först 
i det skedet då de sista upprepningarna 
känns tunga börjar konditionen öka.

Som fotomodell gymnastiserde 71-åriga 
Mirja Mannevuo i Elixia i Åbo.

Motionen på noll – börja här
Om du inte kan röra på dig hemma tar du inte många 
steg under en dag. Minimimålet, dvs. 5 000 steg, kan nås 
också hemma genom att gå från rum till rum. Också när 
du sitter på en stol kan du ”marschera” raskt. Här fungerar 
etapper på fem minuter. När du gör många under dagen 
samlar du småningom steg.

För personer som har problem med balansen lönar 
det sig att göra aerobisk träning sittande eller liggande 
på rygg: lyft upp benen från marken och cykla. När du 
blir trött, ta en liten paus och cykla sedan igen. Man får bli 
andfådd!

Också när man går behöver man styrka i benen. 
Stärk främre låren genom att sitta på en stol och i tur och 
ordning lyfta upp benen i vågrätt läge och ner igen. Låt 
inte foten nå ända ner i golvet, utan lyft upp benet genast 
på nytt.

Ett annat sätt att stärka låren är att stiga upp från en 
stol. Om du behöver stöd, håll händerna på låren. När du 
klarar av att stiga upp utan stöd, placera armarna i kors på 
bröstet.

Stärk vaderna stående genom att stiga upp på tårna 
och ner igen. Ta tag i bordskanten om du behöver. Rörel-
sen kan också göras sittande. När det börjar kännas lätt, 
håll en tilläggsvikt i famnen.

Att använda lederna upprätthåller rörligheten. Lyft upp 
armarna över huvudet, rotera med axlarna, armbågarna, 
handlederna och vristerna, böj och sträck på höften och 
knäna, rotera med ryggraden och huvudet, böj på ryggen. 
Om du känner smärta, gör mindre rörelser.

Enkla gymnastikövningar 
på nätet:
○ På Äldreinstitutets webbsidor 

 ikainstituutti.fi finns enkel gymnastik.

○ I Yle Arenan hittar du programmet 
Gympastund när du är på gymnastik-
humör.

○ I många städer har idrottsväsendet el-
ler tjänsterna för äldre publicerat enkla 
gymnastikvideor på Facebook.



UTFALLSSTEG

HÖRNRODD

STÅENDE PRESS

Svullna och värkande ben kan bland annat bero på 
ytliga tromboflebiter, blodutgjutningar under huden 
dvs. blåmärken eller krosskador. 

Den verksamma komponenten mukopolysack-
aridpolysulfat (MPS) i Hirudoid forte krämen/gelen 
tränger snabbt genom huden till de ytliga vävnader-
na, där den har en jämn och långvarig effekt. 

Hirudoid forte förbättrar den lokala blodcir-
kulationen och motverkar uppkomsten av ytliga 
blodproppar och påskyndar deras upplösning samt 
dämpar inflammation och minskar svullnad. Läke-
medlet fungerar på samma vis som heparin, det 
vill säga genom att förhindra uppkomsten av ytliga 
koagel i blodkärlen. Därför kan Hirudoid forte också 
användas för behandling av blåmärken och krosska-
dor.

Hirudoid forte kan användas i kombination med 
fysikaliska behandlingar och krämen under ocklu-
sionsförband. Detta läkemedel kan också användas i 
samband med graviditet och amning. Finns att köpa 
på apoteken utan recept.

Hirudoid forte 4,45 mg/g kräm och gel för behandling av ytliga trom-
boflebiter, för förebyggande och behandling av venösa flebiter samt 
för behandling av blåmärken och krosskador. Applicera 3–5 cm Hirudoid 
forte över det område som ska behandlas, en eller flera gånger dagligen. 
Krämen kan också användas under ocklusionsförband. Undvik att gelen 
kommer i kontakt med slemhinnor eller i öppna sår. Aktiv substans: Mu-
kopolysackaridpolysulfat. Vänd dig till läkare om besvären blir långvariga. 
Läs noga igenom bipacksedeln. Receptfritt på apoteken. Förpacknings-
storlekar: 30 g, 50 g och 100 g. Marknadsförs av: STADA Nordic. 5-2021

Hirudoid forte
Lider du av trötta, svullna och värkande 

ben? Får du lätt blåmärken?
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För personer med god 
grundkondition
HIIT-träning ett par gånger i veckan ökar den aerobiska 
konditionen: spring på stället så ”fort” du kan eller gå raskt 
i trappor i en halv minut, pausa i en eller en och en halv 
minut och börja sedan om igen. Gör 4 sådana omgångar. 
Det tar bara några minuter, men hjärtat och blodkärlen 
tackar.

Lämplig styrketräning är de bekanta benlyften sittan-
de och att stiga upp på tårna, men använd en tilläggsvikt. 
En ryggsäck fylld med böcker fungerar som tilläggsvikt 
också när man gör knäböj: knäböj är en bra rörelse för 
alla som inte har svåra knäbesvär.

Pröva också utfallssteg: ta ett långt steg framåt och 
lägg tyngdpunkten på den främre foten medan du böjer 
benet, stig upp och gör ett utfallssteg med andra benet. 
Utfallssteg kräver balans. Du kan till exempel stöda dig 
mot bordskanten.

Axlarna och armarna blir starkare om du sträcker 
armarna rakt upp i luften medan du håller i en hantel eller 
flaska. När upprepningarna börjar kännas tråkiga, öka 
vikten!

Du kan träna upp balansen i tandem-position, dvs. ge-
nom att stå med den ena fotens häl mot den andra fotens 
tår. Försäkra dig om att du kan stöda dig mot något vid 
behov och slut ögonen. Hur länge kan du hålla balansen?

På väg mot toppkondition
Om du inte har några begränsningar som försämrar 
rörligheten, gör utfallssteg medan du går framåt, med 
tilläggsvikt och medan du går bakåt. Det utmanar också 
balansen.

Du kan utveckla överkroppen med armhävningar och 
hörnrodd. Hörnrodd går till så här: luta dig med ena han-
den mot en stolsrygg och håll en kettlebell eller vedkorg 
i andra handen. Stig en liten bit bakåt med den fot där 
du har tilläggsvikten och börja lyfta vikten uppåt så att 
skulderbladet rör på sig.

Ryggen och bålen tränas genom att ligga på marken. 
Ligg på mage och lyft i tur och ordning upp benen och 
överkroppen från golvet. Du kan sträcka armarna framåt 
eller placera dem i kors bakom nacken.

När du ligger på rygg kan du träna magmusklerna så 
att du lyfter axlarna från marken. Var noggrann med att 
rörelsen ska kännas i magmusklerna!
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Marknadsförare: Oy Medifon Ab, Esbo

AntiCramp tuggtablett

Magnesium och B-vitaminer bidrar
till normal funktion i muskler och nervsystem.

Kosttillskott.

Ny smak - exotiska frukter

Magnesiumcitrat + B-vitaminer 

Magnesium

Folsyra

B1

B2

B6

B12

MUSKLER FÖR SÄMRE TIDER
En god kondition som du har fått genom att röra på dig hjälper 
dig att hållas frisk. Regelbunden muskelträning förebygger till 
exempel diabetes typ II samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Brist på regelbunden motion ökar 
benägenheten för sjukdomar. En god 
aerobisk kondition och tillräcklig mus-
kelmassa skyddar äldre från till exempel 
den allvarliga formen av coronaviruset, 
berättar universitetslektorn vid idrottsve-
tenskapliga fakulteten vid Jyväskylä uni-
versitet, docent Simon Walker.

– Också en person med god kondition 
kan bli allvarligt sjuk, men återhämtar sig 
bättre från en katastrof och tillfrisknar 
mer sannolikt helt. Till exempel i fråga om 
cancerpatienter förutspår mindre mus-
kelmassa en sämre återhämtning.

Det lönar sig att ombesörja muskel-
massan också för att muskelcellerna har 
många andra uppgifter än att röra på 
kroppen. De upprätthåller den grund-
läggande ämnesomsättningen, dvs. för-

brukar energi och bränner fett även vid 
vila. Ju mer muskler, desto bättre hålls 
vikten under kontroll.

Muskelcellerna balanserar blodsock-
ret, blodtrycket och kolesterolet. Regel-
bunden muskelträning förebygger diabe-
tes typ II samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Du behöver också muskler för att hålla 
balansen. En god muskelkondition före-
bygger fallolyckor och skador.

När man blir äldre har muskelmassan 
en tendens att krympa. Genom regelbun-
den muskelträning kan muskelförlusten 
stoppas och utvecklingen vändas i mot-
satt riktning. Ganska många orsaker att 
offra lite tid på att träna muskelkondition!

Demens förebyggs av i synnerhet aero-
bisk motion, dvs. motion där du blir and-
fådd. Dans, orientering och andra grenar 

som kräver koncentration är bäst, men 
också helt vanliga promenader får blodet 
att cirkulera ända till hjärnan. Låginten-
siv aerobisk motion såsom gång upprätt-
håller hälsan i alla vävnader och stöder 
särskilt blodcirkulations- och andnings-
organen.

Utöver detta behöver man smörja le-
derna genom att använda dem dagligen. 
En äldre person behöver inte vara red-
skapsgymnast, men vid behov ska man 
kunna böja och vrida sig i rimlig utsträck-
ning.

När armarna, benen och huvudet är i 
gott skick, klarar sig också en äldre per-
son självständigt hemma och kan njuta 
av livet.



ibuxin rapid 400 mg � lmdragerade tabletter. Ett effektivt smärtstil-
lande och febernedsättande egenvårdsläkemedel för behandling av 
symtom vid migränattacker. Verksamma ämnet är ibuprofen. Passar 
vuxna och barn över 20 kg. Rådgör med din läkare, ifall du lider av 
sår i mage, eller tolvfi ngertarm, eller ifall du är gravid. Endast för 
kortvarig användning. Förpackningsstorlekarna är 10 och 30 tabl. 
Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumén 
daterad 22.4.2020. Mera information: www.laakeohje.fi , infofi n-
land@tevapharm.com. MULTI-FI-00145-11-20.

Från ditt apotek. 
Marknadsförs av Teva Finland Oy.

Den snabbverkande smärtstillande.

AAAARRRGH
Även för vård av migränattackers symptom.

Text
Anu Kylvén
Bilder
Shutterstock

Det är apotekens uppgift att säkerställa en korrekt 
och säker användning av läkemedel. Det är möjligt 
även om kunden skulle vara förhindrad att besöka 
apoteket eller ha något annat modersmål än Finlands 
officiella språk.

1. Hur syns jämlikheten mellan människor på apoteket?
Enligt apotekens etiska anvisningar ska alla kunder be-
tjänas på ett likvärdigt sätt. Det strävar apoteken efter 
och arbetar för. Vid apoteken fästs till exempel stor vikt 
vid tillgängligheten.

2. Vad innebär tillgänglighet konkret på apoteken?
Till exempel att det inte finns trappor, att gångarna är 
breda och att dörrarna öppnas automatiskt. Apoteken 
strävar efter att organisera lokalerna så att det är så be-
kvämt som möjligt att röra sig med hjälpmedel och så att 
man inte behöver sträcka sig efter produkter som finns 
för högt upp på hyllorna.

Detta är lättast att genomföra om apoteket får vara med 
och planera sina lokaler ända från början. Många apotek 
hyr dock färdiga lokaler, och då försöker de genomföra 
tillgängligheten i praktiken på bästa möjliga sätt med 
tanke på förhållandena.

3. Hur har coronapandemin påverkat apotekens tjänster 
till denna del?
Apoteken utvecklar sina tjänster efter kundernas behov. 
Under coronapandemin har det blivit vanligare att uträtta 
ärenden på distans och apoteken har utvidgat sina hem-
leveranstjänster. Nu under undantagsförhållandena har 
apoteken också tillhandahållit telefonservice för dem 
som inte har möjlighet att använda nätapoteket. De har 
kunnat beställa de produkter de behöver per telefon och 
snabbt hämta dem från apotekets gård. Personalen har 
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fört inköpen till bilen och haft med sig en betalterminal. 
Stark autentisering via mobilen kräver att användaren 
har tekniskt kunnande och webbankkoder. Under pan-
demin har man undantagsvis kunnat beställa produkter 
per telefon utan webbankkoder.

4. Hur beaktas hörsel-, syn- eller talskadade?
Den viktiga läkemedelsinformationen måste förmedlas, 
trots att kunden inte ser tillräckligt bra för att kunna läsa. 
Därför har punktskrift redan en längre tid varit obligatorisk 
på den yttre läkemedelsförpackningen. På Lääketietokes-
kus tjänst på adressen lääkeinfo.fi finns bipacksedlarna 
till åtskilliga läkemedel, även coronavirusvaccin. De kan 
laddas ned både i textform och som ljudfil.

5. Vilken annan hjälp finns det för personer som uträttar 
sina ärenden på distans?
Apoteket kan med kundens tillstånd skicka mer infor-
mation per e-post. Så kallade länksamlingar har skapats 
för till exempel astmatiker eller personer med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom. Länksamlingarna innehåller 
information om den aktuella sjukdomen samt råd och 
kamratstöd. Apoteket kan skicka länksamlingen till kun-
den per e-post. Länksamlingarna och doseringsvideorna 
för läkemedel betjänar också till exempel hörselskadade.
Kundernas e-postadresser samlas eller lagras inte för 
andra ändamål.

6. Vad händer om kunden inte kan de inhemska språken 
eller engelska?
Apotekens personal har många möjligheter att studera 
branschens vokabulär på många språk. Om det inte finns 
något gemensamt språk tar man en ordbok, kroppsspråk 
och slutligen tolkning till hjälp. Apoteken använder pikto-
gram, dvs. anvisningar i bildform som beskriver använd-
ningen av läkemedel.

Om någon i apotekets tekniska personal kan kundens 
modersmål, till exempel ryska eller somali, kan personen 
hjälpa till med tolkning, men inte ge läkemedelsrådgivning. 
När man får service på sitt modersmål är situationen mer 
avslappnad och det är lättare att ställa frågor om allt man 
funderar över.

7. Hur kan man själv påverka tillgången till tjänster eller 
läkemedelsinformation?
Läkemedelsinformationsnätverket överväger och ut-
vecklar frågor med anknytning till läkemedelsinformation, 
tillgänglighet och jämlikhet. Det är ett öppet nätverk som 
också består av läkemedelsanvändare och upprätthålls 
av läkemedelsmyndigheten Fimea. Till läkemedelsinfor-
mationsnätverket kan man förmedla behov och utveck-
lingsförslag. Du hittar mer information på internet med 
sökordet läkemedelsinformationsnätverket.

HUR BETJÄNAR APOTEKET 
SPECIALGRUPPER?

FRÅGOR & SVAR 
OM TILLGÄNGLIGHET

Länktips
apteekki.fi/aptee-
kin-neuvot/annos-

teluvideot





MULTIVITA 
MAGNESIUMSITRAATTI 
150 MG 90 TABL. ELLER 

175 MG 80 TABL.
Lämpligt t.ex. som tillskott 

till kosten för idrottare 
och motionärer, för 

återhämtning vid fysisk 
ansträngning.

MULTIVITA 
OMEGALIVE 

STRONG 
100 KAPS.

En fiskoljekapsel som 
innehåller en stark dos 
av omega-3-fettsyror.

BETOLVEX B12 
1,25 MG STRONG 

90 KAPS.
Starkt och mångsidigt 

B12-preparat. 
Innehåller bl.a. 

400 mcg folsyra.

ACO SPOTLESS DAILY 
FACE WASH 

200 ML
Rengöringsgel för fet 
och oren hud. Rengör 
porerna på djupet och 
förebygger finnar och 

pormaskar.

MINISUN 
MONIVITAMIINI 
VAHVA 120 ELLER 

EXTRA VAHVA 
90 TABL.

Alla viktiga vitaminer 
och spårämnen 
i samma tablett.

OTRIVIN NATURAL 
ALOE VERA 

50 ML
Rengör, återfuktar 

och lugnar irriterade 
näsgångar.

BEPANTHEN EYE 
10 ML

Återfuktar, lugnar och 
vårdar torra ögon.

MELAREST 
EXTRA VAHVA 

1,9 MG 100 TABL. 
ELLER 90 

PITKÄVAIKUTTEINEN 
TABL.

Starkt melatonin 
som hjälper dig somna.

AVÈNE CICALFATE+ 
40 ML

Skyddande hudkräm 
för känslig, skadad 
och irriterad hud.

MAITOHAPPOBAKTEERI+B 
RATIOPHARM 

100 KAPS.
Mjölksyrabakterier och 
B-vitaminer som stöder 

motståndskraften 
i samma kapsel.

MINISUN 
PEHMONALLE 
120 ST. ELLER 
TÄHTIMARJA 

200 TABL. 
Välsmakande 

multivitaminer 
i synnerhet riktade 

till barn.

DEVISOL 20 MCG 
HEDELMÄINEN 

SITRUS, NEUTRAL 
ELLER MUSTIKKA 

200 TABL.
Tryggar det dagliga 

intaget av D-vitamin. 

12,90

(15,49 €, 68,25/105,74 €/kg)

18,50

(22,33 €, 129,37 €/kg)

23,50

(30,44 €)

9,50

(13,49 €, 47,50 €/l)

18,90

(22,64 €, 135,00-194,85 €/kg)

6,90

(9,41 €)

14,50

(17,46 €)

21,00

(25,54 €)

8,50

(9,60 €)

18,50

(23,80 €)

18,90

(22,64 €, 78,75-171,82 €/kg)

(18,74 €)

15,50

Erbjudanden i augusti

Munksnäs apotek



MULTIVITA PLUS 
200 TABL.

Ett multivitaminpreparat, 
utvecklat för 

vuxnas behov.

MAGNECIT 100 
TABLETTERS

FÖRPACKNINGAR
Magnesiumcitrat 

som upptas väl samt 
B6-vitamin 

i en tuggtablett 
eller en enkelt 

sväljbar tablett.

BEVITA EYE 
PRO 20X0,5 ML 
PIPETTER ELLER 

FLASKA 
10 ML

Återfuktar, smörjer 
och skyddar torra 

ögon.

RELA TABS ELLER 
RELA CAPS 

MJÖLKSYRABAKTERIER 
30 ST.

Välsmakande 
tuggtabletter eller 

sväljbar kapsel.

POSIVIL FLUZINK 
ANIS, VERIAPPELS. 
ELLER SITRUUNA-
LAKRITSI 40 TABL.

Sugtablett för att 
lindra de första 
symtomen på 
förkylning och 

förkorta symtomens 
varaktighet.

BETHOVER 
B12-VITAMIINI 

ELLER 
B12+FOOLIHAPPO 

150 + 20 TABL.
För att trygga dagligt 
intag av B12-vitamin 

och folsyra och 
stödja minnet.

MINISUN 20 MCG 
D-VITAMINER 

200 TABL.
Ett enkelt sätt 

att säkerställa ett 
tillräckligt intag av 

D-vitamin året runt.

SOUVENAID LÅDA 
24X125 ML, 

3 OLIKA SMAKER
För kostbehandling 
av patienter i tidigt 
skede av Alzheimers 

sjukdom.

NASO 
SEESAMIÖLJY 
ELLER FRESH 

SEESAMIÖLJY 
10 ML

Nässpray som 
återfuktar och 

smörjer näsans torra 
slemhinnor.

APOBASE CREME 
ELLER OILY CREME 

250 G
Baskrämer för daglig 

återfuktning av huden.

PLANTUR 39 
FYTOKOFFEINSCHAMPO 

FÖR FINT OCH 
SPRÖTT HÅR 250 ML
Fytokoffein-schampo 

för fint och sprött hår.

PRIORIN EXTRA 
180 KAPS.

Specifika näringsämnen 
för hårrötterna för att 

stärka håret.

19,90

(24,49 €, 154,26 €/kg)

11,00

(14,46 €, 64,71-90,16 €/kg)

-15%

(15,20/17,51 €)

11,90

(13,65 €)

10,00

(13,38 €)

25,90

(30,19-30,92 €, 479,63 €/kg)

15,50

(18,20 €)

70,00

(99,26 €, 23,33 €/l)

7,50

(10,66 €)

9,50

(12,89 €, 38,00 €/kg)

16,00

(20,84 €, 64,00 €/l)

(107,64 €, 467,46 €/kg)

79,00

Erbjudanden i september

Munksnäs apotek



Tarjoukset voimassa 
vain verkkoapteekissa!

10 €
(norm. 19 €)

A-derma lahjapakkaus

6 €
(norm. 9,19 €)

Sebamed liquid face&body,
Olive face&body sekä hydrating

300ml pumppupullo.

12 €
(norm. 27,49 €) 

jos tuotteet ostetaan erikseen

ACO FACE 
Daily Cleansing Gel 

& Day Cream 
200ml + 50ml

munkkiniemen
apteekki.fi



Tarjoukset voimassa 
vain verkkoapteekissa!

munkkiniemen
apteekki.fi

10 €
(norm. 13,92 €)
Betolvex 50tabl

8 €
(norm. 11,27 €)

Minisun D-vitamiini 10 mikrog 
Junior nalle 100 purutabl.

11,50 €
(norm. 16,10 €)

A-vita hydra+ 
nenäsuihke 20ml
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