


Ledare

Ett stort tack till våra kunder och samarbetspartner 
för det gångna året

Nu kan du även sköta dina apoteksärenden 
behändigt på nätet när det passar dig bäst 
på adressen munkkiniemenapteekki.fi. Du 
kan hämta din beställning på vårt apotek 
eller på parkeringsplatsen eller från våra av-
hämtningsfack på Alepa på Munksnäs Allén 
eller på S-market i Munkshöjden i samband 
med dina matuppköp under butikernas öp-
pettider. Vi har också hemleverans.

Funderar du fortfarande på julklapparna? 
I vårt sortiment hittar du högklassiga kos-
metik- och hudvårdsprodukter till dig själv 
eller som julklapp. Fler julklappsidéer hittar 
du bland erbjudandena i tidningen samt på 
vårt nätapotek.

Välkommen att bekanta dig med vårt jul-
klappssortiment samt erbjudandena på vårt 
apotek eller på nätet. På samma gång får du 
en kalender för år 2022.

Ta även i beaktande våra öppettider under 
julhelgerna. Vårt nätapotek betjänar 24/7.

Jag önskar er en stämningsfull jul och god 
hälsa för året 2022,

Apotekare Liisa Kärkkäinen
Munksnäs apotek

Du håller årets sista ApoteksNytt i 
dina händer. Under hela året har vi 
på ett mångsidigt sätt skrivit om te-

man med anknytning till upprätthållande av 
välbefinnandet och hälsan. Förhoppningsvis 
har innehållet i vår tidning gett dig använd-
bara tips och nya insikter.

Vi vill fortsätta på samma linje även 
under 2022. Till exempel i våra motions-
artiklar får du inspiration för att hitta en 
meningsfull motionsform som passar dig. I 
det här numret funderar vi över nyttan med 
core-träning, dvs. aktivering av stödmuskler-
na i mellangärdet. I nästa nummer finns en 
artikel om mikroträning som passar dem 
som har bråttom.

I tidningen intervjuar vi yrkesverksamma 
inom hälsosektorn och vi har också gedigna 
proffs på vårt apotek. Proffsen på vårt apotek 
finns här för dig – utan tidsbokning. Man 
får och bör ställa frågor om allt möjligt! Om 
du till exempel bekymrar dig över läkeme-
delsinteraktioner ska du modigt fråga våra 
farmaceuter.

Årets slut är ofta en tid för festligheter. 
Julens bekanta maträtter och de långa mål-
tiderna hör till julfirandet men kan ibland 
rubba matsmältningskanalens normala 
funktion. Matsmältningsbesvär såsom hals-
bränna är en av de vanligaste orsakerna till 
apoteksbesök under julen. Vår personal hjäl-
per dig gärna att hitta rätta produkter även 
för dessa besvär. 

“Hämta 2022 års 
kalender från apoteket”

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
Parkeringsplatser framför apoteket!
Telefon: (09) 477 0100
info@munkkiniemenapteekki.fi

Erbjudandet är i kraft 1.12 .2021 – 31.1. 2022

Innehåller naturligt ubikinon och B2 vitamin, som 
främjar den normala energi-ämnesomsättning och 
hjälper minska trötthet och utmattning.
(norm. pris 150 kaps. 92,72 €)

Revitalizing Day Cream är en 
uppiggande dagkräm som innehåller 
ubikinon, pycnogenol och jojobaolja.
(norm. pris 39 €)

BioQinon Q10
 Gold 100mg 
150 kapslar + 

kräm tillsammans

85€

Nätapotek öppet 24/7
www.munkkiniemenapteekki.fi

Kiitos! 
Rauhallista Joulua ja 

Terveyttä Vuodelle 2022 Tack! 
Fridfull Jul och 

God Hälsa för Året 2022

MUNKKINIEMEN
APTEEKKI



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.



18 Ligger järnbrist bakom 
tröttheten?
Så här gör du upptagningen av 
järn effektivare.

7 tips för en pigg vardag
Med små ändringar kan du 
justera ditt aktivitets tillstånd.10

24 Upp och ner av mens
Vad beror PMS-symtom på och 
varför har några besvärligare 
mensvärk än andra?

28 Kroppens core 
aktiveras oft spontant.
Behöver man separat aktivera de 
djupa musklerna i mellangärdet?

bild: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi 

34 Lätt motion lindrar diskbråck
Små rotationer och böjningar 
kan förebygga besvär.
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27 Hyaluronsyra 
skapar diskussion
Är det bra eller dåligt 
i hudvården?

500 000
fler vaccinationsdoser 
än förra säsongen har 
beställts till Finland 
inför den influensa-

säsong som nu pågår. 
Förra vintern tog 

influensavaccinerna 
slut i förtid.

Källa: THL

40 Halsbränna, förstoppning 
eller diarré?
Enkel behandling av magbesvär.

36 När hunden lider av 
underfunktion i sköldkörteln
Den kontinuerliga medicineringen 
saktar inte ner agilityhunden.

40

Var fjärde av oss
Var fjärde vuxen har fettlever dvs. överflödigt fett har 
samlats i levercellerna. Övervikt och brist på motion ökar risken 
för livsstilssjukdomar. Även kosten påverkar: fettansamlingen 
i levercellerna accelereras av överflödigt socker, fiberfattiga 
spannmålsprodukter och livsmedel som innehåller hårt fett, 
t.ex. smör och feta mjölkprodukter. 

Alkohol är orsaken till fettlever i endast ett av fem fall.
”Att fettlever felaktigt betraktas som en sjukdom som enbart 

beror på alkohol är kanske orsaken till att man ännu inte pratar 
så mycket om sjukdomen. Den är dock ett stort folkhälsopro-
blem”, säger Ursula Schwab, professor i näringsterapi vid 
Östra Finlands universitet.

Fettlever är ofta en del av en mer omfattande störning i 
ämnesomsättningen. Så mycket som 60–70 procent av typ 
2-diabetikerna har fettlever.

Under de senaste åren har det observerats att också föränd-
ringar i tarmsystemets mikroflora har anknytning till sjukdomen. 
Utvecklingen av en mikrobterapi för behandling av fettlever på-
går, och den kunde användas vid sidan av livsstilsförändringar.

Östra Finlands universitet

Rör på dig på fritiden
Motion har glädjande många hälsofördelar och det 
är uttryckligen motion som sker på fritiden som gör 
gott. Ett tungt kroppsarbete verkar påverka hälsan 
negativt. En färsk omfattande befolkningsundersök-
ning bekräftar iakttagelserna.

Resultatet var att riklig fritidsmotion var förknip-
pad med i genomsnitt 15 procent mindre risk för 
hjärtproblem och 40 procent lägre dödlighet. Ett 
tungt kroppsarbete ökade för sin del risken för 
hjärtproblem med 35 procent och dödsrisken med 
27 procent.

Potilaan lääkärilehti
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Astma är den vanligaste långtidssjukdomen bland 
finländska barn och den drabbar cirka 5–7 procent av 
barnen. Det är svårare att diagnostisera astma hos ett litet 
barn än hos ett barn i skolåldern eller en vuxen. Därför bör 
föräldrarna noggrant anteckna alla symtom de upptäcker. 
För att konstatera astma görs också tester av lungornas 
funktion, dvs. lungfunktionstest.

För att uppnå en bra vårdbalans vid astma förutsätts 
i allmänhet regelbunden, daglig medicinering med ett 
läkemedel som man andas in. Med dagens behandlingar 
fås astman vanligtvis under kontroll och barnet kan leva ett 
normalt liv.

Om astman hålls symtomfri tack vare läkemedels-
behandlingen kan barnets motivation att ta läkemedel 
minska i ett senare skede. Det lönar sig att framhäva för 
barnet att läkemedlet hjälper till att hålla luftrören friska 
även i fortsättningen.

Astma hos barn är ofta förknippad med olika allergier 
och det är viktigt att utreda dem. Symtomen hos barn i 
lek- och skolåldern orsakas oftast av pollen och djur, vilka 
förutom astmasymtom ofta förorsakar snuva, täppt näsa 
och ögonsymtom.

Symtomen berättar
I symtomdagboken är det bra att 

anteckna åtminstone följande:

○ hur länge hostan har pågått

○ i vilka situationer den uppstår, om barnet 
hostar dagligen eller sporadiskt

○ om barnet hostar på natten eller vid an-
strängning

○ om upprepade inflammationer i andnings-
vägarna förekommer och hur ofta

○ om utandningen piper

○ om andningen är tätare och tung

○ om barnet tål belastning sämre än förut

○ om barnet får symtom till exempel i sam-
band med idrottshobbyer

De bästa gåvorna
Funderar du fortfarande på julklapparna? Eller på en 
present till någon som fyller i början av året? Välj en 

nyttopresent i stället för onödigt krimskrams: uppig-
gande vitaminer, en skön värmedyna eller en kräm 

som skyddar huden mot köld. De bästa alternativen 
finns hos oss på apoteket.

Har 
vårt 
barn 
astma?

SKYDDA VRISTERNA
Trenden bland tonåringar att gå med vristerna bara också 

på vintern verkar ha spridit sig även till den myndiga be-
folkningen, då kortare byxben har blivit på modet. Denna 

modefluga kan vara farlig, eftersom kölden försämrar blod-
cirkulationen och kyler ner akillessenorna. De töjs inte på 

normalt sätt och kan börja göra ont. Exponeringen för kyla 
kan till och med orsaka inflammation i akillessenan. I värsta 

fall tar det två år innan inflammationen ger med sig.

När det blir kallt, kom ihåg att också 
skydda andra ställen än huvudet och 

händerna ordentligt. Benvärmare 
värmer benen och vristerna.



Acidal 20 mg enterokapsel. Aktiv substans: esomeprazol. 
Kortvarig behandling av refluxsymtom. Dosering: Vuxna: 
1 kapsel dagligen. Kontakta läkare om symtomen inte har 
lindrats efter 2 veckors användning. Kontrollera med läkare 
eller apotekspersonal om läkemedlet är lämpligt för dig, särskilt 
om du använder andra läkemedel eller är gravid. Använd inte 
under amning. Förpackning: 14 kapslar. Läs bipacksedeln 
noggrant före användning. Marknadsförare: Oy Verman Ab

På apoteket har vi ett brett utbud av bra produkter för många olika 
besvär och som stöd för att upprätthålla hälsan och välbefinnandet. 

Många nya, bra produkter har kommit eller kommer att komma ut 
på marknaden och vi presenterar några av dem här. 

Fråga efter nyheter på apoteket!
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Zyx 3 mg apelsin-honung-sugtabletter
Zyx är ett effektivt läkemedel mot halsont. Tabletterna 
lindrar smärta orsakad av svalginflammation och bedövar 
smärtområdet. Finns nu i ny fräsch smak, Zyx apelsin-ho-
nung. Mer information: zyx.fi.

Zyx 3 mg mint/citron/eukalyptus/apelsin-honung-sug-
tabletterna är avsedda för att lindra smärta och irrita-
tion i munnen och svalget. Aktiv substans benzydamin. 
Dosering: en sugtablett 3 gånger dagligen. Behandlingen 
ska inte pågå längre än 7 dagar. Om symtomen fortsät-
ter, kontakta läkare. Ej för barn under 6 år, gravida eller 
ammande kvinnor. Läs bipacksedeln noggrant. Endast på 
apotek. Marknadsförs av Viatris Oy. (30.10.2020)

Favora probiotiska krämer
Favora introducerar nyheter som stöder hudens 
eget mikrobiom och hjälper till att stärka hudens 
naturliga motståndskraft. Alla nyheter är parfymfria 
och har beviljats allergimärkning.
Stärkande fuktkräm 50 ml återfuktar effektivt och 
absorberas snabbt.
Stärkande och vårdande kräm 50 ml är en fyllig 
kräm som får huden att kännas mjuk.  
Stärkande och skyddande intensivbehandling 
30 ml främjar en välmående och balanserad hud. 
Stärkande och uppfriskande ögonkräm 15 ml hjäl-
per till att avlägsna mörka ringar under ögonen 
och svullnad. Favora-produkterna marknadsförs 
av Orion Pharma.

För hudens bästa
Nytt från 

Favora

Beko Strong Neurin
Beko Strong Neurin är en stark 
kombinationstablett som innehåll-
er tre olika B-vitaminer som är 
viktiga för nervsystemet. Vita-
minerna B1, B6 och B12 främjar 
tillsammans en normal funktion i 
nervsystemet. Den lilla tabletten 
är lätt att svälja med en tillräck-
lig mängd vätska. Innehåller inga 
animaliska ingredienser. Marknads-
förare Orion Pharma.

Bra för 
nervsystemet

Ny fräsch smak

Ett nytt B-vitaminpreparat

Bioteekin BalanticPro
Bioteekin BalanticPro är en mång-
sidig serie mjölksyrabakterier för 
individuella behov. BalanticPro Plus 
är den ursprungliga favoriten för 
hela familjens dagliga bruk. Ba-
lanticPro Comp har en mångsidig 
och stark sammansättning: den 
innehåller dessutom glutamin och 
biotin. Marknadsförare Suomen 
Bioteekki Oy.

För 
kontinuerlig 
användning 

eller som kur

Minisun Super Defence 
60 tabl. hallon-honung
Super Defence-tuggtabletten 
med smak av citron och lakrits 
kompletteras med en ny smak: 
hallon-honung. Även den nya 
smaken innehåller 250 mg C-vi-
tamin, 25 µg D-vitamin samt zink 
och solhattsextrakt. Produkterna 
innehåller inte laktos, mjölk eller 
soja och inte heller ingredien-
ser från glutenhaltigt spannmål. 
Dosering: 1–2 tabletter per dag. 
Marknadsförs av Verman.

Superförpackning för 
upprätthållande av motståndskraften

Välbekanta och undersökta 

mjölksyrabakterier

Laktosfri

För halsont
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Att gå från trötthet till pigghet är inte en omöjlig 
uppgift. Det lyckas med små val i vardagen.

Text
Susanna Viljanen
Bilder
Shutterstock

Känns det som att andra har fler timmar tillgäng-
liga under dygnet? Själv åstadkommer du inget 
som syns, trots att du kämpar som en tok på ar-

betet och hemma. Eller kanske är du redan så slutkörd 
att du inte orkar ens med minsta lilla uppgift.

Med små ändringar kan du justera ditt aktivitets-
tillstånd så att du klarar av att koncentrera dig på det 
väsentliga och göra allt som är viktigt för dig utan att 
bli utmattad.

1. Värna om sömnen
Utmattning och känslan att du inte kan hantera var-
dagskaoset har ett nära samband med nattsömnen. 
När man sover bra orkar man tänka klart och välja 
vad som är viktigt just idag.

– Dagarna får vara mycket aktiva och händelsefyll-
da bara sömnen återställer krafterna, säger psykolog 
och psykoterapeut Hanna Markuksela.

Markukselas bok Suorituskyvyn salaisuus – vireys-
tilan säätelyn avulla huipputuloksiin (”hemligheten 
med prestationsförmåga – toppresultat med hjälp av 
reglering av aktivitetstillståndet”) kom ut på hösten, 
så hon om någon kan berätta hur man kan undvika 
utmattning.

Markuksela ger rådet att det inte lönar sig att pruta 
på nattsömnen för att få tid för annat. Ta under en le-
dig dag reda på hur många timmar sömn du behöver 
för att vakna pigg utan väckarklocka. En tillräcklig 
sömnlängd är i genomsnitt 7,5 timmar, men de indi-
viduella variationerna är stora.

Avsluta allt arbete och hushållsarbete senast en 
timme innan du går och lägger dig. Läs en bok, lyssna 
på en ljudbok eller titta på din favoritserie – passivt 
tittande är mycket avslappnande, bara du inte blir fast 
och hela tiden slukar ett nytt avsnitt.

Dra nytta av kolhydraternas uttröttande effekt vid 
kvällsmålet.

– En nattbanan kan vara till hjälp om du vaknar 
mitt i natten och inte kan somna om. En hungrig 
kropp jämnar ut det sjunkande blodsockret genom 
att producera stresshormoner, vilket lätt väcker dig, 
förklarar Markuksela.

Man behöver inte bli orolig över att man sover 
dåligt i några veckor, men långvariga sömnproblem 
bör behandlas. En läkare kan till exempel ge en re-
miss till nätterapi för hantering av sömnproblem eller 
ett kortvarigt recept på sömnmedicin. För många 
fungerar det att bryta den onda sömnlöshetscirkeln 
med läkemedel, och därefter kan man lära sig att sova 
bättre.

TIPS
Är du morgon- eller kvällspigg? Om du är trött klockan 
tio på kvällen kan du gärna gå och lägga dig och skjuta 
upp kvällsbestyren till morgontimmarna. Om du inte 
somnar ens vid midnatt kan du gå och lägga dig senare 
och förbereda morgonbestyren så att du får sova längre.

INSIKTER FÖR 
EN PIGG VARDAG
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Pre- och postbiotiska  
produkter som  
stöder hudens  
mikrobiom
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EN VÄN FÖR HUDEN
STÄRKER OCH GER NÄRING

 BEKANTA DIG MED SERIEN: FAVORA.FI  |  ITSEHOITOAPTEEKKI.FI

2. Vila i kalendern
I en idealisk värld växlar man mellan arbete och vila i en 
lämplig rytm. Om livet är väldigt hektiskt uppstår inga 
naturliga pauser för vila. Därför måste man reservera tid 
i kalendern för vila.

Lär dig åtminstone en andnings- eller rörelseavslappning 
som lugnar ditt nervsystem när brådskan och stressen hotar 
att ta över. När det autonoma nervsystemet blir lugnare, 
sjunker pulsen och blodtrycket och dagens utmaningar 
börjar kännas hanterbara.

TIPS
Planera in en lunchpaus, en kort meditationsstund eller 
pausgymnastik i din dag. Skriv varje vecka in egen tid i 
kalendern och håll fast vid det.

3. Ta en pyjamasdag
Också mitt under en stressig arbetsperiod lönar det sig att 
då och då reservera en hel pyjamasdag i kalendern. Reser-
vera hela dagen för att enbart göra sådant som är roligt och 
ta ingen stress ens över att klä på dig.

En fullständig vilodag upprätthåller kreativiteten och fö-
rebygger att man fastnar i invanda spår. Ett tomt utrymme 
i tankeflödet kan ge upphov till viktiga insikter: vad vore 
nästa förnuftiga drag i livet? Om du inte alls kan lugna ner 
dig, kan det vara ett oroväckande tecken: kroppen och sin-
net har redan glömt hur det känns att bara vara.

Under en pyjamasdag passar det också att stanna upp och 
fundera över vad din kropp och ditt sinne behöver just nu.

4. Skjut upp och sänk ribban
När livet består av ett krävande arbete, egna hobbyer och 
kanske också barnens hobbyer, hushållsarbete och möj-
ligen ännu husbyggande eller renovering, är det klart att 
risken för utmattning är stor. Under detta livspussel är det 
förnuftigt att erkänna att tiden bara inte räcker till allt just 
nu. Kunde köksrenoveringen ändå skjutas upp eller skulle 
det vara möjligt att påbörja den där kompletterande ut-
bildningen först nästa höst? Man behöver inte avstå från 
allt, men det lönar sig inte heller att klämma in allt under 
samma skede av livet.

När det gäller hushållsarbete bör man sänka ribban. 
Fundera på vad som är viktigare, skinande fönster eller 
samvaro med dina närstående. Eller ett fläckfritt hem för 
barnfamiljen eller föräldrar vid sina sinnens fulla bruk.

Lyssna till din egen ork. Låt det inte med störa dig att 
det alltid känns som att någon hinner allt detta och mer 
på sociala medier.

– Det finns stora skillnader mellan människor när det 
gäller hur snabbt återhämtningen startar eller hur väl krop-
pen och hjärnan återhämtar sig under sömnen. En person 
som hinner med allt kan vara på väg att med hög fart pre-
stera slut på sig, konstaterar Hanna Markuksela.

TIPS
En trevlig hobby i gott sällskap kan vara återhämtande på 
samma sätt som vila, om den skingrar tankarna från sådant 
som är belastande. Därför lönar det sig att ifrågasätta hob-
byivern som uppstår varje höst: skulle du snarare behöva 
tomt utrymme för att pyssla hemma eller vara ute i naturen?

�
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5. Rör på dig smart
Motion hjälper dig att orka och laddar batterierna. Kom 
dock ihåg att människan är en helhet: om det är tungt på 
arbetet eller i relationerna och du har sovit dåligt på natten, 
behöver kroppen och sinnet vila och lugn, återhämtande 
motion – inte hård ansträngning som ökar belastningen.

– Smart teknik kan hjälpa dig att märka när det inte är 
tid för maximal prestation, tipsar Markkola.

Till exempel rapporterar smartklockor om användarens 
aktivitetstillstånd.

Om du är väldigt mycket uppe i varv och har koncentra-
tions- eller insomningsproblem, pröva att passa in svett-
motionen på morgonen. Promenader, yoga eller lugn land-
skapscykling är också lämpliga att utöva kvällstid.

6. Ta en bekymmersstund
Halvfärdigt arbete, relationsproblem och andra bekym-
mer stör insomningen och kan väcka dig på morgonnat-
ten, när den allra djupaste sömnfasen är över. Det lönar 
sig att bearbeta oro och bekymmer i god tid innan du går 
och lägger dig.

Avsluta arbetsdagen med att skriva upp vad som blev på 
hälft och vad som behöver göras imorgon. Då fortsätter inte 
det ogjorda arbetet att snurra i huvudet ända in på natten.
Bearbeta bekymren i god tid innan det är dags att sova. Ta 
en bekymmersstund då du mentalt antecknar alla bekym-

mer och funderar över vad du skulle kunna göra åt dem. 
Gör också upp en plan för att lösa eller hantera problemet.

Om något bekymmer dyker upp i tankarna under andra 
tidpunkter, anteckna dem snabbt i ett häfte eller telefonen 
och hantera dem först under den egentliga bekymmers-
stunden.

Det lönar sig att avsluta bekymmersstunden med medita-
tion eller till exempel en rolig humorvideo, som bryter oron.

Justera aktivitetsnivån 
genom andning
Genom en liten justering av aktivitetstillståndet 
kan också en belastande upplevelse bli tolerer-
bar för nervsystemet.

Lugnande övning
○ Andas in djupt medan du räknar till tre. Andas ut 

medan du räknar till sex. Fortsätt så tills du känner 
dig avslappnad och lugn. Att förlänga utandningen 
ger nervsystemet en impuls att lugna ner kroppens 
funktioner. Pulsen och blodtrycket sjunker.

Lugnande övning
○ Ta några djupa andetag så att du andas in och 

räknar till sex och blåser ut luften medan du räknar 
endast till tre. Kroppen blir aktiv och pigg.

7. Det fysiska i skick
Om du ständigt är totalt utmattad, inte sover ordentligt 
eller skulle vilja sova hela tiden ska du kontrollera att in-
gen sjukdom eller brist ligger bakom. Trötthet orsakas till 
exempel av brist på järn och D-vitamin. Nästan en tred-
jedel av de finländska kvinnorna lider av D-vitaminbrist.

Förutom lagrat järn, dvs. ferritin, och D-vitamin under-
söks ofta hos en kroniskt trött person även sköldkörtelvär-
dena, inflammationsvärdena, blodsockret, levervärdena 
och nivån av B12-vitamin.

Även hormonerna påverkar.
– Förändringar i de kvinnliga hormonerna kan försämra 

sömnen redan i fyrtioårsåldern, då produktionen av det 
lugnande gulkroppshormonet börjar minska och mängden 
östrogen ännu hålls på samma nivå. Många får känsligare 
och lättare sömn redan 10 år innan det egentliga klimak-
teriet börjar, berättar Markuksela.

TIPS
Läs mer om järnbrist och behandling av den på sidan 18.



FINJUSTERING 
AV VARDAGEN

B ättre kondition och ork i vardagen kräver inte att 
man springer maraton eller juicefastar – snarare 
tvärtom. Genom finjustering av vardagen uppnås 

ofta bättre resultat än med dunderkurer och hård disciplin.
Idag räknas också en motionsstund på en minut med 

i rekommendationen, vilket innebär att upprätthållandet 
av hälsan inte alltid hänger på tiden. En veckas uthållig-
hetsmotion kan samlas till exempel genom att alltid lämna 
bilen i den lediga rutan längre bort i stället för att köra runt 
kvarteret och vänta på att platsen bredvid dörren blir ledig. 
Föreställ dig att hissarna är avsedda för åldringar och att 
trapporna håller dig ung. När telefonen ringer, stig upp och 
gå medan du talar i den.

När du stiger upp från soffan och går till kylskåpet, stig 
inte upp genast utan sätt dig 10 eller 20 gånger på nytt 
medan du funderar på vad du ska hämta från kylskåpet. 
(Samtidigt sparar du elektricitet, när du inte håller kyl-
skåpsdörren öppen så länge.) Under nästa reklampaus 
kan du göra armpressar och magmuskler – vips så kan du 
nästan kryssa av den ena av veckans två muskelträningar.

Att bära ved, skotta snö eller piska mattor är också mo-
tion som kan räknas som muskelträning. Också en lätt ak-
tivitet får blodet att cirkulera i hela kroppen och tär inte på 
krafterna på samma sätt som en slitsam gymträning. Även 
sovrumsaktiviteterna kan bli bättre.

Mångas sociala liv har lagts på is i spåren av coronapan-
demin. Hitta nya vänner och träffa ibland dina nya vänner 
på volleyboll- eller innebandyplanen i stället för på puben. 
Det är också lättare att komma ut på en promenad med en 
vän eller kanske äkta hälft. Och att skida är lätt med da-
gens skidor: man behöver inte alls valla skidorna numera, 
och de är ändå inte bakhala.

När du känner dig lat, satsa på ditt välbefinnande genom 
att gå och lägga dig i tid. Smarttelefonen är en dålig säng-
kamrat om den lockar dig att scrolla och spela ännu i det 
skede då du redan borde sova. Gör ett test under en vecka: 
reservera varje natt en timme mer än vanligt för sömnen. 
Du kanske märker att du är en helt annan människa under 
dagen.

Har du för vana att orka med hjälp av kaffets kraft hela 
dagen från frukosten till kvällen? Det här året är ett bra år 
för förändring. Att hålla igen på dagen gör kvällshungern 
outhärdlig och då äter man mycket och feta saker. Det lö-
nar sig att faktiskt äta lunch under lunchpausen, trots att 
det först inte känns så, och en frukt eller smörgås passar 
bra till eftermiddagskaffet.⬣

Expert: UKK Instituuttis motionsplanerare, 
idrottsfysiolog Katriina Ojala

Text Susanna Viljanen
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eller väga bindorna före och efter använd-
ning. Ett gram menstruationsblod mot-
svarar ungefär en milliliter.

– Om blödningen är riklig lönar det sig 
att tala med en gynekolog om hantering-
en av menstruationen, uppmanar Soppi.

Nackdel för spädbarn
Järnbrist är vanligt under graviditeten, 
eftersom moderns blodvolym ökar och 
järn också förbrukas av fostret. Både Sop-
pi och Uusitalo anser att ferritinet borde 
mätas med låg tröskel under graviditeten. 
Järnbrist under graviditeten är nämligen 
inte bara en nackdel för modern, utan 
också för barnet.

– Järnbrist som har pågått sedan föd-
seln är ingen sällsynthet, konstaterar 
Soppi.

Järn behövs till exempel för cellernas 
energiämnesomsättning, hjärnans funk-

TÄNK OM TRÖTTHETEN 
BEROR PÅ JÄRNBRIST?

Järnbrist är ett vanligt besvär som behöver behandlas. 
Att enbart mäta hemoglobinet är ofta inte tillräckligt 
för att konstatera järnbrist.

Text
Sanna-Kaisa Hongisto
Bilder
Shutterstock
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Trötthet, andfåddhet och koncentrationssvårighe-
ter. Hjärtat bultar och huvudet värker. Det gör ont 
i fötterna, magen är svullen och man tappar mer 

hår än vanligt. Prestationsförmågan känns svag.
Järnbrist är ett vanligt besvär och listan över möjliga 

symtom är lång. Till och med depression, ångest och 
restless legs-syndrom kan ha att göra med järnbrist. 

– Järn påverkar kroppen på ett mycket heltäckande 
sätt, berättar specialistläkare i invärtes medicin Esa Soppi 
från Terveystalo, som har behandlat tusentals personer 
med järnbrist. 

Han preciserar att alla med järnbrist inte har alla sym-
tom. Därför är det omöjligt att konstatera järnbrist en-
bart utifrån symtomen.

Om man misstänker järnbrist lönar det sig alltid att 
uppsöka läkare. 

Ett laboratorietest en liten blodbild berättar till exem-
pel hemoglobinvärdet. Om hemoglobinet är lågt talar 
man om anemi. Enligt Esa Soppi kan anemi också bero 
på andra orsaker, men ofta skvallrar anemi om extrem 
järnbrist. 

– När järn försvinner ur kroppen eller intaget inte är 
tillräckligt i förhållande till förbrukningen tas järnet först 
från kroppens lager. Först därefter sjunker hemoglobinet.

Därför har man under de senaste åren börjat fästa 
uppmärksamhet också vid det lagrade järnet och fer-
ritinvärdet som beskriver dess mängd.

Upptaget är individuellt
Det finns många skillnader mellan olika människor 
när det gäller hur väl järnet tas upp från kosten och 
transporteras i kroppen, säger specialistläkare inom 
idrottsmedicin och klinisk fysiologi Arja Uusitalo. 

Hon berättar att skillnaderna i järnämnesomsättning-
en kan bero på ärftliga faktorer samt på sjukdomar och 
medicinering. Till exempel inflammatoriska sjukdomar 
har en inverkan.

Vissa kan uppleva en förlamande trötthet som en följd 
av järnbrist, men enligt Uusitalo är det också ganska 
vanligt att en person med järnbrist inte ens känner av 
några symtom.

– Ofta utvecklas järnbrist småningom och man vän-
jer sig vid symtomen.

Enligt Uusitalo upptäcker idrottsintresserade 
människor symtomen ganska snabbt. 

– Försämringen av prestationsförmågan som järn-
bristen orsakar stör en idrottare mer än en vanlig ar-
betande person.

Rikliga menstruationer som orsak?
Järnbrist är inte en sjukdom, men den kan 
ibland vara ett symtom på en sjukdom 
såsom celiaki eller t.o.m. cancer. Därför 
är det viktigt att utreda orsakerna.

Ofta leder spåren till blodförlust. Blod-
förlusten beror till exempel på en olycka, 
en operation, en förlossning eller en blöd-
ning i tarmsystemet.

Oftast beror blodförlusten på rikliga 
menstruationer. Järnbrist är betydligt 
vanligare hos kvinnor än hos män.

Hur vet man då om ens egen menstru-
ation är riklig?

Enligt Soppi anses gränsen vara 80 
milliliter per månad. Det motsvarar en 
järnförlust på cirka 40 milligram. Mycket 
mer än så klarar inte kroppen av att ta upp 
från kosten på en månad, berättar Soppi.

Menstruationsblödningens mängd kan 
mätas genom att använda en menskopp 

Järn behövs till exempel för 
cellernas energiämnesomsätt-

ning, hjärnans funktion och 
förmedlingen av nervimpulser.

tion och förmedlingen av nervimpulser. 
Järn är en byggsten i de röda blodkrop-
parna, muskelcellerna och många enzy-
mer som reglerar kroppens funktion.

– Internationella undersökningar har 
visat att järnbrist som barn eller ung kan 
ha en betydande försvagande inverkan på 
människans psykiska prestationsförmåga 
senare i livet, säger Soppi.
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Innehåller C- och B-vitaminer
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FRI FRÅN  

KONSERVERINGS-
MEDEL

VAD BERÄTTAR 
FERRITINET?
Ett inflammationstillstånd i kroppen 
kan ibland vara missvisande och höja 
ferritinvärdet.

FLYTANDE ELLER 
TABLETTER
Järnpreparat hjälper, men det är inte alltid som 
det man testar först är det mest lämpliga.

Ibland hjälper det mot järnbristen 
att göra menstruationerna mindre rikliga 
med hormon- eller annan läkemedelsbe-
handling. Nästan alltid behövs det dock 
järnpreparat som tas oralt.

De innehåller järn i olika former. Ani-
maliskt hemijärn absorberas bättre än 
växtbaserat icke-hemijärn. Tvåvärt fer-
rojärn absorberas bättre än trevärt.

Effekten påverkas också av mängden 
järn som preparatet innehåller.

– En daglig järndos på under hund-
ra milligram ger sällan effekt, säger Esa 
Soppi.

Järnpreparat orsakar ofta magsymtom 
såsom diarré, förstoppning eller svullnad. 
Om man får svåra magsymtom lönar det 
sig att pröva ett annat preparat. 

Det är osannolikt att järnet skulle vara 
till skada när det tas enligt anvisningarna. 
Ibland kan en person dock utan att veta 
om det lida av en ärftlig järnackumula-
tionssjukdom, hemokromatos. Då kan det 

alltför stora järnupptaget leda till allvarlig 
leversjukdom, hjärtsvikt eller diabetes.

– Järn bör inte ätas för säkerhets skull 
eller på eget bevåg, preciserar Soppi.

Flytande järnpreparat är ofta milda. 
Enligt Arja Uusitalo kan de också vara 
till nytta.

– Om en person idrottar, är vegetarian 
och har rikliga menstruationer är det inte 
till någon skada att ta ett flytande järn-
preparat som kosttillskott. Någon kanske 
säger att det inte har tillräcklig effekt, men 
det är ett kosttillskott på samma sätt som 
till exempel C-vitaminsaft.

Ibland kan en läkare ordinera järn in-
travenöst. Järn som ges intravenöst är 
syntetiskt och tolereras därför i regel väl. 
Å andra sidan kan sådant järn ha allvar-
ligare biverkningar än järn som tas oralt.

Järn från maten
Järnbrist kan också bero på kosten. Till 
exempel avvikande dieter, ätstörning, un-

dernäring eller ensidig kost kan minska 
järnlagren i kroppen.

En växtbaserad kost är inte det bästa 
alternativet med tanke på järnintaget, ef-
tersom produkter från växtriket innehåll-
er knappt med järn. Dessutom innehåller 
de tanniner och fytater som binder järn 
och hindrar upptaget. Av produkterna 
från växtriket är linser och ärter de bästa 
källorna till järn. Spenat nämns ofta som 
en bra järnkälla, men i själva verket ab-
sorberas järnet från spenat dåligt. 

Om man lider av järnbrist lönar det 
sig att inte dricka alltför mycket kaffe och 
te samt undvika att använda rikligt med 
mjölkprodukter. Kaffe, te och mjölkpro-
dukter hämmar upptaget av järn. Ofta 
har också kalcium lagts till i havrebase-
rade ”mjölkersättningar”, och därför ska 
de inte drickas genast före eller efter att 
ett järnpreparat tas.

�

S
pecialistläkare i invärtes medicin Esa Soppi tror 
att man enbart genom att mäta hemoglobinet hit-
tar högst var tredje person med järnbrist. Under 

de senaste åren har det blivit ganska vanligt att mäta fer-
ritinet, dvs. det lagrade järnet. Det berättar om tillräckligt 
mycket järn finns lagrat i kroppen.

Finska Läkarföreningen Duodecim säger att det är 
svårt att fastställa ett absolut ferritinvärde som alltid ute-
sluter järnbrist. I litteraturen har ferritingränsvärdet 30 
µg/l godkänts som en indikator för järnbrist hos vuxna.

Enligt Esa Soppi är ferritin för närvarande den över-
lägset bästa indikatorn för järnbrist. Det är visserligen 
inte alltid så lätt att tolka ferritinvärdet.

En människa kan ha järnbrist trots att både hemoglo-
bin- och ferritinvärdena är normala. Ferritinvärdet kan 
stiga till exempel på grund av en inflammation, berättar 
specialistläkare i idrottsmedicin och klinisk fysiologi Ar-
ja Uusitalo. Ibland kan järnbristen hittas först i ett ben-
märgsprov, men ett sådant prov används sällan enbart 
för att undersöka järnförråden.

Under den senaste tiden har variationerna i referens-
värdena för ferritin mellan olika laboratorier väckt förvir-
ring bland patienterna. Till exempel kan ferritinvärdet 15 
betraktas som normalt vid vissa laboratorier. Patienten 
kanske får höra att järnbrist inte förklarar symtomen.

– Man kanske stirrar sig alltför blind på referensvärde-
na, funderar Arja Uusitalo. 
Ibland har patienter också svårigheter att få sina ferritin-
värden mätta vid primärhälsovården eller företagshälso-
vården. Enligt Uusitalo är det inte fråga om att läkarna 
inte skulle känna till ferritinets betydelse i diagnostise-
ringen av järnbrist. Sparbehov får hälsostationerna att 
noggrant överväga varje undersökning.



Vårdande nässpray 10 ml
• APTEEKKI vårdande nässpray fuktar och vårdar torra
   nässlemhinnor och främjar förnyelsen av ytvävnaden
   i näshålan.
• Produkten �nns både med neutral smak och med
   fräsch och mild pepparmyntssmak.

Vårdande nässpray
Dexpantenol 25 ml
• Vårdande oljefri nässpray för torra och skadade
   nässlemhinnor. Lugnande och fuktande effekt.

A-
vitamiini

A
Vitamin-

E
Vitamin-

Sesam-
olja

Oljefri

Dexpantenol

Finfördelad
spray

Marknadsförare: Oy Medifon Ab, Esbo

APTEEKKI Vårdande näsprodukter
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Hjärngympa Lösningen
på sid 39.

Järn främjar den normala bildningen av röda 
blodkroppar och hemoglobin samt trans-
porten av syre i kroppen. Järn bidrar till att 
minska trötthet och utmattning.

APTEEKKI 3-teho Rauta innehåller 30 
mg järn och 70 mg C-vitamin. Innehåller tre 
olika järnföreningar. Tack vare tablettens 
3-skiktskonstruktion frigörs järn gradvis i 
kroppen, vilket minskar risken för magirrita-
tion. C-vitaminet som produkten innehåller 
ökar upptaget av järn. Förpackningsstorlek 
30 tabl. 1 tablett per dag sväljs med vatten. 

APTEEKKI Rautasuihke är en magvänlig 
munspray med mild jordgubbssmak. Järnet 
i produkten är mikrokapslat, vilket minskar 
risken för magirritation. Lämplig även för 
veganer. 
Den rekommenderade dygnsdosen för 
vuxna, 15 sprayningar, innehåller 20 mg järn. 
Förpackningsstorlek 50 ml (ca 255 sprayning-
ar). Båda järnprodukterna är kosttillskott.

APTEEKKI-järnprodukter
Tablett eller spray
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Lider du av vaginal torrhet?
Vagisan ger omedelbar lindring!

Vagisan Fuktkräm Kombi innehåller en kräm och Cremolum vagitorier. En perfekt  
kombinationsförpackning, som ger lindring till torrhet i slidan och det yttre intim-
området efter första användning.

Vaginal torrhet kan orsaka obehagliga symtom, såsom brännande känsla,  klåda 
och samlagssmärta, i olika livsskeden. Men det � nns inget behov att lida  – 
Vagisan hjälper.

www.vagisan.� * Pharmarket partiförsäljningsdata, YTD, 2020. Kategori: dry mucousa and vagina.

Vagisan Fuktkräm Kombi innehåller en kräm och Cremolum vagitorier. En perfekt  
kombinationsförpackning, som ger lindring till torrhet i slidan och det yttre intim-
området efter första användning.

Vaginal torrhet kan orsaka obehagliga symtom, såsom brännande känsla,  klåda 
och samlagssmärta, i olika livsskeden. Men det � nns inget behov att lida  – 
Vagisan hjälper.

FINLANDS 
MEST SÅLDA

hormonfria

produktserie för

vaginal torrhet.*

CE-märkt medicinteknisk produkt. Läs bipackssedeln noggrant.

Fuktkräm och Cremolum vagitorier tillsammans – PROVA!

VagisanFC-Kombi_Apo-Anz-SE_210x137-5mm_2021-10_ISOcv2.indd   1VagisanFC-Kombi_Apo-Anz-SE_210x137-5mm_2021-10_ISOcv2.indd   1 12.10.21   12:2212.10.21   12:22

Ladiva är en traditionell naturprodukt som 
används för symtombaserad lindring av lätta 
krampliknande menstruationssmärtor hos 
vuxna kvinnor i samband med menstruatio-
nen. Hallonbladsextraktet som produkten 
innehåller har använts i decennier för att 
göra livmodern avslappnad och lindra smärta. 
Glutenfri, mjölkfri, laktosfri och vegansk. 
Ladiva finns endast på apoteket.

Ladiva 8 kapslar
Produkt av hallonbladsextrakt
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En del kvinnor känner sig sjuka en gång i månaden. 
Lyckligtvis är det möjligt att behandla hormonbesvär 
– både med och utan läkemedel.

Text
Sanna-Kaisa Hongisto
Bilder
Shutterstock

UPP OCH 
NER AV MENS

Många kvinnor känner av när 
mensen är på väg: man blir 
lättretlig, irriterad, ångestfylld 

och trött. När mensen börjar blir det in-
te så mycket bättre. Kramperna i nedre 
buken kan vara så svåra att värkmedicin 
behövs. Vissa upplever också diarré, il-
lamående och kräkningar.

Orsaken till symtomen är kvinnans 
hormonfunktion. Hormonbesvär är syn-

SYMTOMDAGBOK AVSLÖJAR PMS
Bakgrunden till PMS-symtom är variationer i hormonnivåerna 
under menstruationscykeln. Därför kan det hjälpa att jämna ut 
hormonmängderna.

Ibland är det svårt att veta om man 
kan skylla ett besvär på menstruationen 
eller inte. Över 150 olika PMS-symtom 
har beskrivits inom medicinen. Förut-
om humörsvängningar är de vanligaste 
känsliga bröst, svullen mage och huvud-
värk. Dessa symtom kan visserligen ock-
så bero på många andra saker.

Att skriva symtomdagbok är det bäs-
ta sättet att utreda om symtomen beror 
på PMS. 

– PMS-symtom förekommer inte alls 
i början av menstruationscykeln, säger 
specialistläkare inom kvinnosjukdomar 
och förlossningar Satu Wedenoja från 
Lääkärikeskus Aava.

Man bör skriva dagbok under åtmins-
tone två menstruationscykler. I dagbo-
ken antecknas dagligen vilka symtom 
som har upplevts och om symtomen har 
varit lindriga eller kraftiga. 

Effektiv egenvård
PMS-symtom beror i regel inte på någon 
sjukdom i livmodern eller äggstockarna, 
och det gör i allmänhet inte heller svåra 
menstruationssmärtor. Det är ändå till-
låtet att behandla besvären.

Vissa får störst hjälp av vila och av-
slappning, men lindriga eller måttliga 
menstruationssmärtor och PMS-sym-
tom kan också lindras av motion. Över-
lag är en lätt kost att rekommendera före 
mensen.

PMS-besvären kan lindras om man 
minskar användningen av socker, salt, 
koffein, alkohol och rött kött. Även kal-
cium kan lindra symtomen.

– Mot psykiska symtom kan man 
pröva 50 milligram B6-vitamin per dag 
under 1–2 veckor före mensen, tipsar 
Wedenoja.

Hjälp av preventivmedel
Bakgrunden till PMS är variationer i 
hormonnivåerna under menstruations-
cykeln. Därför kan utjämning av hor-
monnivåerna hjälpa mot PMS-symtom.

Det lyckas med hjälp av kombinerade 
p-piller eller preventivring. De innehåll-
er både östrogen och gulkroppshormon, 
dvs. progesteron.

Med hjälp av kombinerade preventiv-
medel hålls hormonmängderna jämna 
under menstruationscykelns olika faser 
och ingen ovulation sker.

Å andra sidan skapar också utjäm-
ning av hormonnivåerna problem för 
vissa personer. 

Ibland blir man kvitt PMS-symtomen 
med hjälp av p-piller, men i stället kan 
man få mer kontinuerliga humörsväng-
ningar, berättar Wedenoja.

Varför leder då variationer i hormon-
mängderna till humörsvängningar? För 
att hormonvariationer påverkar nervsys-
temets signalsubstanser, t.ex. serotonin 
som reglerar humöret.

– En del kvinnor får hjälp mot 
PMS-symtom av serotoninåterupptags-
hämmare eller SSRI-läkemedel som an-
vänds som depressionsläkemedel, berät-
tar Wedenoja. 

De kan användas antingen enbart i 
slutet av cykeln eller kontinuerligt. Do-
sen är lägre än vid behandling av de-
pression.

Preventivkapslar och -spiraler samt 
minipiller som innehåller enbart gul-
kroppshormon har i regel ingen inver-
kan på PMS-symtom. Gulkroppshor-
mon som används enbart i slutet av 
menstruationscykeln kan dock lindra 
PMS-symtom.

Finns det i släkten?
PMS-symtom kan gå i släkten, dvs. svår 
PMS hos modern förutspår kraftigare sym-
tom än normalt även hos dottern. Däremot 
anses de genetiska faktorernas roll vara 
mindre när det gäller menstruationssmärtor, 
berättar specialistläkare inom kvinnosjukdo-
mar och förlossningar Satu Wedenoja.

PMS-symtom liksom svåra menstrua-
tionssmärtor är vanligast hos unga kvinnor.

– Kraftiga menstruationssmärtor som 
har börjat i ungdomen blir ofta lättare med 
åldern. Å andra sidan kan förändringarna i 
hormonverksamheten som åldern för med 
sig förvärra PMS-symtomen och även 
orsaka blödningsstörningar och menstrua-
tionssmärtor, säger Wedenoja.

nerligen vanliga: så mycket som tre fjär-
dedelar av alla kvinnor upplever menstru-
ationssmärtor i något skede av livet och 
PMS-symtom (premenstrual syndrome) 
före menstruationen är lika vanliga. 

Å andra sidan lider endast 3–8 pro-
cent av kvinnorna av PMS-symtom som 
kräver behandling. Svåra menstruations-
smärtor är vanligare. De förekommer hos 
15 procent av kvinnorna.

�



Avène Revitalizing 
Cream – för torr hud

Rich – för väldigt torr hud

Vitalitet för huden

Tillverkningen av Avene Revitalizing 
krämerna är baserad på den nyaste 

forskingsresultaten och teknologin som 
läkemedelsfabriken Pierre Fabre har gjort. 
Detta har kombinerats med de effektiva 

bärextraktet. En kombination av 
vetenskap och natur.

FUKTGIVER
Extraktet av de röda bären förstärker 

E-vitaminets effekt på huden och 
stärker hudens barriär.

SKYDDAR 
E-vitaminets förstadium skyddar 

huden från fria radikaler, främjar 
återuppbyggande av nya hudceller 
samt reducerar hudens föråldrande.

FRÄSCHAR 
Fräschar upp huden och skyddar 

huden effektivt mot yttre påfrestningar. 
Behaglig konsistens.
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ETT HORMON 
SOM UTSÖNDRAS AV 
LIVMODERN ORSAKAR 
MENSTRUATIONSSMÄRTOR
Svåra menstruationssmärtor kan bero på individuell 
känslighet mot vävnadshormonernas effekter.

Medicinen har ännu inget uttöm-
mande svar på varför vissa har svårare 
menstruationssmärtor än andra.

Man vet dock att menstruations-
smärtor beror på de prostaglandiner, 
dvs. vävnadshormoner, som utsöndras 
på livmoderns slemhinnor. De försva-
gar blodcirkulationen i livmodern och 
orsakar syrebrist i vävnaden samt gör 
smärtnerverna känsligare. Prostaglan-
dinerna påverkar inte bara livmodern, 
utan också andra organ såsom tarm-
systemet, vilket kan orsaka illamående, 
kräkningar och diarré.

Det är dock inte känt att menstrua-
tionssmärtornas styrka skulle ha någon 
anknytning till att vissa utsöndrar mer 
prostaglandin än andra.

– Sannolikt är det fråga om krop-
pens individuella känslighet för pros-
taglandinernas inverkan, säger spe-
cialistläkare inom kvinnosjukdomar 
och förlossningar Satu Wedenoja från 
Lääkärikeskus Aava.

Tillräckligt med värkmedicin
Antiinflammatoriska smärtstillande lä-
kemedel hjälper i regel bra mot smär-
tan, eftersom de minskar produktionen 

av prostaglandiner i kroppen. Dosen 
måste vara tillräcklig. Till exempel får 
man ta 400–800 milligram ibuprofen 
per gång med 6–8 timmars mellanrum. 
Utöver det kan man mot svår smärta 
samtidigt ta 500–1000 milligram pa-
racetamol per gång med 6–8 timmars 
mellanrum.

Kombinerade p-piller hindrar till-
växt av livmoderslemhinnan och ovula-
tion, vilket innebär att produktionen av 
prostaglandiner minskar och menstru-
ationssmärtorna i regel lindras avsevärt. 
Preventivmedel som enbart innehåller 
gulkroppshormon minskar blödning-
arna och lindrar i regel också menstru-
ationssmärtorna.

Även en värmedyna på nedre buken 
kan hjälpa mot menstruationskramper.

– Om svåra menstruationssmärtor 
inte lindras med antiinflammatoris-
ka smärtstillande läkemedel eller en 
kombination av preventivmedel och 
smärtstillande, behövs tilläggsunder-
sökningar för att utesluta andra orsaker 
till smärtan. Ibland kan det vara fråga 
om en inflammation eller endometrios, 
säger Wedenoja. 

Vattenfri gelsalva för lokal använd-
ning på kroppen och i ansiktet. 
Lugnar och vårdar torr eller myck-
et torr, sprucken eller irriterad hud. 
Stöder hudens naturliga förnyelse. 
En utmärkt produkt även för små 
sår, torra nagelband och hälsprick-
or. Lämpar sig också för små barns 
känsliga hud och för vård av små 
brännskador. Förnyar, skyddar och 
lugnar huden märkbart. Passar för 
alla hudtyper. Från 3 månaders ål-
der. Innehåller inga parfymer eller 
konserveringsmedel.

Eucerin Aquaphor Soothing 
Skin Balm 40 ml

För mycket torr och sprucken hud
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Hyaluronsyra – 
bra eller dåligt?
Hyaluronsyra används i många kosmetik-
produkter, men vilken roll har den egentli-
gen? Ordet syra kan låta våldsamt, särskilt 
när den smörjs in i huden. Men visste du att 
hyaluronsyra i själva verket är ett ämne som 
förekommer naturligt på huden? Den finns 
också i ögonen och lederna, binder fukt och 
bibehåller hudens fuktbalans.

Tyvärr minskar mängden hyaluronsyra 
med åldern och huden blir slappare och för-
lorar sin spänst. Det uppstår fåror i huden 
och vitaliteten minskar, vilket leder till att 
huden lätt känns grumlig. Många ansikts- 
och kroppskrämer innehåller hyaluronsyra 
just för dess välgörande effekter.

VISSTE DU?
Huvudvärk i samband med menstruationen är 
en annan sak än migrän. Många migränpatienter 
får dock anfall varje månad när menstruationen 
börjar. Orsaken till migränanfallen anses vara 
att östrogennivån sjunker i slutet av menstrua-
tionscykeln. Personer som lider av migrän med 
aura ska undvika att använda kombinerade 
preventivmedel. Kvinnor under 35 år som lider 
av migrän utan aura kan använda kombinerade 
preventivmedel om det inte finns andra hälsore-
laterade hinder.

SKÖT OM LÄPPARNA
3 FRÅGOR OM VÅRD AV 
HUDEN PÅ LÄPPARNA

Mjuka upp 
fnasiga läppar
1. Du ska inte under några omständigheter slicka 

på läpparna eller riva loss huden på läpparna. 
Huden kan till och med bli inflammerad om den 
ständigt har små sår. 

2. Byt ut en löddrande tandkräm till en som inte 
löddrar. Den löddrande ingrediensen natrium-
laurylsulfat orsakar hudirritation hos vissa 
personer.

3. Akta dig för att smörja in huden på läpparna 
med starka ansiktsrengöringsmedel eller pe-
elingar. 

4. Skaffa en högklassig läppkräm. Skydda läp-
parna mot sol och använd särskilt i vårsnön en 
läppkräm som innehåller UV-skydd.

5. Om det känns som att inget hjälper lönar det sig 
att uppsöka en läkare. Då klarnar det om det är 
fråga om överkänslighet mot något födoämne 
eller någon ingrediens i en hudvårdsprodukt.

 Suvis tips
Varför känns läpparna torra särskilt på vintern?
Huden på läpparna är ytterst tunn och den har inga svett- el-
ler talgkörtlar. Därför blir läpparna torra lättare än den övriga 
huden. Torr inomhusluft, köld och kall vind torkar ut läpparna 
i synnerhet under vintern och i vårsnön finns det en risk att 
man bränner läpparna i det starka solljuset. Om huden på 
läpparna är fnasig, lönar det sig att välja en ordentlig kräm 
som skyddar och återfuktar huden. 

Varför känns det som att inga krämer räcker och att huden 
på läpparna ständigt är torr?
Kan det finnas något i det dagliga livet som irriterar den 
känsliga huden på läpparna? Orsaken kan vara till exempel 
födoämnesallergi, någon ingrediens i tandkrämen eller 
känslighet mot läppstift eller läppglans. Om det är svårt att 
hitta en orsak, vänd dig till en läkare. I synnerhet sprickor i 
mungiporna är ett gissel för många. Ofta tror man felaktigt 
att de beror på vitaminbrist, men orsaken kan till och med 
vara en jästsvamp, som kan behandlas med läkemedel-
skräm.

Hurdan är en bra läppkräm?
Den innehåller så få doft- eller färgämnen som möjligt och 
är tillräckligt återfuktande. Huden på läpparna behöver inte 
smörjas in kontinuerligt – om du gör så, finns det skäl att 
byta till en mer vårdande läppkräm och kontrollera att den 
inte innehåller ämnen som gör huden känslig och torkar ut 
den ännu mer. På apoteket får du råd och anvisningar i valet 
av rätt typ av kräm, vare sig det är fråga om en traditionell 
läppkräm eller en mer vårdande läkemedelskräm. Skaffa en 
ordentlig läppkräm genast när vädret blir kallare. 

bild Shutterstock

Kosmetolog Suvi Hakola 
sammanställer kolumnen och 
ger tips för ditt välmående.
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STÖDET I 
MELLANGÄRDET 
ANVÄNDS TILL 
NÄSTAN ALLT
Musklerna i mellangärdet är som en tunna. Det yttre och inre lagret 
är lika viktiga och håller ihop helheten. Fysioterapi för bäckenbott-
nen kan vara till hjälp för att få kontakt med stödet i mellangärdet 
efter en förlossning.

Text
Kaisa Pastila
Bilder
Shutterstock

Experter: mödrafysioterapeut och bäckenbottenfysioterapeut Janna Rosenqvist, 
läkarstationen Femeda och Organic Spirit i Helsingfors, samt fysioterapeut Jukka Aho

Janna Rosenqvist kommer ihåg när hon första 
gången märkte hur det kändes att ha ett svagt stöd 
i mellangärdet.

– Min förlossning gick bra och vid eftergranskningen 
hade läkaren gett mig lov att börja röra på mig. Men när 
jag promenerade märkte jag att något var annorlunda: 
kroppens grundläggande stöd hade försvunnit – eller 
det var annorlunda än jag var van vid. Ryggen blev trött 
snabbare än vanligt när jag promenerade.

Hon sökte information om ämnet: vad händer egent-
ligen under graviditeten och förlossningen och hur på-
verkar det kroppens funktion? Ämnet intresserade den 
unga mamman så mycket att hon sökte in till speciali-
serade studier. Nu arbetar hon som mödrafysioterapeut 
och bäckenbottenfysioterapeut.

– Jag är en före detta tävlingsidrottare och sprinter. 
Jag vande mig redan som ung vid att ta hand om mi-
na s.k. synliga muskler. Jag förstod visserligen även då 
betydelsen av det djupa stödet, men jag blev medveten 
om det på riktigt först under mina fysioterapistudier. 
Att bli mamma gav också ett nytt perspektiv på ämnet.

Tunnan får inte läcka
Rosenqvist förklarar ofta funktionen hos musklerna i 
bålen genom att jämföra dem med en tunna.

– Kroppens core är som en tunna som har ett yttre 
och inre lager av plankor. Det inre lagret, dvs. det djupa 
stödet, måste vara i gott skick för att båda lagren till-
sammans ska orka stöda oss.

Kroppens djupa core, dvs. det inre lagret, består av 
tvärgående magmuskeln, diafragman, bäckenbotten-
musklerna och djupa ryggmusklerna. Det yttre corelag-
ret består av de yttre magmusklerna och ryggmusklerna.

– Alla dessa bitar skapar tillsammans stödet i mel-
langärdet, säger Rosenqvist.

Om stödet i mellangärdet fungerar som det ska, fäs-
ter vi sällan uppmärksamhet vid det, säger Rosenqvist.

Enligt henne aktiveras stödet spontant också vid små 
vardagsbestyr. När man står bibehåller stödet hållningen 
och till exempel under en träningstimme stöder det alla 
rörelser: hopp, danssteg, magmuskelövningar, knäböj.

Rosenqvist konstaterar i fråga om hållningen att det 
är svårt att definiera vad som är normalt: det finns ingen 
optimal hållning som skulle passa alla och inte heller 
en enskild korrekt ställning när man står eller lyfter ett 
tungt föremål.

Ultraljud visar om stödet aktiveras
I en normal situation behöver ryggraden inget extra 
stöd, men det finns undantag. Rosenqvist säger att om 
någon del av musklerna i mellangärdet av någon orsak 
inte fungerar ordentligt, börjar tunnan läcka. Det leder 
till funktionsstörningar i stöd- och rörelseorganen.

Hon har klienter som har svåra ryggsmärtor. Även 
funktionsstörningar i bäckenbottnen är vanliga, till ex-
empel inkontinens, känsellöshet eller smärttillstånd. 
Äldre människor kan få problem med balansen.

�

I artikelserien behandlar vi hela 
året hur motion påverkar hälsan.



Effektiv 
smärtlindring

infofi@navamedic.com
www.thermacare.fi

ThermaCare® är en effektiv smärtbehandling 
som ger djupgående värme i muskler och leder  
- helt utan läkemedel.
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Om en människa är grundfrisk, 
finns stödet i mellangärdet spontant 
med i alla vardagssysslor. Därför behö-
ver man väldigt sällan aktivera de djupa 
musklerna i mellangärdet separat, säger 
fysioterapeut Jukka Aho. Han berättar 
att åtstramning av korsetten inte längre 
anses vara så viktigt inom fysioterapin.

Vanliga motionärer borde kanske ock-
så sluta att tänka på de små musklerna 
och i stället fokusera på människouppfatt-
ningen i bredare bemärkelse.

– Att träna de djupa musklerna i bålen 
kan vara till hjälp, men inte mer än någon 
annan aktivitet. Denna träning är inte så 
överlägsen. De djupa magmusklerna är 
obetydliga muskler i fråga om kapaciteten 
att producera kraft, säger Jukka Aho.

Han tillägger att det till och med kan 
vara till skada om en människa medan hen 
går eller lyfter också ett lätt föremål med 
avsikt försöker strama åt korsetten.

– Det finns en risk att man då rör sig 
stelt som en person med ryggsmärta och 
använder kroppen på ett oekonomiskt 
sätt.

Jukka Aho likställer den överdrivna 
ivern att träna de djupa musklerna med ett 
annat favorittema för motionärer.

– Det talas mycket om lata sätes-
muskler. Ingen har lata eller inaktiva 
sätesmuskler, och inte heller lata djupa 
magmuskler. Ibland fungerar musklerna 
bara med en pytteliten fördröjning, till 
exempel för en person med ryggsmärta. 
Men man talar om mikrosekunder, dvs. 
fördröjningen är så liten att musklerna i 
varje fall hinner med i rörelsen.

Svårt att fokusera
Plankan som var på modet för några år se-
dan beskrevs som superträning för de djupa 
musklerna. Aho säger att den är en övning 
bland alla andra och är inriktad på nästan 
alla muskler i kroppen.

Enligt honom motiveras alltför många 
typer av träning med att de stärker de 
djupa musklerna. I praktiken är det svårt 
att fokusera rörelser.

– Rörelser där den djupa eller tvärgåen-
de magmuskeln nämns är opraktiska, inte 
så ansträngande och svåra att genomfö-

De djupa magmusklerna är bara en del 
av vårt core – och svåra att träna.

Text
Anu Kylvén
Bilder
Shutterstock

KNEPIGA CORETRÄNINGEN

ra. Träningen är inte så värst motiverande 
om man inte är säker på vad man gör. När 
man motionerar borde man förstå varför 
man gör det man gör.

Rörelserna aktiverar lätt hela mellang-
ärdet, vilket visserligen inte är till någon 
skada. I allmänhet rekommenderar Aho 
funktionell träning som beaktar mellang-
ärdet på ett bredare plan.

Om man vill rikta in sig på att träna core 
eller magmuskler kan man till exempel 
pröva följande övningar:

Stå på alla fyra i armpres-
sposition och lyft upp 
motsatt arm och ben.

Ligg på rygg, försök hålla 
mellangärdet på plats och 
lyft upp benen växelvis.
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– Behandlingen börjar ofta med att 
man lär sig att väcka det djupa stödet i 
mellangärdet. När man kan det, får man 
också med de djupa musklerna i andra 
rörelser.

Fysioterapeuten som är specialise-
rad på bäckenbottnen har till exempel 
en ultraljudsenhet på sin mottagning. 
På skärmen ser man hurdana rörelser 
som gör att musklerna dras ihop och 
slappnar av.

Bäckenbottnen kan också undersö-
kas med en EMG-maskin eller när det 

gäller kvinnor med hjälp av en inre un-
dersökning där bäckenbottenmusklernas 
funktion kontrolleras med fingrarna via 
vaginan (intravaginalt). En inre under-
sökning görs alltid med tillstånd av och 
på begäran av klienten. Den tvärgående 
magmuskeln kan undersökas genom att 
känna på den utanpå magen.

Rosenqvist berättar att operationsärr 
och spänningar i dem ibland kan störa 
musklernas funktion och orsaka smär-
ta. Då kan manuella behandlingar som 
utförs av en fysioterapeut hjälpa.

Även om man inte själv skulle ha pro-
blem med ryggen eller bäckenbottnen 
rekommenderar Rosenqvist alla att va-
ra uppmärksamma på sina ställningar. 
Muskelövningar för hela kroppen stärker 
det djupa stödet på ett mångsidigt sätt.

– Före varje övning är det bra att spän-
na bäckenbottnen en aning. På detta sätt 
kan man om man vill ta med de djupa 
musklerna i träningen.⬣
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Text
Kaisa Pastila
Bilder
Shutterstock

Det viktigaste är att få kroppen att fungera 
efter graviditeten. Det ökar den nyblivna 
mammans välbefinnande.

EFTER EN FÖRLOSSNING MÅSTE 
MAN HITTA STÖDET I 
MELLANGÄRDET PÅ NYTT

Efter förlossningen upplever många 
kvinnor att de inte hittar stödet i mel-
langärdet på samma sätt som före gra-
viditeten.

– Förändringarna under graviditeten 
påverkar kroppens funktion ännu efter 
förlossningen och det kan vara svårt för 
mamman att få kontakt med sitt djupa 
core, berättar mödrafysioterapeut och 
bäckenbottenfysioterapeut Janna Ro-
senqvist. 

Vid mottagningen hos en fysioterapeut 
som är specialiserad på mödraskap och 
bäckenbottnen börjar man ofta med att 
väcka de djupa musklerna och bäcken-
bottnen och aktivera musklerna. När man 

har hittat kontakten kan man börja stärka 
kroppen: träna styrka och uthållighet i 
de djupa musklerna samt även kombi-
nera det djupa stödet med mångsidiga 
gymnastikrörelser, för att träningen ska 
gynna hela kroppen.

Rosenqvist anser att det är särskilt 
viktigt att man övar upp kontakten med 
kroppen med tiden. Kroppen går igenom 
en så enorm omvälvning under gravidi-
teten och förlossningen att det lönar sig 
att ge kroppen tid, påminner hon.

– Det viktigaste är att få kroppen att 
fungera efter graviditeten. Det ökar väl-
befinnandet, säger hon.⬣

I vår 
webbtidning kan du läsa mer 

om hur en kvinna hittar 
kontakten med sin kropp 

efter förlossningen.
apteekkinyt.fi



RYGGEN ÄR GJORD 
FÖR ATT RÖRA PÅ SIG

Text
Susanna Viljanen
Bilder
Shutterstock

Ett diskbråck som orsakar skärande ischiassmärta 
är ett vanligt ryggbesvär som inte blir bättre med 
vila, utan kräver rörelse.

Distansarbete 
är krävande för 
ryggen
Numera har man märkt att risken för 
förslitning av diskarna ökar om man sitter 
mycket. Det ökade distansarbetet har synts 
som en ökning av ryggbesvären: man borde 
ombesörja arbetsergonomin även hemma.

Förutom ålder, gener och för hård eller för 
knapphändig motion är också belastande 
övervikt och osteoporos riskfaktorer för 
diskbråck.

Även rökning försämrar blodcirkulatio-
nen i diskarna, vilket för sin del påskyndar 
förslitningen.
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Om det ilar illa i sätesmuskeln när du tar på dig 
strumpan eller det gör ont när du stiger upp 
ur soffan, kan det vara fråga om ett diskbråck i 

nedre ryggen. Detta besvär, som orsakar plötslig ilande 
smärta i ischiasnerven, kan vara mycket smärtsamt.

– Det finns orsak att misstänka diskbråck om det ilar 
när man böjer sig framåt och vrider på nedre ryggen. 
När ischiasnerven hamnar i kläm kan det också orsaka 
domningssymtom eller försvagning av fotbladet, be-
skriver specialistläkare inom fysiatri Sinikka Levoska 
ischiassymtomen.

Det är svårt att börja röra på sig, men det lönar sig: 
rörelse lindrar smärtan.

Diskbråck hänvisas till som ischias, eftersom ett bråck 
i nedre ryggen gör att ischiasnerven som går via ryggen 
ner till benet hamnar i kläm. Nervroten blir irriterad 
och kan bli inflammerad. Nervsmärtan känns inte i 
ryggraden, utan i sätesmuskeln eller benet – ju krafti-
gare irritation, desto lägre ner i benet känns smärtan.

Diskbråck är ett ganska vanligt besvär. 3–5 procent 
av finländarna lider av det i något skede av sitt liv. Ett 
litet diskbråck orsakar inte nödvändigtvis några sym-
tom, vilket innebär att det sannolikt finns ännu fler 
symtomfria patienter.

Att sitta ökar också benägenheten
Orsaken till ett bråck i en disk som fungerar som stöt-
dämpare mellan kotorna i ryggraden är att disken för-
slits. Under årens lopp kan fibrerna vid diskens yttre 
kant gå sönder och den geléaktiga innerdelen torka. 
Om fibrerna ger vika börjar gelén trycka mot ryggrads-
kanalen och det uppstår en utbuktning, ett diskbråck.

Eftersom den egentliga orsaken till besväret är förslit-
ning, är ålder en riskfaktor för ischiasbesvär. En annan 
stor riskfaktor är arvsanlagen: i vissa släkter kan disk-
förslitning förekomma även i ung ålder. Förändringar i 
diskarna har hittats till och med hos 15-åriga skolelever.

Förr i tiden drabbade ischiassmärta i regel personer 
som hade ett tungt fysiskt arbete eller tyngdlyftare. Ett 
diskbråck kan uppstå också i samband med en plötslig, 
alltför kraftig ansträngning.

Simning, dans eller yoga
Diskarna hålls bäst i skick om de får lämpligt med 
motion. Rörligheten i ryggen stöds genom till exem-
pel vattengymnastik, gymnastik, yoga och dans samt 
alla grenar som stärker de muskler i bålen som stöder 
ryggraden.

– Man måste förstå att ryggraden inte bara är ett 
stödorgan, utan också ett rörelseorgan som är gjort 
för att röra sig och behöver stöd av musklerna. Motion 
förebygger besvär och lindrar ett diskbråck som redan 
har uppstått, säger Levoska.

– Man borde försöka röra på sig även när det gör ont. 
Om man blir alltför försiktig blir ryggmusklerna stela 
och ny smärta uppstår. Man ska naturligtvis undvika 
överbelastning, men också fullständig vila förvärrar 
situationen.

En fysiater ger rådet att göra små rotationer och böj-
ningar lite åt gången under hela dagen. Mjuka ryggböj-
ningar bakåt lindrar smärtan. Ett bra tips för att lindra 
trycket på diskarna är att hänga från en stång eller ringar 
med fötterna i marken och knäna böjda.

Böjningar framåt bör undvikas om de orsakar smärta.

Tillfälligt besvär
Ischiassmärta kan vara skrämmande och hindra livet 
avsevärt. Lyckligtvis är det bara tillfälligt: ett diskbråck 
läker med tiden. Hos cirka hälften av patienterna för-
svinner symtomen inom två månader. Efter tre månader 
är redan 60–80 procent symtomfria.

Hos mindre än en femtedel blir ischiassmärtan lång-
varig. Ibland kan besväret i sällsynta fall kräva operation.

– Återhämtningen går i vågor, dvs. ibland är ryggen 
i gott skick i flera dagar och sedan kan det igen komma 
ett bakslag. Ett tecken på att det går i rätt riktning är 
att ischiassmärtan flyttas uppåt mot ryggen. Ju högre 
upp smärtan finns, desto närmare är den att försvinna, 
berättar Sinikka Levoska.  

Tid och lämplig motion är de bästa behandlingsmeto-
derna, men i början kan man också ta paracetamol eller 
milt ibuprofen mot smärtan. Om musklerna riskerar 
att bli stela på grund av att man undviker smärtan kan 
man också pröva muskelavslappnande och receptfria 
antiinflammatoriska geler.

Om smärtan är svår och finns långt nere i benet kan 
ischiasnerven vara inflammerad. Då kan man pröva be-
dövning av nervroten, dvs. en kortisoninjektion som ges 
av en röntgenläkare. Även bedövning av triggerpunkter, 
dvs. de mest känsliga smärtpunkterna, kan vara till hjälp.

Om ischiassymtomen inte börjar lätta efter några 
veckor, eller bara blir värre, bör man uppsöka läkare. I 
synnerhet ryggsmärta hos medelålders och äldre per-
soner bör undersökas för att utesluta något allvarliga-
re. Diskbråck tillhör nämligen de mest harmlösa di-
agnoserna.

Symtom i nedre ryggen kan också bero på en för-
trängning i ryggradskanalen, osteoporos eller i mycket 
sällsynta fall till och med på en cancermetastas.⬣

Hur skapar 
man stödet i 

mellangärdet? 
s. 28
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”Efter Kuura blivit sjuk, har jag 
vågat tro och drömma mer och 
modigare, tänja på gränserna 

och njuta.”

Text Anu Kylvén Bilder Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Sheltien Kuura lider av underfunktion i sköldkörteln. 
Ändå har den vunnit två individuella finska 

mästerskap i den krävande grenen agility. 
För ägaren innebar hundens insjuknande 

en attitydförändring i anslutning till 
den kära hobbyn.

”När hunden blev sjuk 
fick de gemensamma 

aktiviteterna ny betydelse”

Jonna Keskitalo har sysslat aktivt med agility i cirka 
15 år. Den snart nioåriga sheltien Kuura är hennes 
mest framgångsrika agilityhund: den har två per-

sonliga finska mästerskap i bagaget, det färskaste från i år.
När man ser livliga Kuura på tävlingsbanan är det svårt 

att tro att hunden har en obotlig sjukdom.
Vintern 2015 var Kuura bara två och ett halvt år när 

Jonna och hunden deltog i en agilitytävling i Uleåborg. 
Före starten värmde Jonna upp hunden på tävlingsplat-
sens gård och märkte att den rörde sig långsammare än 
vanligt. Hon tänkte att de berodde på att hunden hade 
två jackor på sig eftersom det var minusgrader.

Under de följande veckorna började Jonna iaktta Kuu-
ra mer noggrant än vanligt. Slöheten berodde sist och 
slutligen inte på kläderna. Under löprundorna i skogen 
sprang Kuura slöare än förut. När hunden hoppade in i 
bilens baklucka såg det arbetsamt ut och bakbenen ver-
kade kraftlösa. Kuura frös också lättare än förut.

Under vårens agilitytävlingar var den bekanta farten 
försvunnen. Ibland rev Kuura ribborna i samband med 
hopp, vilket inte alls var typiskt. Jonna bestämde sig för 
att boka en tid till veterinären.

Blodproven och mätningarna av sköldkörtelvärdena 
visade att Kuura lider av obotlig hypotyreos.

– Det kändes som världens undergång. Jag hade sett 
fram emot våra första FM-tävlingar som skulle ordnas 

om bara tre månader. Tävlingsmålen och glädjen över 
möjligheten att få vara med i stora tävlingar glömdes bort. 
Jag kunde inte tänka på något annat än att min hund är 
sjuk, berättar Jonna.

Hon oroade sig över om Kuura någonsin mer skulle bli 
som förr – fartfylld, aktiv, energisk. Och vilken inverkan 
skulle sjukdomen ha i fortsättningen? Skulle hunden ha 
smärtor? Vilka symtom kunde medicineringen orsaka?

Medicinering resten av livet
Lyckligtvis började läkemedlet verka snabbt och Kuu-
ra blev piggare. Redan under våren 2015 blev Kuura så 
snabbt bättre att Jonna vågade anmäla dem till sommarens 
FM-tävlingar i Uleåborg. Jonna och Kuura vann mäster-
skapet i mediklassen, men det slutliga genombrottsåret 
var 2017, då de fick vara med i landslaget under VM-täv-
lingarna och var framgångsrika i internationella tävlingar.

Sjukdomen finns dock alltid kvar. Även sköldkörtel-
medicineringen kommer att fortsätta under hundens he-
la livstid. Kuura får en tablett blandad med maten varje 
morgon och kväll. Hunden undersöks åtminstone en gång 
per år. Då kontrollerar veterinären att värdena är i sin 
ordning. Ibland har läkemedelsdosen behövt finjusteras.

Sjukdomen finns där, men stör inte Kuuras liv. Jonna 
iakttar dock regelbundet Kuuras rörlighet, fart och be-
teende under löprundorna.
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Fakta
Hypotyreos hos hundar

○ Sköldkörteln finns på halsen under struphuvudet. Den 
påverkar bland annat upprätthållandet av ämnesomsätt-
ningen, kroppens temperaturreglering och det allmänna 
aktivitetstillståndet. Sköldkörteln sköter sina uppgifter 
genom att frigöra sköldkörtelhormoner i blodomloppet.

○ Den vanligaste orsaken till hypotyreos är en autoimmun 
inflammation i sköldkörteln, vilken innebär att kroppens 
försvarssystem anfaller den egna vävnaden och förstör 
sköldkörtelvävnad. Det leder till minskad produktion av 
sköldkörtelhormon.

○ Symtom på hypotyreos är bland annat kraftig trötthet, 
muskelsvaghet, frossa, oförklarlig viktökning och ned-
stämdhet. Upprepade öroninflammationer hos en hund 
kan ibland vara ett tecken på hypotyreos.

○ En hund som lider av hypotyreos är i allmänhet medelål-
ders och medelstor eller stor.

○ De kliniska symtomen utvecklas när cirka 75 procent av 
sköldkörtelvävnaden har förstörts, och därför kan sjukdo-
men ha funnits där till och med i flera år innan symtomen 
bryter ut.

○ Hypotyreos kan behandlas men inte botas. En sjuk hund 
behöver medicinering för resten av livet. Tyroxinbehand-
ling ökar mängden sköldkörtelhormon i kroppen till normal 
nivå. Doseringen av läkemedlet måste följas upp, eftersom 
överdosering är skadligt.

Källor: kennelliitto.fi och elainlaakariin.fi 

– Jag följer nog hundens mående på ett helt annat 
sätt än med en frisk hund. 

För några år sedan började Kuura återigen röra sig 
långsammare. Jonna gissade att sköldkörtelvärdena 
hade sjunkit. Det hade de också: veterinären kon-
staterade att de redan var under referensvärdena.

Hypotyreos är en ärftlig åkomma. Kuuras sjuk-
dom konstaterades våren 2015 och samma besvär 
hade konstaterats hos Kuuras tioåriga mors mor 
några månader tidigare.

Största delen av de som följer finländsk agility 
vet knappast, eller kommer åtminstone inte ihåg, 
att Kuura är sjuk. När man ser hundens snabba och 
ytterst finslipade tävlingsprestationer skulle man 
inte ens få för sig något sådant.

– För mig innebar Kuuras insjuknande att de 
gemensamma aktiviteterna fick ny betydelse. Min 
attityd förändrades: jag har vågat tro och drömma 
mer och modigare, tänja på gränserna och njuta. 
Jag försöker att varje dag vara tacksam över att vi 
fortfarande kan syssla med agility tillsammans, sä-
ger Jonna Keskitalo.⬣
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ten i samma kapsel. Passar alla över 1 år. 
Produkten innehåller inte laktos, soja, 
gluten eller mjölk. Förpackningsstorle-
kar: 30, 50 och 100 kapslar. Kosttillskott.

Mjölksyrabakterier
För dagligt bruk
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LAXOSOFT® är en makrogolprodukt 
i lösningsform med neutral smak 
som blandas i antingen kall eller varm 
dryck. Produktens aktiva substans, 
makrogol 4 000, ökar mängden vatten 
i tjocktarmen och fördröjer upptaget 
av vatten i tarmen, vilket leder till att 
hård avföring blir mjukare, avförings-
massan ökar och tarmrörelserna ökar 
– tarmtömningen blir lättare och ma-
gen fungerar mer naturligt. Effekten 
börjar inom cirka 1–3 dygn. CE-märkt 
medicinteknisk produkt.

Laxosoft 250 ml
Skonsam hjälp mot hård mage

Text 
Kaisa Pastila
Bilder
Shutterstock

Hur kan magbesvär behandlas 
hemma och när bör man uppsöka 
läkare?
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Expert: specialistläkare inom gastroenterologi Jari Koskenpato 
från Lääkärikeskus Aava

VAD ÄR DET 
MED MAGEN?

1. FÖRSTOPPNING
 – Om man har fyllt 50 och plötsligt får förstoppning bör 
man alltid ta det på allvar, säger specialistläkare inom 
gastroenterologi Jari Koskenpato från Lääkärikeskus 
Aava.

Också blod i avföringen, mörk avföring, feber eller 
viktminskning är larmsignaler som ger anledning att 
uppsöka läkare.

Bakgrunden till förstoppningen kan till exempel vara 
en cancertumör. Orsaken kan också vara en neurologisk 
sjukdom eller underfunktion i sköldkörteln. Problemet 
utreds genom en endoskopi av tjocktarmen.

Om förstoppning däremot är ett bekant och ganska 
regelbundet besvär, uppmanar läkaren dig att fästa upp-
märksamhet vid levnadsvanorna. Innehåller maten jag 
äter tillräckligt med fibrer? Motionerar jag regelbundet? 
Sover jag tillräckligt på natten? Är sömnen av god kvalitet?

– Natten är en viktig tid med tanke på tarmhälsan. Om 
man sover dåligt, kan tarmen inte effektivt driva tarm-
innehållet framåt och förstoppningen kan därmed inte 
avhjälpas under natten.

För personer med sittande arbete rekommenderar 
Koskenpato att så långt det är möjligt ta små promenader 
mitt under arbetsdagen. De hjälper tarmen att flytta på 
tarminnehållet.

Det lönar sig att dricka tillräckligt med vätska under 
dagen. Man kan också pröva om ett magnesiumpreparat 
hjälper.

– På apoteket säljs läkemedel som ökar och mjukar 
upp tarminnehållet, till exempel makrogol eller laktulos. 
Man behöver inte vara rädd för att använda dem.

2. DIARRÉ
– Ständig diarré är inte normalt. Orsaken bör alltid utredas, 
säger Jari Koskenpato.

Till exempel en absorptionsstörning, en inflammation 
eller en tumörförändring kan ligga bakom diarrén. Läka-
ren börjar utreda orsaken med hjälp av blodprover och 
avföringsprover. Man kan också göra en endoskopi av 
tjocktarmen.

Om magen blir lösare i stressande situationer och 
avföringen är helt normal mellan varven, behöver man 
inte vara orolig, säger Koskenpato. Då är symtomen ett 
tecken på stressmage eller ett tillstånd som liknar känslig 
tarm men är mer harmlöst.

– Om man själv har svår stressmage och vet att man 
är på väg till någon viktig tillställning, är det bra att ta ett 
läkemedel mot diarré i förväg. Det dämpar sammandrag-
ningarna i tarmen.

Läkemedel mot diarré kan tryggt användas några 
gånger i veckan och vid behov även under längre perio-
der, preciserar Koskenpato.

Man kan också försöka lindra en nervös mage genom 
att se till att man inte går på en viktig tillställning med 
tarmen full. Tarmen mår bättre ju tommare den är.

3. HALSBRÄNNA
Halsbränna som återkommer då och då kan behandlas 
med egenvårdsmedel, berättar Koskenpato.

Orsaken till halsbränna är nästan alltid refluxsjukdom. 
Då är slutarmuskeln mellan matstrupen och magsäcken 
inte tillräckligt tät, utan släpper upp maginnehåll i matstru-
pen, vilket orsakar halsbränna. Till exempel graviditet ökar 

risken för refluxsjukdom och slappare slutarmuskel.
Läckaget kan också bero på diafragmabråck, som 
ofta uppstår som en följd av viktökning.

– Om man vet att man har benägenhet för hals-
bränna är det bästa rådet att vara noga med vikten. 
Också en liten övervikt ökar ofta halsbrännan.

Det lönar sig också att undvika att överäta eller att 
böja sig ned genast efter en måltid. Man bör inte gå 
direkt från matbordet till en motionsaktivitet. 

Om halsbrännan är förknippad med andra allvar-
liga symtom – sväljningssvårigheter, blodiga kräk-
ningar, mörk avföring, viktminskning – eller om den 
brännande känslan i bröstet börjar förekomma dag-
ligen, lönar det sig att uppsöka en läkarmottagning 
för att utreda besväret. Orsaken kan vara till exempel 
en tumörsjukdom. Endoskopi av magsäcken visar 
hur slemhinnan i matstrupen ser ut.

Har jag stressmage?
○ Stressmage känns igen på att magen inte 

är besvärande just när man har vaknat efter 
en god och lång natts sömn. Symtomen kan 
dock återkomma direkt efter frukosten.

○ Stressmage orsakas av överaktivitet i det 
autonoma nervsystemet. Tarmen är så kallad 
glatt muskelvävnad vars sammandragningar 
inte kan styras. Eftersom stress påverkar 
det icke-viljestyrda nervsystemet, påverkas 
också tarmfunktionen. När en människa är 
nervös eller stressad, börjar tarmen dra ihop 
sig och man får lös avföring.

○ Förändring av kosten är inte nödvändigtvis 
tillräckligt för att behandla stressmage. 
Nyckelfaktorer är att vara medveten om sym-
tomet och hantera stressen.





BETOLVEX STRONG 
1,25 MG 90 KAPS.

Kraftfullt och 
mångsidigt 

B12-preparat. 
Innehåller bl.a. 

400 mcg folsyra.

APOBASE CREME 
ELLER OILY CREME 

250 G
Baskrämer för daglig 

återfuktning av huden.

MELATONIINI ORION 
1,9 MG SVÄLJBAR ELLER 
MUNSÖNDERFALLANDE 

100 TABL. ELLER 
LÅNGVERKANDE 

90 TABL.
Förkortar insomningstiden 
och lindrar effekterna av 
tidsskillnader. Tillgänglig 

i olika former.

LACTRASE GO 
ELLER NOGASIN 

GO 50 TABL.
Enzympreparat för 
magens välmående.

MINISUN D 20 MCG 
200 TABL. 

Ett enkelt sätt 
att säkerställa ett 
tillräckligt intag av 

D-vitamin året runt.

MULTIVITA 
OMEGALIVE 

STRONG 100 KAPS.
En fiskoljekapsel som 

innehåller en stark dos 
av omega-3-fettsyror.

MINISUN 
MONIVITAMIINI 

PEHMONALLE 
120 KPL TVÅ 

OLIKA SMAKER
Välsmakande 

multivitaminer 
i synnerhet riktade 

till barn.

NASO 
SEESAMIÖLJY 
ELLER FRESH 

SEESAMIÖLJY 10 ML
Nässpray som 

återfuktar och smörjer 
näsans torra 
slemhinnor.

OPHTIM EYE 
HYDRA ELLER 

FORTE 20X0,5 ML
Återfuktande 

och skyddande 
ögondroppar 

i engångspipetter. 
Forte är tjockare och 
främst för nattbruk.

LOUIS WIDMER 
EYE CONTOUR 

30 ML
Fyllig ögonkräm som 

slätar ut rynkor, förnyar 
och återfuktar. 

Parfymerad eller 
oparfymerad.

PRIORIN EXTRA 
180 KAPS.
Specifika 

näringsämnen för 
hårrötterna för att 

stärka håret.

RELA TABS ELLER 
RELA CAPS 

MJÖLKSYRABAKTERIER 
30 ST.

Välsmakande 
tuggtabletter eller 

sväljbar kapsel.

MULTIVITA PLUS 
200 TABL.

Ett multivitaminpreparat, 
utvecklat för vuxnas 

behov.

23,50

(30,44 €)

9,50

(12,89 €, 38,00 €/kg)

21,50

(26,37 €)

17,50

(20,58 €)

15,50

(18,20 €)

18,50

(22,33 €, 129,37 €/kg)

18,90

(22,64 €, 78,75 €/kg)

7,50

(10,66 €)

10,00

(14,17 €)

27,00

(32,40 €)

79,00

(107,64 €, 467,46 €/kg)

11,90

(13,65 €)

(24,49 €, 154,26 €/kg)

19,90 Erbjudanden i december

Munksnäs apotek



BEROCCA 
ENERGY ORANGE 

60 BRUSTABLETTER
Brustabletten med 
apelsinsmak har ett 
omfattande innehåll 

av vitaminer och 
mineralämnen.

DEVISOL 20 MCG 
230 TABL. ELLER 

DEVISOL STRONG 
50 MCG 230 TABL.

Välsmakande 
D-vitamin produkter.

BETHOVER B12 MED 
FOLSYRA, 1 MG 
150 TABL. ELLER 
STRONG 1,3 MG 

120 TABL.
För att trygga dagligt 
intag av B12-vitamin 

och folsyra och stödja 
minnet.

MINISUN 
MULTIVITAMINER 

VAHVA 120, 
EXTRA VAHVA 

90 ELLER JUNIOR 
TÄHTIMARJA 

200 TABL.
Viktiga vitaminer och 
spårämnen i samma 

tablett.

ACO MINIDERM 
ELLER CANODERM 

BASKRÄMER 
210 G

Återfuktande 
baskrämer för 
behandling av 

torr hud.

FIILUS ARKEEN 
MJÖLKSYRABAKTERIER 

30 ST.
Mjölksyrabakterier 

för olika behov 
i vardagen.

MELATONIINI 
EXTRA VAHVA 

1,9 MG 100 TABL.
Bidrar till att förkorta 
insomningstiden och 

lindrar individuella 
besvär vid 

tidsskillnader.

IIRIS 
ÖGONDROPPAR 

10 ML
Ögondroppar med 
en unik patenterad 

teknologi som 
återfuktar torra ögon 

under en lång tid.

MOVEX ICE 
KYLA-VÄRME KRÄM 

150 ML
Kräm som lindrar 

muskel- och ledsmärtor. 
Dubbelverkande effekt som 
börjar kylande och övergår 

till värmande.

APTEQ 
CRAMPEX 
120 TABL.

Magnesiumcitrat för 
personer som lider av 
kramper, sendrag och 

rastlös sömn.

A-VITA HYDRA+ 
20 ML

Nässpray med 
hyaluronsyra för 

återfuktning av näsan 
och som stödbehandling 

vid allergisk snuva.

APTEQ 
BIOTIINI EXTRA 

180 KAPS.
Ett starkt och 

mångsidigt biotintillskott 
för hårets, naglarnas och 

hudens välmående.

FLUACUTE ZINC+ 
20 ML 

4 OLIKA SMAKER
Munspray som innehåller 
zinkacetat för att lindra 

symtom på förkylning och 
förkorta förkylningen.

23,90

(28,64 €, 82,99 €/kg)

-15%

(18,74-26,68 €, 176,99-260,67 €/kg)

26,00

(30,92 €, 173,33-541,67 €/kg)

18,90

(22,64 €, 135,00/194,85 €/kg)

-20%

(9,19/12,74 €, 35,01 €/kg)

10,50

(12,82 €)

17,50

(22,58 €)

12,50

(16,44 €)

14,00

(18,71 €, 93,33 €/l)

11,00

(14,37 €, 114,58 €/kg)

12,00

(16,10 €)

27,00

(34,95 €)

(21,55 €)

15,00 Erbjudanden i januari

Munksnäs apotek
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