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KLUMMEN
 
Jeg har altid sat min lid til, at når tiden går, så går jeg med, og så går det nok. Og se nu bare! EDTA- 
patientforeningen fik nedsat en ny bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling den 14.6. i Odense. 
Så langt så godt. 

Men hvis foreningen for alvor skal have gennemslagskraft, skal vi være mange, mange flere stemmer, der 
taler vores sag. Derfor håber jeg, at du – der læser dette – vil hjælpe med at involvere flere. Hvis hvert enkelt 
medlem skaffede blot ét nyt medlem, ville vi nærme os de 1.000 medlemmer. Og så ville det være så meget 
nemmere at komme ud over rampen.    

Og der er nok at tage fat på! Vi skal bredt ud med vores budskab. Vi skal nå mennesker, der kan hjælpes 
med EDTA-behandling, så de ikke behøver at få amputeret et ben – som bare ét eksempel. Vi skal nå læger, 
kommuner, regioner, Sundhedsstyrelsen, Folketinget med flere. 

Vi har kort sagt brug for, at du hjælper os med at skaffe nye medlemmer. Vi har brug for din fortælling om 
netop dine erfaringer med EDTA. Vi har brug for dig, hvis du har flair for regnskab, artikelskrivning, layout, 
annoncering, facebook, fonde, fotos… fortsæt selv.

Sammen kan vi nå langt!

VENLIG HILSEN
Birgit Christiansen
Redaktør 
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LEDER

På generalforsamlingen i Vartov 26/4 oplevede vi det kaotiske, at der ikke 
kunne vælges en bestyrelse. Ved at vælge hovedstaden havde vi forventet et 
stort antal deltagere. Sådan blev det langt fra. Resultatet kan læses i referatet 
fra mødet andetsteds i bladet.

Datoen for en ekstraordinær generalforsamling blev fastsat til 14/6 i Odense. 
Tiden op til deadline for tilmelding var nervepirrende. To medlemmer havde 
sendt en fuldmagt til at lade sig vælge, og tre fremmødte - heriblandt under-
tegnede - blev valgt til bestyrelsen. Vores redaktør fortsætter som suppleant 
sammen med et medlem, som ikke kunne komme frem, men som telefonisk 
meddelte sit kandidatur.

Det lykkedes altså at sammensætte en bestyrelse. Der var nogen, der tog 
ansvar, og foreningen undgik nedlæggelse. Rigtig mange har givet udtryk for, 
at det er vigtigt med en forening. Jeg fik mange af den slags tilkendegivelser 
på mail.

Bestyrelsen består af medlemmer og skal derfor også arbejde for medlem-
merne. Vi blev i Odense spurgt, hvad vi vil gøre for medlemmerne? Kunne vi 
dog ikke gøre noget for at få sænket priserne på behandlingen? Vi vil lade 
spørgsmålet gå videre til klinikkerne sammen med ønsket om bedre lægelig 
kontakt under behandlingerne. 

Den nye bestyrelse holder sit 1. møde snarest muligt. Her må vi finde den 
strategi, som passer til et nyt uprøvet hold. Med 3 fra vest og 4 fra øst skulle 
der være mulighed for at sprede aktiviteter over hele landet.

Formålet med foreningens arbejde er stadig at få udbredt kendskabet til 
behandlingen med EDTA, og at få bearbejdet politikere og sundhedsmyndig-
heder, så de får øjnene op for det fornuftige i at anerkende behandlingen  
og gøre den tilskudsberettiget. 

Vi ser i øjeblikket en tendens til oprør mod det etablerede. En ny forening 
med kendisser i spidsen går i brechen for anerkendelse af cannabis til 
smertelindring. Quit Diabetes protesterer imod automat-medicinering af type 
2-diabetikere, og også forskning i Sverige med anvendelse af hvidløgskoncen-
trat er tegn på, at noget er i gære. 

På et møde for orthomolekylær lægerne i Vartov for et par år siden, hørte jeg 
et foredrag ved Lasse Spang Olsen. Hans konklusion – gennem arbejdet med 
TV udsendelserne om alternative behandlinger – var, at myndighederne kun 
kan rykkes ved massive folkelige krav. 

Vi må hjælpe og støtte hinanden med fortsat udbredelse af kendskabet til 
EDTA-behandling og krav om tilskudsberettigelse. Tanken om, at mange dør 
og lider, fordi lægerne og myndighederne ikke vil se mulighederne, er næsten 
ubærlig.

VENLIG HILSEN 
Niels Otto Trap 
Formand
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foreningens hjemmeside 
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EDTA – ultrakort fortalt 
er en forkortelse for Ethylen Diamin 
Tetra Acetat – et kemisk stof, der 
har den egenskab, at det ikke blot 
hæmmer dannelsen af åreforkalk- 
ning, men også mindsker den 
allerede dannede åreforkalkning. 
Nærmere uddybning kan bl.a. 
hentes på foreningens hjemmeside  
www.edta-patientforeningen.dk 

EDTANyt
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EDTA Patientforeningen 

Foreningen er: Medlemmerne
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Type 2 diabetikere  
tager ansvar og  
helbreder sig selv  
Tusindvis af danskere får i disse år konstateret type 2 diabetes, og den nærmest 
eksplosive udvikling udgør en tikkende bombe under det danske sundhedssystem.  

Flere og flere har gennem de seneste årtier fået en 
livsstil, hvor usund mad, rigeligt med søde læskedrikke, 
kager og chokolade mere er blevet reglen end undta-
gelsen. Mønsteret er særlig udpræget i USA, hvor en 
tredjedel af befolkningen er endog væsentligt over-
vægtige, og hvor rigtig mange som følge heraf udvikler 
type 2 diabetes. Desværre er det også en tendens, vi 
ser her i Danmark og mange andre vestlige lande.  
 
Lægerne udskriver medicin som aldrig før. Udgifterne 
til behandling af selve sygdommen og dens følger sti-
ger og stiger. De officielle myndigheder er tilsyneladen-

de handlingslammede, og de færreste gør noget for at 
få brudt den onde cirkel. Det nærmeste, man kommer 
lidt rådgivning, er ”Lev sundt, dyrk motion og tag din 
medicin regelmæssigt – rådgivningen”. Så nemt er det 
bare ikke – vi har, som de individuelle individer vi er, 
forskellige baggrunde og tilgange til tilværelsen.

Hvad vil det sige at leve sundt, og skal jeg motionere 
med opslidende løbeture? For nogen er det at skære 
Cola-forbruget ned til én liter om dagen rigeligt sundt, 
og for andre er det at tygge deres egen mad rigelig 
motion.  

AF MORTEN ANDERSEN, FORMAND FOR FORENINGEN QUIT DIABETES 

Diabetes øger væsentligt risikoen for hjertekarsygdomme. EDTA Nyt har  
da også i tidligere numre bragt patientberetninger, hvor medlemmer med 
type 1 eller type 2 diabetes har fortalt deres historie om fx ben, der er blevet 
reddet fra amputation med EDTA behandling. Hvis du har type 2 diabetes  
kan nedenstående artikel forhåbentlig give inspiration til yderligere tiltag.  
En stor tak til Foreningen Quit Diabetes.  

Redaktøren
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QUIT DIABETES MANUAL  
OG KONCEPT
Den danske økonom Busk 
Hansen fik konstateret type  
2 diabetes i 2009. Trods en 
ikke medicinsk og lægeviden-
skabelig baggrund gik han 
i gang med grundigt at under-
søge, hvad der var op og  
ned på diabetesområdet.  
 

Hvorfor stred flere af de officielle anbefalinger mod 
sund fornuft? Hvorfor spise mange kulhydrater, når 
det er kulhydraterne, der får blodsukkeret til at stige? 
Hvorfor spise mellemmåltider på tidspunkter, hvor 
fordøjelsessystemer bør være i ro? Og hvorfor er det 
pludselig skadeligt at spise kød og mejeriprodukter, når 
menneskeheden i århundreder har spist det og levet 

sundt af det. Under en halv procent af befolkningen 
fik dengang diabetes, og hjertekarproblemer var en 
sjældenhed.  

Efter at have gennemgået og systematiseret den om-
fattende videnskabelige dokumentation brugte han sig 
selv som forsøgsperson og fandt ud af, at der var klare 
fordele ved at følge en diæt med færre kulhydrater 
og mere fedt. Det overbeviste ham om, at konceptet 
virkede, og han delte derfor sine erfaringer med andre 
og kunne konstatere, at de havde samme positive 
resultater. 
 
I 2011 havde Busk Hansen udarbejdet en omfatten-
de manual - Quit Diabetes – som også i dag danner 
grundlag for det koncept, som nu med stor succes 
følges af flere tusinde type 2 diabetikere.

KONCEPTETS 3 FASER 

I første fase reduceres indhol-
det af kulhydrater i kosten, og 
indtaget af fruktose (frugtsukker) 
minimeres for at genvinde et 
normalt glukosestofskifte. Ved at 
følge anbefalingerne i manualen 
reduceres stigningerne i blodsuk-
ker i forbindelse med måltiderne, 
så stigningen efter måltidet hur-
tigere kan nedbringes af egen 
insulinproduktion. Man opnår 
således, at blodsukkeret efter 
få dage vil nærme sig normalt 
niveau inden næste hovedmåltid. 
Den hidtidige insulin- og leptin-
resistens (mæthedsfølelse) redu-
ceres, og man vil igen begynde 
at føle naturlig mæthed, når der 
er spist tilstrækkeligt. Trætheds-
følelsen forsvinder overraskende 
hurtigt, og vægten begynder at 
gå den rigtige vej. 
 

I anden fase øges indholdet af 
kulhydrater i kosten, så det kun 
er ved ét af måltiderne indholdet 
holdes meget lavt. Glukosestof-
skiftet virker nu på samme måde, 
som inden diabetes begyndte, 
og der vil som hovedregel ikke 
mere være behov for den dag-
lige diabetesmedicinering. Man 
fortsætter i fase 2, indtil blod-
sukkeret er stabilt og tæt på det 
normale. For nydiagnosticerede 
diabetikere er der tale om få 
måneder, og for diabetikere, der 
har haft det i meget lang tid, kan 
der være tale om nogle få år. 
 

I tredje fase kan man spise 
næsten normalt som alle andre. 
Man skal spise lidt færre kulhy-
drater end foreskrevet i de nati-
onale kostanbefalinger, og man 
skal undgå de fødevarer og den 
livsstil, der førte til udvikling af 
diabetes. Hvordan – er beskrevet 
i manualen. Hvis man i en perio-
de falder tilbage til gamle vaner 
og igen får forhøjet blodsukker 
og igen en stærk trang til bløde 
og søde sager, skal man blot i en 
kort periode gå tilbage til fase 1. 
 

Spis dig mæt til de 3 hovedmåltider og undlad mellemmåltider. 
Dit fordøjelsessystem får så en naturlig rytme, for det er vigtigt, 
at det falder til ro mellem måltiderne. Ingen, heller ikke fordøjel-
sen, har godt af at arbejde på højtryk hele tiden. 
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Langt de fleste, der følger vejledningen i konceptet, er i 
dag helt uden eller næsten uden medicinering og ople-
ver at være fri for deres diabetessymptomer. Manualen 
ajourføres i takt med, at nye videnskabelige resultater 
offentliggøres, men de oprindelige principper er stadig 
gældende.   
 
Konceptet er relativt let at følge og kræver ikke vild 
motion som opslidende og skræmmende stroppeture 
på Møns Klint. Langt de fleste overvægtige vil opnå et 
væsentligt vægttab. Herudover vil næsten alle opleve, 
at deres kroniske træthed forsvinder. De vil få mere 
energi. Blodtrykket og triglyceridtallet (fedtsyrer i blo-
det) vil falde, og alle vil i det hele taget opleve et bedre 
helbred.  

I de første 2-3 år efter introduktionen af konceptet var 
der mange læger, der direkte frarådede deres diabe-
tespatienter at følge Quit Diabetes konceptet. Nogle 
patienter blev advaret mod brugen af konceptet og 
har oplevet så stort et tillidsbrud, at de har måttet 
skifte læge. Det har dog ændret sig markant. Flere og 
flere læger er blevet positive i takt med, at de har set 
resultaterne hos deres patienter og har set, at forbed-
ringerne er varige. 
 
2 gange om året, forår og efterår, afholder Busk Han-
sen seminarer i både København og Silkeborg, hvor 
manualen og de seneste nyheder inden for diabetes-
området bliver gennemgået og drøftet. Der er fuldt hus 
hver gang til de 4 seminarer, hvor 30-40 nye diabeti-
kere og nogle gange deres pårørende deltager, lytter 
og udveksler erfaringer.  
 
FORENINGEN QUIT DIABETES
Efteråret 2014 besluttede man at lave en interesse-
gruppe, og ”Foreningen Quit Diabetes” blev dannet 
med den formålsparagraf, ”at alle præ-diabetikere skal 
informeres om, hvorledes de kan undgå udvikling af 
type 2 diabetes, og at alle type 2 diabetikere bliver 
oplyst om, hvorledes de gennem ændret kost og livsstil 

uden diabetesmedicinering kan få kroppen til selv at 
falde tilbage i en sund regulering af blodsukkeret”.  

Siden etableringen har bestyrelsen, i samarbejde med 
Busk Hansen som konsulent, etableret en omfattende 
hjemmeside med relevant information om foreningen 
og dens virke. Der er rådgivning via Hotline, der er for-
klarende videoer fra seminarerne osv. Men ikke mindst 
har vi lavet et medlemsområde, hvor kun medlem-
merne har adgang til mere end 200 diabetes-egnede 
opskrifter delt op i morgenmad, frokost og aftensmåltid 
og efter, hvilken fase man er i.  

Herudover har vi lavet foldere, som fortæller om kon-
ceptet, og som medlemmerne velvilligt har været med 
til at omdele til biblioteker, fodlæger, øjenlæger osv. 

Vi er også på Facebook, hvor vi dels bringer nyheder 
og dels har oprettet et lukket forum, hvor medlemmer-
ne kan udveksle erfaringer og spørgsmål med andre 
medlemmer.  

Nyhedsbrev bliver udsendt via mail, når der er relevan-
te nyheder, som skal ud til alle medlemmer. 

Foreningen har i dag ca. 400 medlemmer, og alene i  
år har 70 nye indmeldt sig. Ganske tilfredsstillende. 

Desværre lider både konceptet og foreningen under de 
offentlige myndigheders vrangvillighed og mangel på 
omstillingsparathed – her kunne virkelig spares rigtig 
mange penge for samfundet. Men tilsyneladende er 
man ikke interesseret - hvem forstår hvorfor? 

Man kan se flere informationer om manualen på  
www.diabetesmanualen.dk, og foreningen finder  
du på www.foreningenquitdiabetes.dk

DIABETES 

Desværre lider både konceptet og  
foreningen under de offentlige myndig- 
heders vrangvillighed og mangel på 
omstillingsparathed – her kunne spares 
rigtig mange penge for samfundet.  
Men tilsyneladende er man ikke  
interesseret – hvem forstår hvorfor? 

I de første 2-3 år efter introduktionen  
af konceptet var der mange læger, der 
direkte frarådede deres diabetespatien-
ter at følge Quit Diabetes konceptet. 
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Fortæl om dit forløb 
med EDTA

EDTA-patientforeningen
har udgivet den 48 sider 
lange pjece ”EDTA –  
mod åreforkalkning”,  
der fortæller om den 
intravenøse behandling 
med EDTA og indeholder 
mange patientberetnin-
ger. Men vi har brug  

for endnu flere. Den første udgave kom i 1992  
i 50.000 eksemplarer. I 2013 udkom en revi-
deret og udvidet udgave i 10.000 eksemplarer. 
Pjecen kan læses på hjemmesiden  
www.edta-patientforeningen.dk

Vi efterlyser fortsat beretninger fra medlem-
merne om egne erfaringer med EDTA behand-
ling – gode og dårlige. Dels til bladet og dels til 
vores samling. Jo flere, der fortæller om, hvad 
EDTA har betydet for deres liv, jo stærkere står 
vi overfor de, der beslutter, om EDTA kan/skal 
godkendes – håber vi!   

Så grib pennen eller tastaturet og send din  
historie – kort eller lang og gerne på mail til 
bc@youseepost.dk  

NY ADRESSE?
Hvis du flytter, får EDTA-patientforeningen ikke 
automatisk besked fra Post Nord. Vi vil derfor 
få dine medlemsblade retur. Det giver ekstra 
besvær og udgifter, når vi får din nye adresse  
og skal eftersende medlemsbladene.

Det er derfor vigtigt, at du meddeler flytning til 
EDTA-patientforeningen. Send blot en e-mail 
til post@edta-patientforeningen.dk – gerne 
med medlemsnummer (står på bagsiden af 
EDTA Nyt), navn og den nye adresse. Så er du 
sikker på at modtage dine medlemsblade. 

NY E-MAIL ADRESSE?
Foreningen vil gerne have mulighed for at 
kontakte vores medlemmer, når der sker noget 
nyt i foreningen, der ikke kan vente til næste 
nummer af EDTA Nyt. Derfor er det vigtigt  
for os – og for dig – at du giver besked på 
post@edta-patientforeningen.dk, hvis du  
får en ny e-mail adresse.
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FRA FORENINGEN

 

Nyt fra foreningen
Onsdag den 26. april 2017 havde EDTA-patientforeningen inviteret til  
medlemsmøde med efterfølgende generalforsamling i Vartov i hjertet af  
København. 15 medlemmer var mødt op for at give deres mening til kende. 

AF BIRGIT CHRISTIANSEN, REDAKTØR

MEDLEMSMØDE: ORDET ER FRIT
Efter at formand Niels Højgaard havde budt vel-
kommen præsenterede alle sig og fortalte om deres 
problematik og erfaringer med EDTA-behandlingen. En 
deltager ønskede at diskutere, hvad man som medlem 
kunne forvente af foreningen.

Kort fortalt var hans historie, at han havde indsendt 
en beretning til EDTA Nyt, hvor han kritiserede den 
manglende hjælp, han havde fået hos sin EDTA læge 
i forbindelse med akutte helbredsmæssige problemer 
natten efter en EDTA-behandling. I indlægget blev 
EDTA lægen og klinikkens sekretær nævnt med navns 
nævnelse.

EDTA-patientforeningen afviste at bringe hans indlæg 
i bladet og henviste ham til at sende klagen direkte til 
lægen. Derfor ønskede han at diskutere, hvad forenin-
gen i det hele taget kunne/burde hjælpe medlemmer-
ne med samt en afklaring af, hvad vi som patienter kan 
forvente af EDTA-klinikkerne. 

Bestyrelsesmedlemmerne fastholdt, at foreningen ikke 
kunne eller ville bringe kritik med navns nævnelse i 
bladet. Det bakkede de øvrige deltagere op om. 

Efterfølgende udspandt der sig en diskussion om, hvad 
man kunne forvente af EDTA-klinikkerne. Flere følte, 
at de havde brug for mere hjælp, end de fik. Hvilke 
rettigheder har vi som brugere? Flere savnede, at man 
som patient kunne få mere tid med lægen. På nogle 
klinikker går lægen ”stuegang”, men flere havde ikke 
lyst til at indvi de andre patienter, man sad sammen 
med, i de spørgsmål, man måtte have. 

Der var bred enighed om, at lægerne var for svært 
tilgængelige, at de altid havde (for) travlt. Hvis man 
får presserende problemer fx i tæt tilknytning til en 
behandling, har man så ikke ret til at få en tilbagemel-
ding? Det er problemer i forbindelse med åreforkalk-
ning, vi behandles for, og de er potentielt livsfarlige. 
Så kan vi forlange/forvente, at vi kan komme i kontakt 
med EDTA lægen, hvis vi får problemer? Eller? 

Der er kort sagt brug for en afklaring. Hvad kan vi som 
patienter forvente af EDTA lægerne? 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Efter valget af Steen V. Skånstrøm som ordstyrer blev 
ordet givet til formand Niels Højgaard. Referat af den 
ordinære generalforsamling samt formandens beret-
ning kan læses i sin helhed på www.edta-patientfor-
eningen.dk 
 
Formanden meddelte afslutningsvis, at han af hel-
bredsmæssige årsager desværre så sig nødsaget til at 
forlade sin post i utide. Foreningen skal således vælge 
en ny formand.

Det betød, at generalforsamlingen ikke alene skulle 
vælge ny formand, men også ny næstformand samt 2 
bestyrelsesmedlemmer. Dertil kom mindst 2 supplean-
ter. 

Da kun en enkelt deltager i generalforsamlingen meld-
te sig som muligt nyt bestyrelsesmedlem, måtte der 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Det blev 
diskuteret, om der skulle indkaldes med henblik på op-
løsning af foreningen eller med henblik på en nytænk-
ning, der giver flere medlemmer lyst til at indtræde i 
bestyrelsen? 

Der var 100% opbakning til, at EDTA-patientforeningen 
er værd at kæmpe videre for. Vi må ud til medlemmer-
ne med foreningens mål og perspektiver for arbejdet. 
Hvem vil være med til at skabe en succes? Sammen 
må vi finde nye veje, betræde nye stier, så det bliver 
spændende at være en del af en forening i udvikling. 
Måske er tiden inde nu? 

Der var således enighed om, at der indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling med henblik på at 
finde nye bestyrelsesmedlemmer. 

Datoen for den ekstraordinære generalforsamling blev 
fastsat til den 14.6.2017 i Odense, så det er muligt for 
medlemmer fra hele Danmark at deltage. 
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FRA FORENINGEN

9 medlemmer var mødt op, og der var 2 fuldmagter.

Fungerende formand Niels Otto Trap bød velkom-
men og uddelte skriftligt forslag til dagsorden. Han 
orienterede om, at han havde 2 fuldmagter til valg til 
bestyrelsen fra medlemmer, der ikke havde mulighed 
for at deltage i den ekstraordinære GF.

Han oplyste endvidere, at han havde fået mange 
mails fra medlemmer, der ikke havde mulighed for 
at deltage, men udtrykte ønske om, at foreningen 
fortsatte.  

AD 1. VALG AF DIRIGENT
Erik Højstrup blev foreslået og valgt.
 
Han takkede for valget og spurgte ind til indkaldelsen 
til den ekstraordinære GF. Niels Otto Trap oplyste, at 
indkaldelse var sket den 6.5. ved mail til alle med-
lemmer. Der ud over var oplysningsmateriale sendt til 
alle EDTA klinikker, ligesom information var lagt ud på 
hjemmesiden www.edta-patientforeningen.dk  

AD 2. VALG AF BESTYRELSE
I henhold til vedtægternes § 6.2 stk. 7 skal der i lige 
år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og i 
ulige år vælges næstformand og 1 bestyrelsesmed-
lem. I henhold til vedtægternes § 6.2 stk. 8 skal der 
vælges mindst 2 suppleanter.

Da Niels Højgaard af helbredsmæssige grunde har 
måttet forlade formandsposten i utide, er kun kasse-
rer Niels Otto Trap tilbage i bestyrelsen. 

Niels Otto Trap blev valgt som ny formand for 1 år. 
Mette Marie Hansen og Alice Matthiesen blev valgt 
som bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

Poul Erik Vennekilde blev valgt som næstformand og 
Jørgen Rasmussen som bestyrelsesmedlem.

Birgit Christiansen og Agnes Brabæk blev valgt som 
suppleanter, der har ret men ikke pligt til at deltage i 
bestyrelsesarbejdet.

Der var enighed om, at kassererjobbet er vigtigt. 
Bestyrelsen kan evt. overveje at inddrage et medlem, 
der ikke er en del af bestyrelsen, men selvfølgelig 
ansvarlig i forhold til denne. 

AD 3. EVENTUELT
Efter at den mere formelle del var overstået, gik snak-
ken lystigt. Mange emner blev vendt.

AD 4. AFSLUTNING VED DIRIGENT
Afslutningsvis udtrykte Erik Højstrup, at han var glad 
for, at det lykkedes at få valgt en bestyrelse. Forenin-
gen er vigtig.

Referat af ekstraordinær 
generalforsamling den 
14.6.2017

Ny bestyrelse

2017
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Skal du med på en tur i det grønne til september? 

Der afholder vi vores tredje juiceforløb – GreenBoost.  
Og denne gang med særlig fokus på hjertekar- og kredsløb 

I tre uger er eksperimentet at tage de mest tungt om-
sættelige madvarer ud af kosten samtidig med, at man 
spiser topvital, næringstæt og velsmagende retter. Hver 
dag skal man drikke to store glas juice eller smoothies 
og lave mad baseret på grøntsager i alle farver. 

DK4 OM KOST MED STOR EFFEKT
Det var et tilfælde, vi fik startet med GreenBoost.dk.  
I 2015 og 2016 deltog jeg i TV-udsendelser på DK4 
om præcis kostens betydning for sundhed. Helt åbent 
og udforskende blev tre deltagere udvalgt og fulgte 
en grønsagsbaseret kost i en måned, anden gang i tre 
måneder. Før og efter start blev deltagerne vejet, målt 
og testet med urinprøver, blodsukker, antioxidanter 
mm, så vi tydeligt kunne følge på hvilke områder, der 
skete forandringer. 

Sommeren 2016 blev tre nye deltagere, ud over en 
grønsagsbaseret kost, også sat i gang med et træ-
ningsprogram lavet af Nickolai. Resultaterne var igen 
ganske imponerende. Og de tre deltagere har fortsat 
livsstilen, fordi de oplevede – og vi kunne måle – at 
vejen gav deltagerne mindre smerter, vægttab, bedre 
søvn, mindre medicin, bedre energi, mere udholden-
hed og mere til. I begge forsøg skete der overrasken-
de stor effekt – mere end vi havde troet, hånden på 
hjertet. 

Udsendelserne kan du finde på YouTube ved at søge 
på ”Juice It Up”.

MODEL GREENBOOST.DK 
Det var simpelthen for spændende – så vi har finpud-
set og afprøvet den model, vi nu kalder GreenBoost.dk, 
så flere kan får muligheden.

Forløbet foregår ved, at vi mødes til en fælles start, 
hvor vi gennemgår alle emner, tips og tricks, og så igen 
efter 21 dage. Der er opstart både i København og i Sil-
keborg denne gang. Hver dag kommer der ny informa-
tion i den fælles facebookgruppe, hvor man kan stille 
spørgsmål, og hvor deltagerne deler deres erfaringer 
(så det er et krav, at man bruger Facebook).

VIGTIGT HVAD VI PUTTER I MUNDEN
Alt, hvad kroppen har brug for til opbygning, regene-
ration og energi i cellerne, kommer ind via munden. 
Det er derfor helt afgørende for vores sundhed, hvad 
vi putter på vores tallerken på daglig basis – selv om 
omgivelser, sociale relationer mm også har betydning. 

Når det kommer til maden, så er grøntsager, frugter og 
bær i alle regnbuens farver helt essentielle. De forsyner 
os med en langt bredere vifte af livgivende substanser 
end korn og kød. Alle plantevækster formår at trække 
mineraler og sporstoffer op af jorden til brug for plan-
ten i væksten. Stoffer, som vi mennesker ellers ikke har 
mulighed for et få gavn af. Planterne producerer også 
hundredvis af stoffer, som de bruger i deres beskyttel-
se mod stressende forhold – fx stærk sol, blæst eller 
som værn mod insekter og svampe mm. Disse indbyg-
gede aktivstoffer kan vi mennesker have gavn af, da de 
i kroppen kan virke på adskillige mekanismer. Dæmper 
betændelsesreaktioner, smerter og infektioner, øger 
immunforsvaret, bedrer håndteringen af affaldsstoffer 
i leveren fx, letter udskillelsen, øger cellernes stofskifte 
og meget andet. 

De senere år har der været en stigende opmærksom-
hed på det, vi kalder stenalderkosten – det vil basalt 
sige at spise fødevarer, der er så tæt på naturen som 

Turbo på sundheden 
med mere af det grønne

AF ANNA IBEN HOLLENSBERG
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muligt. Altså bruge rene råvarer i sin mad og undgå 
alt syntetisk, forstærket, raffineret og industrifremstil-
let mad. En del mennesker har drejet stenalderkosten 
i retning af, at den skal indeholde rigtig meget kød – 
men det har for mange en slagside med træg mave, 
ømme led og bindevæv. Den ideelle balance for 
flertallet ligger ca. på 80/20, dvs. 80% vegetabilier 
og 20% animalsk for at være i trivsel og i omsætning 
med lethed. 

FOR MEGET OG FOR LIDT
I Danmark har vi traditionelt og kulturelt altid haft en 
vis vægt på både kød- og mejeriprodukter. Det er for 
så vidt godt nok – hvis ikke det var fordi, at for mange 
får for meget. Eller måske nærmere for lidt grøntsager 
til. Måske også derfor har vi set så store forandringer 
ved at tage tre uger med superkost. Ikke mindst på 
alzheimers-området og flere andre af de degenerative 
nervesygdomme med hjernehenfald, har der vist sig 
at være landvindinger at nå (tjek fx læge Terry Wahls, 
der helbredte sig selv for sclerose). 

Vi synes, det er så spændende ”at lege med maden”. 
Der er ingen fanatisme indbygget i vores tænkning 
om ernæring. Hvad, den ene trives stort på, kan være 
en ulempe for andre – så når de tre uger er slut, og 
man er meget klogere på ens krop, og på hvordan 
balancen kan rykkes ved at spise almindeligt igen, ja 
så er det meget let at mærke, hvad der giver plus på 
kontoen, og hvad der ikke gør. 

Vores absolutte formål er at udbrede viden om, hvor 
meget man selv kan tage affære på de enkleste må-
der, så man holder sig sund, stærk og livlig. Og hér er 
kosten nummer ét.

Foto: Shutterstock

NÆSTE  
GREENBOOST-FORLØB

SILKEBORG 
Torsdag den 31. august –  
torsdag den 22. september  

KØBENHAVN 
Fredag den 1. september –  
fredag den 23. september  

Tilmelding på 
www.greenboost.dk 
Brug koden EDTAboost ved tilmelding,  
så er du med på holdet til rabatpris  
– og det samme er din ledsager. 

TEAMET BAG  
GREENBOOST ER
ANNA IBEN HOLLENSBERG, 
speciallæge og heilpraktiker 

 NICKOLAI DAMGAARD, 
ernæringsekspert og personlig træner



MaxiPharma  ·  Se meget mere på www.maxipharma.dk

Når indholdet er vigtigt ...

Kyolic er det naturlige kosttilskud som holder dig på toppen. 

Kyolic har mange gode fysiologiske egenskaber. Særligt 

opretholder Kyolic et normalt kolesterol niveau og bidrager til 

et normalt kredsløb. Derfor er Kyolic en naturlig del af en sund 

livsstil. Kyolic er lagret hvidløgsekstrakt af meget høj kvalitet. 

Helt fri for sprøjtemidler og uden lugt og smag.

,,Jeg har været trofast bruger af Kyolic gennem de sidste 10 år. 
Jeg føler mig meget tryg ved at tage produktet, og det hjælper 
mig til at holde min krop sund. Det bedste ved Kyolic er, at det 
er 100% lugtfri, så jeg kan nyde alle fordele ved at spise hvidløg 

uden at genere mine omgi velser med hvidløgsånde.”                                      

–  Grethe Bergstøm Kristensen, Århus

Når indholdet er vigtigt ...En forbrugers mening ...

Kyolic fås som tablet, kapsel og i flydende form

på apotek, hos matas og i helsekostbutikker.

20% RABAT
til bladets læsere

Brug rabatkoden SOMMER. Bestil Kyolic på www.maxipharma.dk

Gratis forsendelse i tilbudsperioden, ved brug af rabatkoden.

Gælder indtil fredag den 14. juli 2017 kl. 12.
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EDTA 
En hjertesag
Bogen: ”EDTA En hjertesag” med undertitlen 
”Den forbløffende historie om en upåagtet 
lavteknologisk men højeffektiv behandlings-
form som kan afhjælpe mange hjertekar- 
sygdomme og derved redde i tusindvis 
af liv og lemmer” udkom i 2013.

AF BIRGIT CHRISTIANSEN, REDAKTØR

Bogen er skrevet af Torben Gudmundsson, og EDTA Nyt er af flere medlemmer blevet 
bedt om at omtale bogen endnu engang, så nye patienter også får mulighed for at 
læse historien om EDTA. Det gør vi gerne! Den fortjener at blive læst. 

Bogen er skrevet på indignationen over, ”at magtfulde interesser i ind- og udland 
gennem meget lyssky metoder har haft held til at få hovedparten af lægeverdenen til 
at tro, at EDTA er virkningsløst, ja endog farligt, og at de få der bruger behandlingen, 
EDTA-lægerne skulle være samvittighedsløse og pengegriske charlataner”. (s. 13)

Bogen bringer mange patienthistorier. Der er afsnit om EDTAs historie, hvordan EDTA 
virker og om de farlige tungmetaller. Og bud på, hvorfor viden om EDTA undertrykkes. 
Sidst - men ikke mindst - er der flere appendiks bl.a. et om den danske ph.d. afhand-
ling om EDTA, der gik helt til højesteret. Det er spændende – og uhyggelig – læsning!

Køb den og bliv klogere på EDTA og modstanden mod EDTA. 

Nogle af EDTA-klinikkerne sælger bogen. Ellers find den på nettet eller få din bog-
handler til at skaffe den hjem. 

 

EDTA 
En hjertesag
Af Torben Gudmundsson

Udgivet af Forlaget Hovedgaden A.m.b.a.

Lyngby Hovedgade 64
2800 Kongens Lyngby
www.hovedgaden.org   
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Jeg føler mig meget tryg ved at tage produktet, og det hjælper 
mig til at holde min krop sund. Det bedste ved Kyolic er, at det 
er 100% lugtfri, så jeg kan nyde alle fordele ved at spise hvidløg 

uden at genere mine omgi velser med hvidløgsånde.”                                      

–  Grethe Bergstøm Kristensen, Århus

Når indholdet er vigtigt ...En forbrugers mening ...

Kyolic fås som tablet, kapsel og i flydende form

på apotek, hos matas og i helsekostbutikker.

20% RABAT
til bladets læsere

Brug rabatkoden SOMMER. Bestil Kyolic på www.maxipharma.dk

Gratis forsendelse i tilbudsperioden, ved brug af rabatkoden.

Gælder indtil fredag den 14. juli 2017 kl. 12.
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AARHUS PRIVATKLINIK 
Stavtrupvej 7A
8260 Viby J
www.aarhusprivatklinik.dk
Telefon: 86 28 96 88 
Mail: info@aarhusprivatklinik.dk 
Læge: Bruce Kyle

EDTA-KLINIKKEN/SILKEBORG LÆGETESTCENTER 
Vestergade 38
8600 Silkeborg
www.edta-klinikken.dk 
Telefon: 60 63 33 38
Mail: kontakt@edta-klinikken.dk  
Læger: Anna Iben Nørgaard Hollensberg og  
Magdalene Lock Johansson 

IOM: INSTITUT FOR ORTHOMOLEKYLÆR MEDICIN
Lyngby Hovedgade 37, st.
2800 Kgs. Lyngby
www.iom.dk 
Telefon: 45 88 09 00
Mail: iom@iom.dk 
Læger: Katrine Flindt, Ole Købke, Irene Hage og  
Margarita Elkjær 

LASERMEDICAL 
Hovedgaden 49
2970 Hørsholm
www.lasermedical.dk 
Telefon: 70 25 12 05
Mail: post@lasermedical.dk
Læger: Aage Winther, Jørgen Wantzin og  
Jack Bergen

Lægeklinikker
I oversigten over EDTA-klinikker medtages alene klinikker, hvor den lægelige ledelse har 
deltaget i et forløb i USA afholdt af ACAM (American College for Advancement in Medicin) 
og er blevet EDTA akkrediteret.
 
EDTA-patientforeningen er her i overensstemmelse med holdningen i Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin 
(DSOM), som EDTA-lægerne er en del af. DSOM er en sammenslutning af ca. 80 læger, tandlæger og andre akade-
mikere med særlig relation til sundhedsvidenskab.

Tilskud til EDTA-behandling
EDTA-LÆGEKLINIKKERNE
EDTA-lægeklinikkerne giver, hvis du er medlem af EDTA-patientforeningen, en rabat på 50 kr. pr. behandling til  
patienter, der modtager EDTA-behandling.
 
For at få rabatten skal du fremvise det medlemsbevis, du har modtaget, efter at foreningen har registreret din  
indbetaling. Eller kvittering for indbetaling til bank. EDTA-patientforeningen kan IKKE oplyse lægeklinikkerne om,  
hvem der har betalt, og hvem der ikke har betalt medlemskontingent. Ligesom vi heller ikke ligger inde med  
oplysninger om, hvilken lægeklinik hvert enkelt medlem er tilknyttet. 

DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING
Hvis du er medlem af gruppe 2 i den offentlige sygesikring, hvor der er frit lægevalg, kan du få ca. 200 kr.  
(0101 konsultation) refunderet. Refusionen gives til konsultationen, ikke til EDTA behandlingen.  

Du skal selv indsende den kvitterede faktura til din regions regningskontor.  

SYGEFORSIKRINGEN ”DANMARK”
Hvis du er medlem af gruppe 2, kan du få refunderet op til 25% af prisen på den forebyggende helbreds- 
undersøgelse og omkring 75-80 kr. for de efterfølgende konsultationer (0101 konsultation). Det gælder kun  
for gruppe 2 medlemmer. 

Du skal selv indsende den kvitterede faktura til Sygeforsikringen ”danmark”. 

INFO
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ANNONCE

Vi har brug for din støtte også i 2017, 
så vi håber, at du har lyst til at give  
et bidrag 

HVORDAN?
Gå ind på vores hjemmeside
1.  www.edta-patientforeningen.dk
2.   I den røde bjælke vælg:  

”Om foreningen”
3.   Vælg ”Giv et bidrag”.  

Læs, overfør og skriv ”bidrag”.  
Vælg gerne et skævt beløb  
(fx 202 kr., 303 kr…..), så er det  
nemmere for kassereren  
at finde på netbanken.  

GIV EN GAVE

- og vær med til at  
udbrede kendskabet til 

denne behandling

Bliv medlem af EDTA  
Patientforeningen

STØT VORES ANNONCØRER
DE STØTTER OS 



FORMAND
Niels Otto Trap
formanden@edta-patientforeningen.dk

 Tlf: 23 34 23 16 

NÆSTFORMAND
Poul-Erik Vennekilde
pe@vennekilde.com
 
 Tlf: 61 27 47 58 

SEKRETÆR 
Mette Marie Hansen
mmhmette@gmail.com     

        
Tlf: 26 97 29 28

Returadresse:
Ørstedsvej 54 C
4130 Viby Sjælland
Tlf. 23 34 23 16

EDTANyt
Medlemsmagasin

EDTA Patientforeningen 

UDGIVET AF LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING AF ÅREFORKALKNING MED EDTA

Alice Matthiesen
hamat@esenet.dk

 Tlf: 24 63 63 37

Jørgen Rasmussen
jr_@post12.tele.dk

 Tlf: 21 29 34 17
 

SUPPLEANTER
Agnes Brabæk
agnes.brabaek@hotmail.com        

 
 Tlf: 28 82 21 12

Birgit Christiansen
bc@youseepost.dk          

 
Tlf: 60 62 05 61 
 
 

Bestyrelsen/Suppleanter 2017




