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KLUMMEN
For et år siden skrev jeg i klummen, at det endnu ikke – efter 25 år - var lykkedes at få overbevist sundhedsmyndighederne om, at EDTA er en billig og sikker behandling af åreforkalkning. Endnu et år er gået, og vi er
tilsyneladende ikke kommet længere. Så er det, jeg spørger mig selv, om EDTA Patientforeningen gør
en forskel?
Ind imellem mister jeg gejsten. For jeg ved ikke, hvad det er, der skal til? Er det os, der ikke er dygtige,
vidende, arbejdsomme ………. nok? Eller er det sundhedssystemet, der tilsyneladende ikke vil det bedste for
deres patienter? Eller ?? – fortsæt selv.
Men så modtager jeg en ny beretning fra en patient. Læs Alices historie på de næste sider! Og tænker
tilbage på de andre beretninger, vi har om livet før og efter EDTA – læs selv på www.edta-patientforeningen.dk.
Så er det, jeg tænker, at det skal nytte noget!
Så jeg giver sundhedsmyndighederne endnu en chance. Jeg håber, medlemmerne også vil give håbet
endnu en chance. Støt op om EDTA Patientforeningen og forny dit medlemskab for 2017. Vi har endnu til
gode at gøre det umulige! Og før eller siden vil det lykkes!
JULE- OG NYTÅRSHILSNER
Birgit Christiansen
Sekretær
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30 års EDTA-behandling i Danmark
– en succes uden lige?
I december 1986 – altså for 30 år siden - startede Kurt Christensen (kilde edta.
dk), som den første i Skandinavien med EDTA-behandlinger. Det tog yderligere
fart efter en artikel i Jyllandsposten i 1987. Siden er flere behandlere kommet
til; enkelte klinikker er lukket, og andre har skiftet ejer pga. pension.
Hvordan er det så gået for patienterne? For langt de fleste i EDTA-behandling
har det været en fantastisk rejse til et bedre liv. For mange en revitalisering af
kroppen, så man igen kan noget, man ikke kunne før. En række småsygdomme
er forsvundet ved samme lejlighed - sammen med et stærkt mindsket medicinforbrug, eller man er ligefrem blevet medicinfri. Dette skyldes EDTA, men også
vitaminer og mineraler resten af livet og relevante kostændringer.
Det folkelige gennembrud og tilsvarende i sundhedssektoren mangler, for kan
det være sandt, at åreforkalkning kan helbredes med simple, lavteknologiske
behandlinger?
På sidste bestyrelsesmøde var flere ideer om mere synlighed og information
oppe at vende. Bestyrelsen bestemte, at vi vil arbejde på at tilrettelægge en
happening/demonstration ved Folketinget en tirsdag i foråret. Det skal være
en tirsdag af praktiske grunde, da Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har
møde denne dag. Her kan man som borger/forening komme og få 15 minutter til at fremlægge sine synspunkter. Inkluderet i disse minutter er udvalgets
mulighed for at rette spørgsmål til borger/forening.
Planlægningen går vi i gang med på et møde sidst i januar. Et muligt scenarie
er: Afholdelse af medlemsmøde og generalforsamling i april. På medlemsmødet vil bestyrelsen fremlægge sine ideer til happening/demonstration. Vi håber,
I medlemmer vil bidrage med ideer til et sådant arrangement. En brainstorm
så at sige skulle gerne føre til, at vi i fællesskab kan planlægge og møde op til
happening/demonstration fx en tirsdag 1-2 uger efter generalforsamlingen,
hvor vi mødes ved Folketinget. Vi håber naturligvis, I møder op til både medlemsmøde/generalforsamling og happening.
Medlemsmøde/generalforsamling vil blive afholdt i hovedstadsområdet den
sidste uge i april.
Tilbage til en succes uden lige? Det kniber med succesen, for endnu er
behandlingen ikke accepteret i sundhedssektoren. Og vil den nogensinde blive
det? Skal vi fortsat som mennesker acceptere, at vi må nøjes med meget dyre,
risikable punktbehandlinger i stedet for helhedsbehandling - altså blive rask?
Hvorfor kan man ikke gennemføre, at sundhedssektoren vælger det bedste fra
begge verdener alternativ/traditionel behandling? Lad os mødes til foråret og
sammen vende udviklingen.
Året 2016 rinder ud, og jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer
et rigtig godt nytår og et velkommen til 2017. Jeg håber, du
vil fortsætte dit medlemskab af EDTA-Patientforeningen.
JULE- OG NYTÅRSHILSNER
Niels Højgaard
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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 åreforkalkning, men også mindsker den
allerede dannede åreforkalkning.
Nærmere uddybning kan bl.a.
hentes på foreningens hjemmeside
www.edta-patientforeningen.dk
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EDTA Nyt har modtaget en beretning fra Alice om hendes liv før og efter
EDTA-behandling. Redaktionen har efter aftale med Alice skåret i beretningen
og samtidig vist forløbet i oversigtsform (side 5). Den fulde historie kan læses
på foreningens hjemmeside www.edta-patientforeningen.dk
Redaktionen er fuld af forundring over, hvad mennesker kan gennemgå med håbet
og livet i behold. Og fuld af forundring over, hvad samfundet kunne have sparet,
hvis man havde sat ind med EDTA-behandling langt tidligere. Og ikke mindst,
hvad Alice kunne have været sparet for!

Mit liv før og efter

EDTA

AF ALICE MATTHIESEN

I 1993 fik jeg første gang besvær med mine ben –
vindueskigger ben, som det bliver kaldt. Jeg gik til min
læge og beklagede min nød. Her fik jeg at vide, at der
nok ikke var meget at gøre, men han anbefalede mig
at gå nogle gode ture.
Turene blev kortere og kortere, og jeg opsøgte igen
min læge, som gav mig en henvisning til SVS (SydVestjysk Sygehus), hvor jeg kunne få mine ben undersøgt.
Jeg fik taget røntgenbilleder og fik en samtale med
en karkirurg (Det skete i ca. 1995). Han fortalte, at han
kunne lave en by-pass i benene. Jeg syntes, det var en
god ide, men lægen fortalte, at da mine egne blodårer
var meget små, var han nødsaget til at bruge kunstige
årer, og de kunne på det tidspunkt holde mellem 4-6
år. Derefter var det nødvendigt at amputere mine ben.
Det syntes jeg så ikke var nogen god ide! Jeg bad om
en anden mulighed, men det eneste, han kunne anbefale mig, var at gå.
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Jeg er født i 1946 og fik konstateret type 1 diabetes
i 1962 og levede i mange år en så normal tilværelse,
som den nu kan være med en type 1.

Jeg begyndte at gå. I starten kunne jeg gå små 100
meter uden at holde pause. Turene blev længere og
længere. Jeg nåede op på at gå omkring 2 kilometer.

I 1988 fik jeg lavet en femdobbelt by-pass ved hjertet.
Jeg fik at vide, at denne kunne holde i ca. 10 år. Jeg
kan med glæde fortælle, at den holder endnu. Jeg vil
sige, at det er et flot stykke arbejde.

Sådan gik nogle år, men efterhånden blev turene
igen kortere og kortere, og til sidst kunne jeg kun gå
små 300 meter med store smerter i læggene i begge
ben.

PATIENTHISTORIE

BLÆNER PÅ TÆER
Juni 2013 får Alice pludselig en blæne på højre fods 4. tå og får penicillin flere gange,
før lægen beslutter at klippe blænen af.
Juni 2014 får Alice igen blæner – denne gang på flere tæer, og lægen ordinerer igen
penicillin. Men de vokser og vokser, så hun ikke kan have fodtøj på. På sygehuset får hun
ordineret stærkere penicillin, der heller ikke hjælper!
Alice henvender sig til sin diabetessygeplejerske, der kontakter en læge fra karkirurgisk
afdeling. Han sætter hende straks i en kørestol, og fragter hende til karkirurgisk ambulatorium,
hvor hun får klippet alle blænerne af og skal komme til sårbehandling.
Alice er så heldig, at en karkirurg fra Kolding Sygehus på SVS bliver interesseret, da han
aldrig har set så store blæner før. Hun får en tid på Kolding Sygehus, hvor man hurtigt finder
ud af, at der ikke er meget puls i fødderne, og at heling derfor vil tage meget lang tid.
Nye blæner bliver ved at opstå – sårene har svært ved at heles – og Alices liv med kirurgien
tager sin begyndelse.

KARKIRURGERNES MULIGHEDER
Juli 2014
Meget svag puls i begge fødder, venstre 22, højre 32
Sept. 2014
Ballonudvidelse i begge ben (lyske)
Okt. 2014
Puls i venstre fod 22-37, højre 32-48
Nov. 2014	Puls uforandret. Ballonudvidelse i venstre lyske. Puls venstre storetå 32, højre 62
Nov. 2014	Ballonudvidelse i lysken i begge sider
	Dagen efter: By-pass i venstre ben
Jan. 2015	Ballonudvidelse i by-pass i venstre ben. 5 stens indsat i ballonudvidelsen
Feb. 2015	Operation i højre lyske
Marts 2015 Puls i højre tå 100, venstre 19
Juli 2015	Ballonudvidelse i højre side i underste del af maven
Aug. 2015	Tåtryk venstre 28, højre 50
Sept. 2015	Kunstig åre i underste del af venstre ben. Puls i venstre storetå 30 (men stigende)
Nov. 2015	Ballonudvidelse med stents med medicin i højre og venstre side for at nedbryde
arvævsdannelse i blodkarrene
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PATIENTHISTORIE

HØRER OM EDTA-BEHANDLING
Jeg taler med gode venner, som har fået EDTA-behandling, om den positive virkning. Her vil jeg lige
indskyde, at jeg for 15 eller 16 år siden læste en artikel
i Familie Journalen. Jeg tog artiklen med til min læge
og spurgte, om han havde kendskab til dette produkt?
Jeg fik at vide, at hvis jeg havde penge nok, kunne
jeg da godt prøve det. Men pengene kunne jo også
bruges til mange andre sjove ting, og dette produkt
var virkningsløst.
Efter samtalen med vennerne fik vi nogle brochurer
til gennemlæsning, og jeg gik på nettet. Min mand og
jeg fik meget at tænke på, og vi besluttede at kontakte
EDTA-Klinikken i Silkeborg, hvor vi fik aftalt tid til et
møde og en undersøgelse.
Jeg kommer nu til undersøgelse i EDTA-Klinikken i
Silkeborg hos Anna Iben Hollensberg. Efter en meget
grundig undersøgelse får jeg at vide, at det vil være
rigtig godt for mig at få EDTA behandling, både på
grund af mine ben og for min diabetes.
JEG STARTER EDTA-BEHANDLING
Jeg starter behandlingen i begyndelsen af oktober
2015. Det er tilrådeligt, at jeg får 2 behandlinger i
ugen, da mine nyrer ikke fungerer optimalt (diabetes).
Jeg mærker mine nyrer ind imellem.
Her skal jeg også fortælle, at jeg igen har fået smerter
i læggen i mit højre ben, når jeg går. Jeg er meget
spændt på, hvornår jeg kan begynde at mærke forandring.
Det skal bemærkes, at jeg fortsat går til kontrol på
karkirurgisk afdeling på SVS.

INGEN SMERTER EFTER 6. BEHANDLING
Efter den 6. behandling har jeg ingen smerter i mit
højre ben, når jeg går min daglige tur. Det vil sige,
at jeg efter smerter i omkring 16 år i begge ben ikke
har smerter i hverken højre eller venstre ben. Det er
ikke til at forstå.
Først i november 2015 skal jeg til samtale med en
karkirurg igen. Han tilbyder mig en ballonudvidelse
i lysken i begge sider, hvor man vil isætte stents med
medicin, som kan nedbryde de arvævsdannelser
i blodkarrene, som jeg danner efter operationerne
(dette kører endnu på forsøgsbasis). Jeg takker ja,
og samtidig fortæller jeg lægen, at jeg modtager
EDTA i Silkeborg. Jeg spørger, hvad han mener om det.
Han fortæller mig, at Sundhedsstyrelsen har forsket i
EDTA, men kom frem til, at det gav for lille en virkning
til, at man vil gøre brug af det. At EDTA aldrig vil blive
godkendt af Sundhedsstyrelsen, da det kun hjælper på 1
ud af 100! Men samtidig sagde han: ”Hvis du mener, det
hjælper dig, skal du selvfølgelig fortsætte”. Jeg spurgte,
hvordan jeg ville blive mødt af de andre læger på sygehuset i Kolding, og han svarede: ”Vi er alle af samme
mening. Hvis en patient mener, det gavner, skal patienten gøre, hvad hun eller han synes er bedst”. Jeg har
senere læst i min journal, ”at jeg modtager EDTA”. Det er
aldrig blevet nævnt senere, men det er nedskrevet.
Medio januar 2016 får jeg meget ondt i venstre ben fra
knæet og ned. Jeg bliver indlagt i Kolding, hvor man
finder ud af, at der er en blodprop i den kunstige åre.
Den blev opløst, og jeg får nu en ekstra blodfortyndende tablet. Samtidig får jeg at vide, at jeg skal drikke
mindst 2 l væske hver dag - blodproppen kan være
kommet, fordi jeg har drukket for lidt.

Efter en meget grundig undersøgelse får jeg
at vide, at det vil være rigtig godt for mig at få
EDTA behandling, både på grund af mine ben
og for min diabetes.
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På det tidspunkt har jeg modtaget 19 EDTA-behandlinger.

Efter den 36. behandling er jeg nu gået ned på at få
1 behandling pr. mdr.

"BIVIRKNINGER" VED EDTA-BEHANDLING
Jeg fortsætter med behandlingerne, og gennem blodprøver finder man ud af, at mit kolesteroltal ligger meget lavt, så vi bliver enige om at halvere min medicin.

NU HAR JEG VARME FØDDER
Efter 17 år med kolde fødder, både når jeg var i bevægelse, og når jeg lå i min seng (med hjemmestrikkede
uldsokker), har jeg nu altid varme fødder. Fra at kunne
gå omkring 300 meter med store smerter, før mine
blæner startede, kan jeg nu gå 6-7 km uden smerter.
Ja, jeg kan endda danse igen! Jeg kan sikkert gå flere
km, men det skal min kondition trænes op til, og jeg
er godt i gang med genoptræningen.

Efter behandling nr. 30 anbefaler Anna Iben mig at få
en behandling hver anden uge. Jeg får 6 behandlinger
på denne måde.
Først i juli 2016 får jeg igen en blæne på 4. tå på
venstre fod. Den bliver straks behandlet af en læge
fra Kolding Karkirugiske Ambulatorium, og tåen heler
hurtigt. Jeg har nu et tryk i venstre storetå på 107 og
på højre 97.
En overlæge fra Kolding fortæller mig, at grunden til
mine blæner er, at jeg har en gammel diabetes, og
samtidig har jeg neuropati (diabetisk nervesygdom)
i mine fødder. For det spiser jeg hver morgen en
Tidselolie tablet samt en ekstra stærk E-vitamin, og
det holder smerterne væk. Lægen sagde, at hvis jeg
igen får blæner på tæerne, skal jeg klippe hul, så al
væsken kan komme ud og derefter forbinde med
steril forbinding.
Jeg kan fortælle, at smerten i mine nyrer også er
forsvundet, siden jeg er startet på EDTA-behandlingen.
Mit blodtryk er faldet meget, og jeg er nu fri for blodtryksmedicin. Jeg måler jævnligt mit blodtryk selv, og
det ligger inden for de gode tal.

Jeg har fået 41 behandlinger med EDTA og har stadig
ingen smerter. Først i oktober 2016 får jeg igen en
blæne på højre fods 2. tå. Vi klipper selv hul i blænen
og får væsken presset ud og forbinder tåen sterilt.
Da jeg er til tåtryks kontrol på SVS, opdager sygeplejersken en blæne på den 3. tå, som jeg går hjem
og får klippet hul på. Tåtryk den dag er på venstre
storetå 106 og på højre storetå 110, så jeg er rigtig
godt tilfreds.

Alice Matthiesen
Rørkjærsgade 28
6700 Esbjerg.
Tlf. 24 63 63 37
e-mail: hamat@esenet.dk

Det vil sige, at jeg efter smerter
i omkring 16 år i begge ben ikke
har smerter i hverken højre eller
venstre ben. Det er ikke til at
forstå
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KORT NYT

Først en STOR TAK
til de medlemmer,
der i løbet af 2016
har betænkt foreningen
med et gavebeløb
Det luner i en kold tid

GIV EN GAVE
Vi har brug for din støtte også i 2017, så vi
håber, at du også 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.

Fra bestyrelsen
Bestyrelsen har med stor beklagelse måttet tage
afsked med Thomaas Apath Anglophil, der har valgt
at trække sig fra bestyrelsen. Suppleant Ruth Møller
er trådt ind som bestyrelsesmedlem. Den fungerende bestyrelse består således af – fra venstre
– formand Niels Højgaard, kasserer Niels Otto Trap,
bestyrelsesmedlem Ruth Møller og Knud Hansen
og sekretær Birgit Christiansen.

PATIENTHISTORIER

Fortæl om dit forløb med EDTA
Vi efterlyser fortsat beretninger fra medlemmerne om
egne erfaringer med EDTA behandling. 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
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EDTA
Patientforeningen
har udarbejdet
en ny plakat.

KORT NYT

Kære medlemmer
Som ny kasserer vil jeg gerne komme med nogle
oplysninger om medlemskab og indbetaling af kontingent for 2017.
Vi arbejder konstant på at udbrede kendskabet til
EDTA-behandlingen og få gjort behandlingen tilskudsberettiget. Men for at vi kan komme igennem til de ansvarlige sundhedsmyndigheder, har vi brug for mange
medlemmer. Jo flere medlemmer desto bedre kan vi
tale de patienters sag – din og min - hvor EDTA-behandlingen har betydet
forskellen på liv og død, på bevarelse af begge ben frem for amputation.
Det er derfor vigtigt, at vi holder fast i en stor medlemsskare. Vi håber, du
har lyst til fortsat at være medlem, også selvom medlemskontingentet i
2017 er 250 kr. og familiemedlemskab er uændret 300 kr.
I 2016 lod vi vores administreringssystem stå for udsendelsen af kontingentopkrævninger, men da vi fra mange medlemmer har mødt ønsket om
mulighed for automatindbetaling via betalingsservice, går vi igen over
til at lade Nets-betalingsservice udsende indbetalingskort. Det ændrer
ikke muligheden for fortsat at bruge netbank.
Du vil altså med posten modtage en kontingentopkrævning i slutningen
af januar 2017. De medlemmer, der ønsker det, kan igen tilslutte sig PBS.
Hvordan, du gør, vil fremgå af opkrævningen.
Med ønsket om et helsebringende og godt foreningsår 2017.
		
		

Hjertelige hilsner fra
Niels Otto Trap

NY ADRESSE?

Hvis du flytter, får EDTA
Patientforeningen ikke
automatisk besked fra
Post Danmark. 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 kunne 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.

Bliv medlem af
EDTA Patientforeningen
- og vær med til at udbrede kendskabet til denne behandling
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MEDIER

SUND-FORSKNING
Læge Katrine Flindt vil fremover
have sine faste sider i sund-forskning. I nummeret fra oktober/november 2016 præsenteres Katrine
Flindt med en snak om behandlingsmetoder, om at finde frem til
årsagerne og om glæden ved at
kunne gøre en forskel helt ned på
celleplan.

LOKALAVISEN VILLABYERNE

bragte den 28.9.2016 en artikel skrevet af Steen
Stender, der er professor i præventiv kardiologi og
overlæge på klinisk biokemisk afdeling, Gentofte
Hospital med titlen: DET GODE LIV: En håndfuld
nødder kan beskytte hjerne og hjerte
Her fortæller han bl.a. om en stor spansk lodtrækningsundersøgelse,
der viste, at hvis man spiser 6 halve valnødder, 6 mandler og 6 hasselnødder i kombination med en middelhavskost, kan man nedsætte
risikoen for en blodprop i hjerne og hjerte med knap en tredjedel.
Resultaterne har vagt opsigt, så nødder er blevet en del af de nye
kostanbefalinger fra de europæiske hjertelægers videnskabelige selskab.
Hvad du spiser kan være med til at forebygge hjertekarsygdomme eller
hæmme videreudviklingen, hvis du allerede er ramt af hjertekarsygdom. Man anbefaler en kost med fisk, grøntsager, olivenolie, moderate
mængder rødvin, begrænset kød, meget olivenolie og få fede mejeriprodukter. Altså mere grønt mindre kød.
En anden vigtig faktor er rygning. Rygning øger risikoen for hjertekarsygdom betragteligt.
I artiklen kan man også læse det glædelige, at dødeligheden af hjertesygdomme i Danmark i de sidste ca. 30 år er faldet med ikke mindre
end 80%. Baggrunden for denne positive udvikling er ikke afklaret. En
del af forklaringen kan måske være, at Danmark som det første land i
verden i 2004 vedtog et forbud mod transfedt – et industrielt fremstillet fedtstof, der bl.a. blev brugt i margarine og friturefedt.
Tak til Jan Andersen, der gjorde foreningen opmærksom på artiklen.
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En artikel har overskriften: Hvis du
har brug for hjælp til din åreforkalkning og handler om EDTAbehandlingen. Her står bl.a.: ”Der
er igennem de sidste 30 år givet
millioner af EDTA-behandlinger, og
erfaringen er, at i kyndige lægers
hænder er det en behandling med
stort potentiale for specielt patienter med sukkersyge og åreforkalkning.” (s. 8).
Et afsnit har overskriften: Behandling i en lænestol. Her står fx, at
medicinen skal tilpasses individuelt, og at den bl.a. indeholder EDTA
og gives som drop. At der gives
en til to behandlinger om ugen,
og at man skal regne med 30-50
behandlinger, der vedligeholdes
med en enkelt behandling om
måneden, hver anden måned eller
i kvartalet – alt efter sygdommens
sværhedsgrad. (s. 8-9).
Det understreges, at ud over den
medicinske behandling har kost,
at drikke vand, motionere samt
tilskud af vitaminer og mineraler
betydning for forløbet.

MEDIER

INFORMATION
PATIENTERNE ER
DET NYE FOKUS I
SUNDHEDSFORSKNINGEN

EDTA PÅ YOUTUBE

I begyndelsen af oktober måned 2016
kom der på YouTube flere videoer,
hvor Katrine Flindt fra IOM Klinikken
i Lyngby fortæller
En af videoerne har titlen Læge Katrine Flindt fra IOMKlinikken i Lyngby forklarer, hvad EDTA-behandlingen
går ud på.
Se den på YouTube eller via foreningens hjemmeside
http://edta-patientforeningen.dk/bibliotek/videoer/
Se, lyt og fortæl andre om den!
Hvis du er interesseret i videoer om EDTA, kan du med
fordel gå ind på YouTube og skrive EDTA i søgefeltet. Så
kommer der flere videoer frem bl.a. med Claus Hancke,
der tidligere ejede IOM-Klinikken i Lyngby.

FAMILIE JOURNAL
I det nummer af ugebladet Familie Journalen, der udkom
den 7. november 2016, bragte bladet artiklen ”Nu har
Birgit glæde i hjertet igen”. Her fortælles, hvordan Birgit
har fået det så meget bedre efter sine EDTA-behandlinger
– på trods af, at hun er blevet ni år ældre!
EDTA Nyt bragte Birgits historie i nr. 3/2016 skrevet af
hende selv. I foreningen er vi vældig glade for, at Birgit
også delte sin historie med ugebladet, der har væsentligt
flere læsere end EDTA Nyt. Det betyder, at mange mennesker i Danmark, der ikke kender til EDTA-behandlingen,
hører om den. Vi ved fra andre patienters beretninger,
at de ofte har hørt om EDTA, fordi de har læst om det i
avisen eller i et ugeblad.
Så en STOR tak til Birgit for at stå frem
og fortælle sin historie med EDTA.

Avisen Information bragte
mandag den 5. december 2016
er artikel med ovennævnte
overskrift. Det lød jo spændende
Når vi EDTA-patienter fortæller lægerne i det
offentlige sundhedssystem, at vi modtager
EDTA behandling, er reaktionerne forskellige.
Det spænder lige fra, at lægerne undsiger patienterne, til – som Alice fortæller – at lægerne
noterer sig det, men i øvrigt giver udtryk for, at
de ikke tror, det hjælper. Under alle omstændigheder kan de ikke tilbyde behandlingen, da
den ikke er godkendt af det offentlige sundhedssystem.
Hvad ligger der bag den lovende overskrift?
Underoverskriften siger, at læger ikke tidligere
har set patienterne som en objektiv (sic!) kilde
til viden, forklarer en forsker om det nye store
mantra i sundhedsvæsenet: Patienterne. Det er
efter sigende et internationalt fænomen.
Hvis man læser lidt videre, handler den nye
type patientundersøgelser om, hvad patienternes udbytte af behandlingen er på sigt. Oplever
patienter at have fået det bedre? Kan vedkommende arbejde igen? Er der fortsat bivirkninger?
Efter artiklen er der således ikke tale om at
afprøve nye behandlingsmetoder men at
evaluere på de allerede anvendte. Så det er –
desværre – tilsyneladende for tidligt at vejre
morgenluft? Og dog? Hvis patienterne selv
bliver inddraget i forskningen, åbner der sig en
mulighed for, at vi kan få gjort lægerne interesseret i at undersøge, om der ikke skulle være
”et eller andet rigtigt i”, hvad EDTA patienterne
beretter.
Vi har da lov til at håbe! Og ikke mindst
– sammen arbejde videre!
Birgit Christiansen
Sekretær
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EDTA i Jylland
I november 2016 har EDTA-Patientforeningen afholdt
2 offentlige møder i Jylland. Onsdag den 9. november
i Vamdrup og onsdag den 16. november i Holstebro
Vi har her valgt at referere fra de 2 møder under et.
Foredragene, vægtningen og rækkefølgen af informationer var forskellig på de to møder, men da det var
samme oplægsholdere, og da meget trods alt gik igen,
er de to referater slået sammen til et.
Willy Odgaard Christensen indledte begge møder
med at fortælle om sit sygdomsforløb og sin behandling med EDTA. Senere tog han de referater, som det
følgende bygger på.
Speciallæge i almen medicin Anna Iben Hollensberg,
Silkeborg Læge Test Center var foredragsholder. Hun
berettede meget levende og inspirerende om sundhed
og sygdom, og hvad man selv kan gøre for at få et
godt helbred. Herunder om EDTA-behandling, sammensætning af den rigtige kost og om de nødvendige
vitaminer/mineraler. Under hele foredraget blev der
vist plancher.
FOREDRAGSHOLDER
Anna Iben Hollensberg fortalte om sin uddannelse.
Hun er speciallæge i alm. medicin, tidligere praktiserende læge i Klinikgården i Bjerringbro og læge på
Klinik 360 Vejlefjord. Hun er efteruddannet i USA,
Tyskland, Schweiz, og hun har bestået eksamen i
EDTA-Chelation-therapi.
Hun oplevede som praktiserende læge, at der kun
var afsat 10 min. til konsultation med den enkelte
patient, og det syntes Anna Iben var halsløs gerning og
følte derfor, at det var noget helt andet, hun skulle.
Anna Ibens egen mor fik konstateret åreforkalkning,
da hun var 52 år, og hun begyndte at få EDTA-behandling. Hendes mor er i dag 75 år og har det godt.
EDTA-KLINIKKEN I SILKEBORG
Anna Iben fortalte om sin klinik i Silkeborg og de ansatte på klinikken. Herunder, at de yngre læger i dag
er mere interesserede i EDTA-behandling og søger
oplysning herom. Til undervisning på klinikken kommer
læge-praktikanter og ”føl”, sygeplejersker, kostvejledere
og andre med faglig interesse.
Nye patienter, der kommer til klinikken, gennemgår
en helbredsundersøgelse, der består af: Samtale med
klinisk gennemgang og undersøgelse, måling af blodtryk, synstest, øjenundersøgelse, dobler af halspulsårer,
iltmåling mm. Herefter en samlet konklusion og en
vurdering af, om EDTA-behandling vil være gavnlig,
oplysning om vitamin/mineraltilskud, planlægning af
behandling og efterbehandling.
Grundbehandlingen består af 30 behandlinger.
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Undervejs og til slut i behandlingsforløbet foretages en
evaluering og herefter en årlig kontrol af hjertet med
cykeltest.
Til slut oplyste Anna Iben om klinikkens åbne mødetider, om priser og om tilskud til de patienter, der er
gruppe 2 medlemmer i den offentlige sygesikring og i
Sygeforsikringen Danmark.
MADEN VI SPISER
Den mad, vi spiser, er afgørende for vores sundhed og
helbred. Vi skal sørge for, at den mad, vi serverer på
tallerkenen, består af mindst 5 farver grøntsager. Anna
Iben henviste til programmet Juice It Up på DK4.
Den rigtige mad er: De 5 farver på tallerkenen. Grønt
uden grænser. Daglig lidt frugt, bær er bedre, kød og
meget fisk, især de fede fisk, samt hørfrø, hampeolie,
livets olie. Fuldkornsprodukter, nødder og mandler.
Hun henviste også til en artikel på ”Videnskab.dk/
krop og sundhed” med titlen ”Flæskesteg er bedre
end franskbrød”, der giver et godt indblik. En amerikansk forskning viser, at fedt, fløde og tandsmør ikke
er hovedårsag til hjertekarsygdom. Det er franskbrød,
frie radikaler og rygning, vi skal undgå.
FORURENING
Anna Iben kom også ind på den miljøforurening, der
omgiver os. Luftforurening. Drikkevand. Tungmetaller,
dioxin, bly og andet.
Hun viste plancher om åreforkalkning. Arterie sklerose = forhærdning og aflejring i blodkar, der viser
forkalkningen i trin.
EDTA
EDTA er et kendt teknisk stof, der også benyttes af
mejerier og på sygehuse, hvor der ved blodprøver tilsættes EDTA for, at blodet ikke skal størkne. EDTA virker
som et Chelat. Det vil sige, at det fjerner urenheder
(positivt ladede molekyler) i det 13.000 km. karsystem,
vi har i vores krop, og som derefter bliver udledt gennem urinen.
Endvidere fortalte Anna Iben om selve kemien bag
EDTA-behandlingen. Og om de stoffer, der tilsættes
EDTA-blandingen, magnesium, C-vitamin mm.
Anna Iben fortalte om EDTAs historie fra 1893. Om
det danske studie om EDTA fra 1989 udført af danske
karkirurger og det amerikanske TACT 1 studie fra 20032013 med 1708 personer og med 55.222 infusioner.
Endvidere at der i 2014-15 planlægges et TACT 2 studie, hvortil der er bevilget 30 millioner dollars.

EDTA i Virum
Tirsdag den 6.12.2016 havde EDTA Patientforeningen inviteret til
offentligt møde i Virum om medicinsk fjernelse af åreforkalkning
med EDTA. Deadline for EDTA Nyt var langt overskredet, hvorfor
omtalen af det 3 timer lange møde er meget fragmentarisk
Mødet fandt sted i Virum Hallerne. 21 meget interesserede og aktivt spørgende deltagere var mødt frem for
at høre om åreforkalkning og behandlingen med EDTA.
EDTA-læge Katrine Flindt var godt forberedt med ny
computer med power points. Desværre passede stikket
ikke til hallens system, hvorfor Katrine måtte benytte
sig af en ”gammeldags” tavle. Det gjorde bestemt ikke
aftenen mindre levende!
EDTA Patientforeningens kasserer Niels Otto Trap
indledte mødet med en kort velkomst og gav ordet til
Katrine, der straks kastede sig ud i at tegne og fortælle.
Hun fortalte levende og udførligt om, hvad åreforkalkning er, og hvordan den udvikler sig livet igennem.
Om årerne, der bliver lidt stivere med årene, om de
små sår, der kan dannes på indersiden af blodårerne,
om frie radikaler, antioxidanter, kolesterol mm. Der var
mange spørgsmål undervejs, som Katrine besvarede.
MAN BRUGER EDTA-BEHANDLING VED
• Blodprop i hjertet
•	Vindueskigger syndrom (smerter i benene,
når man går)
Behandlerne forsøger ved den første konsultation at
finde ud af, hvad den enkelte patients problem er, og
om EDTA-behandlingen er en mulighed.
Symptomerne på blodprop i hjertet er undertiden meget svage. De kan fx være: Træthed, kvalme, forpustethed, svimmelhed, smerter i bryst, hals, arme mm
Ved smerter i benene ved gang måler man blodtrykket
i anklerne, der helst skal være højere end blodtryk i
armene.
EDTA behandlingen sættes oftest ind, når patienten
HAR fået problemer, og den virker ikke fra dag til dag.
Men hvis man fx har angina pectoris kan man med for-

del vælge EDTA behandlingen, før man får en blodprop.
Vitaminer og mineraler er en vigtig del af behandlingen.
ØGET RISIKO FOR ÅREFORKALKNING
Faktorer, der har betydning for, om man er i risiko
for åreforkalkning, er
• Rygning
• Kost
• Sukkersyge
• Hjertesygdom i familien
• Stillesiddende arbejde
•	Små mængder alkohol (måske) godt/store
mængder ikke godt
Der blev spurgt til evidens vedr. familiær arvelighed?
Der er ikke noget sikkert, men man kan selv tage sine
forholdsregler. Kosten har stor betydning. Man skal
bruge
• Gode fedtstoffer
• Fisk/mindre mængde kød, sukker, gryn og brød
Hvis der er hjertekarsygdom i familien, kan man eventuelt få foretaget en ultralydsskanning, der kan vise,
om der er problemer med åreforkalkning eller ej.
PATIENTBERETNINGER
Bent fortalte om sine 17 år med EDTA. Han startede
som ca. 60 årig, hvor han begynder at få ondt. Han
kan ikke længere så meget. Er meget træt. Han får
nitroglycerin af lægen og bliver udredt på hospital.
Får at vide, at kranspulsåren er forkalket og får tilbud
om en by-pass. Han forsøger EDTA-behandling. Allerede efter 6-8 behandlinger kan han mærke forbedring.
Han får sin operation udsat flere gange, og efter 30
EDTA-behandlinger bliver den helt aflyst.
Niels Otto fik i 1994 en kunstig aortaklap på grund af
forkalkning. I 2012 var der ved at opstå forsnævring
i forbindelse med klappen, og lægen nævner et muligt
behov for en ny hjerteoperation. Han startede på
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EDTA-behandling. Efter 15 behandlinger viste en ny
skanning, at alt var fint. Senere fik han en ”brusen” i
højre øre. Hans teori er, at det var lyden af forsnævring
ved aortaklappen. Han fik igen 15 EDTA-behandlinger,
og det forsvandt. Så nu ved han, hvad han skal gøre,
hvis det kommer igen.
DEN AMERIKANSKE TACT UNDERSØGELSE
Den videnskabelige undersøgelse af virkningen af
EDTA-behandlingen foregik 2001-2011, og artikler
med resultaterne kom i 2012-2014. Den endte med at
omfatte 1708 patienter. Man målte på blodprop (hjerte,
hjerne), angina pectoris og døde. Den viste speciel stor
effekt på diabetespatienter
Interesserede kan finde flere oplysninger ved at google
på: LAMAS (anerkendt kardiolog, der var med til at
designe studiet), EDTA, TACT. EDTA behandling virker
på 75-80%. Man har ikke en ordentlig forklaring på,
hvorfor det ikke virker på nogle.

KOLESTEROL OG MERE OM KOST
Katrine fortalte, at kolesterol er et vigtigt stof i vores
krop. Meget forhøjet kolesterol kan være en risikofaktor,
men det kan et lavt også. Der blev spurgt til behandlingen med statiner, der kan øge risikoen for sukkersyge,
demens, lav energi, muskelømhed. Det er bedre med:
Kost, motion, afstresning og EDTA
Vedr. kost er PLUS: ØKO smør, fed fisk, lidt kød fra
dyr på græs, avocado, nødder, mandler, kokosolie og
olivenolie (må ikke ryge ved stegning). DÅRLIGT er
transfedt, margarine, Kærgården. Man skal spare på
kulhydrater (fx brød og havregryn).
AFSLUTNINGSVIS
Det 3 timer lange møde sluttede med, at sygeplejerske
Tina Jørss fra EDTA Klinikken i Lyngby fortalte om, hvad
der helt konkret sker, når patienter er i behandling.

Efter næsten
30 år med EDTA
stopper
Claus Hancke,
Speciallæge i
almen medicin

I den anledning er der

RECEPTION
IOM
Lyngby Hovedgade 37
2800 Lyngby
Fredag d. 27. januar 2017
fra kl. 14

14

Alle er velkommen
Claus Hancke etablerede sin EDTA-klinik i 1988. Gennem

årene har han været en vigtig samarbejdspartner for EDTA
Patientforeningen. Han har bidraget med artikler til medlemsbladet EDTA Nyt. Han har altid været villig til at fortælle om
EDTA-behandlingen på offentlige møder. Claus Hancke har
gennem alle årene kæmpet for EDTA-behandlingen. Og han
har med succes behandlet åreforkalkning i hals, hjerte og ben
og givet mange mennesker et bedre liv. Som han selv afslutter
en af sine artikler i EDTA Nyt: ”Det er trods alt ikke hver dag,
man oplever en 85-årig hjertepatient, som har det væsentligt
bedre, end da han var 60 år og svært hjertesyg”.

INFO

OBS
Fra den 1. januar 2017 giver alle de nedennævnte lægeklinikker rabat til patienter, der modtager
EDTA-behandling, hvis de er medlem af EDTA Patientforeningen.
For at få rabatten skal du HUSKE AT MEDBRINGE KVITTERING, når du har betalt kontingent for 2017.
Hvis du er i behandling på en klinik, der ikke tidligere har givet rabat, kan du, indtil medlemskontingent
opkræves i slutningen af januar 2017, medbringe dette nummer af EDTA Nyt, hvor dit medlemsnummer
kan ses på bagsiden.
Eller du kan indbetale kontingentet, før opkrævning udsendes, via netbank på
Reg.nr. 9365
Kontonummer 0008379262.
Husk at påføre navn og adresse. Medlemskontingent er 250 kr. for enkeltmedlemskab og 300 kr.
for familiemedlemskab.
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.

Lægeklinikker
I oversigten over EDTA-Klinikker, som EDTA Patientforeningen bringer, medtages frem over alene klinikker,
hvor den lægelige ledelse har deltaget i et forløb i USA afholdt af ACAM (American College for Advancement in Medicine) 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 akademikere med særlig relation til sundhedsvidenskab.
BRUCE KYLE
Stavtrupvej 7A,
8260 Viby J.
www.aarhusprivatklinik.dk
Telefon: 86 28 96 88
LASERMEDICAL
Hovedgaden 41, 01,
2970 Hørsholm
Aage Winther Nielsen, Jørgen Wantzin og
Jack Bergen
www.lasermedical.dk
Telefon: 70 25 12 05
OBS:
Jan/feb 2017 flytter klinikken til Hovedgaden 49

IOM: INSTITUT FOR ORTHOMOLEKYLÆR MEDICIN
Lyngby Hovedgade 37, 2800 Lyngby
Katrine Flindt, Claus Hancke, Ole Købke og Irene
Hage
www.iom.dk
Telefon: 45 88 09 00
ANNA IBEN NØRGAARD HOLLENSBERG
Vestergade 38,
8600 Silkeborg
www.edta-klinikken.dk
Telefon: 60 63 33 38
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EDTA Nyt

EDTA Patientforeningen

Medlemsmagasin

Returadresse:
Frejasvej 27
8981 Spentrup
Tlf. 28 70 66 63

N Y TÅ R S H I L S E N

&

Tak for 2016
Rigtig godt nytår!
Bestyrelsen håber, at alle læsere af EDTA Nyt har haft en rigtig glædelig jul, og vi
ønsker alle et lyst og lykkebringende nytår. Vi håber, at medlemmer, bestyrelse og
EDTA-læger sammen kan gøre 2017 til året, hvor EDTA-behandlingen for alvor bliver
sat på dagsordenen.
Mange gode nytårshilsner
Bestyrelsen

FORMAND:

KASSERER:

SEKRETÆR:

Niels Højgaard

Niels Otto Trap

formanden@edta-

post@edta-

Birgit
Christiansen

patientforeningen.dk

patientforeningen.dk

bc@youseepost.dk

Knud Hansen

Ruth Møller

knud.hansen@
dlgnet.dk
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