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Dette nr. af EDTA Nyt er det første 2016 magasin. Det nye år ligger foran os med muligheder og med
forhindringer. I foreningen skal vi sammen fylde 2016 med indhold, efterhånden som månederne går.
Vi er mange, der VED, at åreforkalkning KAN behandles med EDTA, men vi har også erfaret – på krop
og pengepung - at patienternes egne erfaringer spiller en meget lille rolle, når Sundhedsmyndighederne
skal vende tommelfingeren op eller ned. Kan Sundhedsstyrelsen godkende den evidens, der bl.a. via den
store amerikanske TACT undersøgelse er tilgængelig? Tilsyneladende ikke!
Så det store spørgsmål er: Hvordan kommer vi videre? Hvordan arbejder EDTA lægerne og EDTA Patientforeningen bedst sammen om at få EDTA behandling godkendt som en tilskudsberettiget behandling? Hvordan
sætter vi fokus på de næste års arbejde? Hvordan kunne et evt. målsætningsprogram for foreningen se ud?
Alt det og meget mere kan du som deltager på medlemsmødet og generalforsamlingen den 20. april
være med til at præge. Her er din mulighed for at hjælpe EDTA Patientforeningen med at holde fokus på
det, du synes er vigtigt. Har du lyst til at engagere dig endnu mere, kan du melde dig som kandidat til
bestyrelsen, og du kan komme med forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Birgit Christiansen
Næstformand
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Så er det igen tid...
…til generalforsamling i EDTA Patientforeningen. Dette nummer af bladet
indeholder indkaldelse, dagsorden m.m. Før selve generalforsamlingen
holder vi medlemsmøde, hvor du som deltager får mulighed for sammen
med de andre deltagere at udveksle erfaringer med EDTA som middel mod
åreforkalkning og andre symptomer. På medlemsmødet ved sidste års
generalforsamling gik snakken over bordet til glæde for mange.
Formandens beretning vil blive uddelt på generalforsamlingen og refereret
i næste nummer af EDTA Nyt. Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer,
så mød frem hvis du har interesse i foreningsarbejde og i EDTA sagen.
Vi skal blandt andet i den kommende periode have talt om, hvordan vi når
vores mål. Foreningen har jo nu i 26 år kæmpet for, at EDTA behandlingen
skulle blive godkendt og tilskudsberettiget. Kan vi i samarbejde med EDTA
lægerne gribe til en anden løsningsmodel end den, vi hidtil har brugt? Kan
og skal vi styrke vores samarbejde med lægerne for at komme tættere på
målet?
En tankevækkende betragtning!
Et medlem har skrevet til mig, at det synes åbenbart, at forskning og
udvikling med hensyn til EDTA behandling har stået fuldstændig i stampe.
Tænk hvis man stadig skulle flyve med propelfly og ikke i de både hurtigere
og mindre brændstofkrævende fly? Det samme gælder PC´ere. Tidligere
fyldte de det meste af et skrivebord. Nu kan du næsten have den samme
kapacitet i din bukselomme. Alt dette er udviklet og forbedret i de seneste
50 år. Hvad angår EDTA, som er et fortrinligt produkt til afhjælpning af
åreforkalkning, er der intet sket på 50 år – intet og slet INGENTING.
Medlemsmøde og generalforsamling 2016
Jeg håber, vi ses til medlemsmøde og generalforsamling på Bramdrupdam
Kro den 20. april 2016.
Vores kasserer oplyser, at ca. 200 medlemmer på nuværende tidspunkt
endnu ikke har betalt kontingent for 2016. Er du i tvivl om, hvordan du
indbetaler kontingent, så læs nærmere inde i bladet side 6. Jeg håber,
at du fortsat har lyst til at være medlem af EDTA Patientforeningen, så du
kan deltage i og stemme på generalforsamlingen.
Til sidst vil jeg gerne opfordre de af vores medlemmer, der er på facebook,
til at like os og komme med indlæg, så vi kan få debatter i gang. Det samme
gælder foreningens hjemmeside, som vi fremover vil arbejde på at gøre
mere spændende.

Bent Hass Jensen
Formand

Udgiver
Landsforeningen for medicinsk
behandling af åreforkalkning
med EDTA ved Formand
Bent Hass Jensen
Adresse
Hersegade 7H
4000 Roskilde
Tlf. 53 60 56 66
Mail
formanden@
edta-patientforeningen.dk
Redaktion
Bent Hass Jensen (ansvarshavende)
Birgit Christiansen
Design og produktion
Danielle Brandt Design
Tryk
Strandbygaard Grafisk
Oplag
1.700 stk.
Forsideillustration
Danielle Brandt Design
Annoncering
Bent Hass Jensen
Deadline
for blad nr. 2/2016, 1.5.2016
Udkommer medio juni
Redaktionen modtager gerne
artikler, fotos mv. til bladet
på mail: formanden@
edta-patientforeningen.dk
eller bc@youseepost.dk
Artiklerne i bladet står for forfatternes egen regning og udtrykker
ikke nødvendigvis redaktionens eller
foreningens holdning. Redaktionen
forbeholder sig ret til at redigere i
indsendt materiale og til at publicere
udvalgte artikler på foreningens
hjemmeside www.edta-patientforeningen.dk
EDTA – ultrakort fortalt
er en forkortelse for Ethylen Diamin
Tetra Acetat – et kemisk stof, der
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www.edta-patientforeningen.dk
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Hvad betyder kosttilskud i

EDTA behandling?
AF ALICJA NIELSEN, JOURNALIST

Hvis EDTA behandling skal have en optimal virkning, er det nødvendigt at
sætte ind med ekstra vitaminer og mineraler, siger speciallæge i almen
medicin og EDTA-læge Aage Winther fra klinikken LaserMedical i Hørsholm
EDTA behandling kan ikke gøre det alene. Den ”afkalkningsvæske”, som i dropform løber igennem en
patients årer, binder ikke kun tungmetaller og calcium.
Den tager også nogle værdifulde vitaminer og mineraler med på vejen og udskiller dem gennem nyrerne. Da
magnesium, selen, zink og diverse vitaminer er vigtige
brikker – og med til at holde kroppen sund – er det
derfor nødvendigt at supplere behandlingen med et
godt kosttilskud, siger Aage Winther.
Han er uddannet speciallæge i almen medicin og har
senere uddannet sig som EDTA-læge i USA. Siden 1996
har han arbejdet på klinikken LaserMedical i Hørsholm.
Her har Aage Winther udviklet sit eget individuelle behandlingskoncept, hvor han ud over åreforkalkning også
behandler patienter for blandt andet prostata cancer,
kviksølvforgiftning, stofskiftelidelser, borrelia, led- og
rygsmerter, sportsskader m.m.
”Jeg har de sidste tyve år behandlet smerter i led,
brækkede knogler og rygproblemer – ofte som diskusprolaps – med lavenergi laserbehandling. Mange
sportsskader kan heles med lavenergi laserteknik, og vi
har så forfinet det yderligere ved at udvikle personlige
træningsprogrammer, hvori der også indgår kosttilskud”,
fortæller Aage Winther.
Diæt og kosttilskud
Hans sundhedskoncept omkring åreforkalkning er udover en EDTA-sammensætning via drop også mineraler,
vitaminer, en fornuftig kost og selvfølgelig en tilpas
mængde motion.
Det er en kendt sandhed, at vi skal spise fornuftigt og
dyrke motion for at holde os raske. Men ifølge lægen
spiller kosttilskud en væsentlig rolle i vedligeholdelsen af
vores helbred, og derfor indgår det også i hans behandlingsmodul. De fleste patienter, som kommer til klinikken
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med åreforkalkning, er over 50 år. Og det er almen viden, at kroppen i den alder har brug for tilskud af ekstra
vitaminer og mineraler for at holde sig sund.
”Min erfaring siger mig, at med korrekt tilrettelagt
kosttilskud kan man helbrede mange lidelser. Det er
eksempelvis stofskifteproblemer, kronisk træthed etc.
Alle mine EDTA patienter anbefales kosttilskud i rigelige
mængder. Mine undersøgelser viser, at ca. 80% af patienterne mangler visse vitaminer og mineraler, når de
starter behandling hos mig”, siger Aage Winther.
”Et eksempel: hvis man har for lavt stofskifte, får man
også højere kolesteroltal. Derfor skal man undersøge
bagvedliggende årsager, før man udskriver en recept
på kolesterolsænkende medicin. Jeg mener, at de
fleste patienter ikke har brug for denne type medicin.
I medicinske fagblade giver man for tiden også udtryk
for, at læger udskriver alt for meget kolesterolsænkende
medicin”, tilføjer Aage Winther.
Hvor farlige er høje kolesteroltal?
Aage Winther fortæller, at vi har brug for meget
kolesterol, fordi det er et uundværligt byggemateriale
til vores celler og de fleste af vore hormoner som for
eksempel progesteron, østrogen, testosteron m.m.
Kroppen selv producerer 95% af kolesterolet, og kun
fem procent stammer fra vores mad.
Af hensyn til kolesteroltallene får vi hele tiden at vide,
at vi skal spise flere grøntsager og mindre kød.
”Men spisevaner er det sværeste at ændre hos folk,
fordi det er en del af vores personlighed. Jeg bryder
mig ikke om diæter, og jeg tror, man vil tabe patienter
på gulvet, hvis man sender dem på diæt med kød kun
to gange om ugen. Jeg råder mine patienter til at spise
fornuftigt: rigeligt med grøntsager, frugt, fisk og æg ved
siden af kødet. Og de skal undgå at spise halvfabrikeret

Patient i EDTA
behandling
via drop

mad og generelt skære ned på kulhydrater af enhver
art”, siger han.
Aage Winther er ikke selv vegetar, og han spiser
dagligt kød i fornuftige mængder. Til gengæld er lægen
meget streng med kosttilskud i form af mineraler og
vitaminer, hvor kun det bedste er godt nok.
Der er forskel på kosttilskud
Aage Winther mener, at nøglen til en effektiv EDTAbehandling af åreforkalkning er et veltilrettelagt kosttilskud af høj kvalitet med gode råvarer.
”Enhver patient hos mig anbefales multivitaminpiller,
C og D vitamin samt fiskeolie. Men jeg er meget kritisk i
forhold til de råvarer, kosttilskuddet består af, og hvordan de er sammensat. Problemet er, at meget kosttilskud ikke bliver optaget i kroppen. Simpelthen fordi
råvarerne er for dårlige og forkert sammensat”, udtaler
han.
Ifølge lægen er det forholdsvis nemt at finde frem til
gode fiskeolier på markedet, selv om kvaliteten er varierende. Også gode C-vitamin piller er nemme at få fat i.
Men multivitaminer i god kvalitet, og som kroppen kan
optage, er meget vanskelige at finde i danske apoteker.
”På etiketten af noget af det mest solgte kosttilskud i
Danmark står ofte ingredienser, der slet ikke optages af
kroppen og derfor ikke har nogen effekt. Der mangler
ellers ikke dokumenteret viden om, hvilke produkter der
er optagelige, og hvilke der ikke er – eller i hvilke mængder, de skal doseres. Og der findes rigtig gode multivitaminer i udlandet”, uddyber han.
”Jeg anbefaler næsten altid udenlandske produkter
og helst fra et firma som Douglas (douglasdenmark.
com). Det er en producent, der tør give garanti for indholdet og sammensætningen. Problemet er ofte, at man

Men spisevaner er det sværeste at
ændre hos folk, fordi det er en del
af vores personlighed. Jeg bryder
mig ikke om diæter, og jeg tror, man
vil tabe patienter på gulvet, hvis
man sender dem på diæt med kød
kun to gange om ugen. Jeg råder
mine patienter til at spise fornuftigt:
rigeligt med grøntsager, frugt, fisk
og æg ved siden af kødet. Og de
skal undgå at spise halvfabrikeret
mad og generelt skære ned på kulhydrater af enhver art, siger han.

ikke kender mærket, og som forbruger er lidt på Herrens
mark. Der burde helt klart være mere kontrol og flere
tydelige krav til indhold og sammensætning – også på
udenlandske produkter. Folk handler jo meget via nettet,
og så kunne det være rart med nogle klare guidelines”,
konkluderer Aage Winther.
Han er overbevist om, at de gode behandlingsresultater i klinikken også skyldes det kosttilskud, som han anbefaler – og som er et vigtigt led i EDTA behandlingen.
Videnskabelig dokumentation
Videnskabeligt belæg er en svær størrelse – ikke alene
i Danmark, men også på verdensplan. EDTA lægerne
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har i mange år ønsket en uvildig undersøgelse, der ikke
skelede til andre faggruppers eller hospitalers interesser. Selvom denne videnskabelige dokumentation nu er
til stede *(TACT), og selv om årelange undersøgelsesresultater taler deres tydelige sprog, så har det endnu
ikke udløst en anerkendelse fra Sundhedsstyrelsen
– og dermed fra den danske stat. Så EDTA behandling
er stadig kun mulig via egenbetaling.
”Med en ugentlig arbejdstid på 65-70 timer, så er der
desværre sjældent tid til at lave statistik. Klinikken har
dog netop ansat en lægelig medarbejder, der i løbet
af nogle år vil kunne fremvise videnskabelige data over
de behandlinger, vi udfører. Men jeg glæder mig over, at
jeg i mit mangeårige arbejde med EDTA kun har mødt
ganske få tilfælde, hvor jeg ikke har kunnet hjælpe mine
patienter. Det er trods alt en god følelse”, slutter Aage
Winther.

Læge Aage Winther, LaserMedical

* TACT (Trial to Assess Chelation Therapy). I august 2002
har National Center for Complementary and Alternative
Medicine (NCCAM) ved NIH i USA igangsat det første
multi-center, placebo-kontrolleret forsøg i stort format til
at afgøre virkningen af EDTA chelation behandling hos

Men jeg glæder mig over, at jeg
i mit mangeårige arbejde med
EDTA kun har mødt ganske få
tilfælde, hvor jeg ikke har kunnet
hjælpe mine patienter. Det er
trods alt en god følelse, slutter
Aage Winther.

2.372 forsøgspersoner på 50 år eller ældre, som tidligere
har haft en blodprop i hjertet. TACT, som er 20 gange
større end nogen tidligere undersøgelse af EDTA chelation
behandling, vil omfatte mere end 100 behandlingscentre
og vare 5 år.
1785 patienter har allerede gennemført studiet, og
resultatet heraf – som allerede er publiceret – vidner om
særdeles gode resultater. Men det er blot et delstudie,
og man venter stadig på det samlede resultat af dette
langtidsstudie.

Medlemskontingent for 2016
Har du husket at indbetale medlemskontingent for 2016, så du har stemmeret på generalforsamlingen og kan få rabat på behandling med EDTA, hvis din klinik tilbyder det?
Det har tilsyneladende givet nogen forvirring, at vi i år
har valgt at opkræve kontingent på en ny måde, hvilket
vi beklager. Vi har opsagt aftalen med Nets/PBS, og i
stedet har vi pr. mail eller brev udsendt en opkrævning
på kontingentet.
Vi håber, du fortsat vil støtte op om foreningens arbejde.
Hvis du har problemer med indbetaling af kontingent,
er du velkommen til at kontakte kasserer Niels Højgaard
Mobil: 28 70 66 63
Mail: post@edta-patientforeningen.dk

6

Hvis du kan betale via netbank,
kan kontingent indbetales på
Reg.nr. 9365
Kontonummer 0008379262
HUSK at påføre navn, adresse og medlemsnummer,
som du finder bag på medlemsbladet.
Enkeltmedlemskab 200 kr.
Familiemedlemskab 300 kr.

2016 Medlemsmøde &

generalforsamling

Kære medlem

EDTA Patientforeningen har hermed fornøjelsen af at invitere til medlemsmøde og efterfølgende generalforsamling
Dato		
Sted		
Adresse		
Medlemsmøde		
Generalforsamling		
Tilmelding		
		
		
		

Onsdag den 20. april 2016
Bramdrupdam Kro & Hotel
Vejlevej 332, 6000 Kolding
Kl. 10:00 til 12:00
Kl. 12:00 til 15:00
Senest lørdag den 9. april 2016 til
Formand Bent Hass Jensen
Mail: formanden@edta-patientforeningen.dk
SMS til tlf. 53 60 56 66

Du er velkommen til at medbringe ægtefælle/sambo/ledsager. Husk at meddele, hvor mange I kommer, ved tilmelding

Medlemsmødet
2016

Medlemsmødet starter med kaffe/te og rundstykker. Det er gratis at deltage.
Belært af erfaringerne fra sidste år har vi ikke fastlagt en dagsorden for medlemsmødet. Formand Bent Hass
Jensen vil indlede mødet med et kort oplæg, hvorefter ordet er frit.
Så mød op og del dine erfaringer med EDTA behandling.
Hør hvad andre har at berette.
Fortæl hvilke ønsker, du har til EDTA Patientforeningen.
Hvad har vi gjort godt, og hvad er mindre godt?

Kort sagt: Bidrag med lige netop det, der ligger dig mest på hjerte.
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Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
Onsdag den 20. april 2016 kl. 12-15
på Bramdrupdam Kro & Hotel, Vejlevej 332, 6000 Kolding

På generalforsamlingen har alle medlemmer mulighed for at øve indflydelse på, hvad der skal ske i
foreningen i 2016. Mød frem og gør din indflydelse gældende. Ægtefæller/ledsagere er velkomne,
men det er kun medlemmer, der har stemmeret.
Under generalforsamlingen inviteres på frokost og
kaffe/te med brød.
I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes hvert år i april kvartal og indkaldes
af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne med
angivelse af dagsorden.
I henhold til vedtægternes § 6 er dagsordenen
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. A
 flæggelse af regnskab for det forløbne år
samt forelæggelse af budget
4. V
 alg til bestyrelsen for 2 år. Alle kan genvælges.
I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
I 2016 er formand Bent Hass Jensen samt
bestyrelsesmedlemmerne Bent Jørgensen
og Niels Otto Trap på valg. Bent Jørgensen
og Bent Hass Jensen ønsker ikke genvalg.
Niels Otto Trap modtager genvalg
5. Valg af mindst 2 suppleanter for ét år
6. Valg af intern revisor for ét år
7. Fastsættelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag.
	F
 orslag, som medlemmerne ønsker optaget
på dagsordenen, skal indgives skriftligt til
formand Bent Hass Jensen, Hersegade 7H,
4000 Roskilde senest lørdag den 9. april
2016
9. Eventuelt
Foreningens bestyrelse har diskuteret vedtægterne og foreslår nedennævnte præciseringer
af vedtægterne. De nugældende vedtægter
kan læses på hjemmesiden www.edta-patientforeningen.dk
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Medlemmer, der deltager i generalforsamlingen,
vil få udleveret en kopi af de nugældende vedtægter.

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 3 Medlemmer ændres til
	3.1 Som medlem kan optages enhver med
interesse for foreningens formål og virke
	3.2 Foreningen har enkeltmedlemmer, familiemedlemskab og støttemedlemmer
§ 4 Kontingent ændres til
	4.1 Næste års kontingent fastsættes på årets
generalforsamling
§ 5 Generalforsamling ændres til
	5.3 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg,
hvor der er foreslået flere end det antal, der
skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
Hvert medlem kan maksimalt afgive det antal
stemmer, som svarer til det antal personer, der
skal vælges.
	5.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
§ 6 Ordinær generalforsamling ændres til
	6.2 På den ordinære generalforsamling skal
foretages følgende
1. Valg af dirigent
	2. Formandens beretning
	3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
	4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for året
	6. Fastsættelse af næste års kontingent
	7. Valg af bestyrelse. I lige år vælges formand og
2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer
	8. Valg af op til 4 suppleanter for ét år
	9. Valg af intern revisor for ét år
	10. Eventuelt

2016 Medlemsmøde &
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§ 7 Ekstraordinær generalforsamling ændres til
	7.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er
kommet til formandens kundskab
7.3 Indkaldelsesfristen er 2 uger
§ 8 Bestyrelsen ændres til
	8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående
af en formand og 4 medlemmer
	8.2 Alle kan genvælges. Afgår et bestyrelsesmedlem mellem 2 generalforsamlinger har
bestyrelsen ret til at supplere sig selv. Suppleringen skal godkendes på førstkommende generalforsamling
	8.3 Bestyrelsen er ulønnet
	8.4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger
	8.5 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen
afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen
blandt sine medlemmer vælger næstformand,
kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder
frem til næste generalforsamling
	8.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
	8.7 Bestyrelsen udpeger en eller flere repræsentanter, der varetager det lokale arbejde i hver
af de 5 regioner. Bestyrelsen kan der ud over

nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til
varetagelse af afgrænsede opgaver
	8.8 Formanden, ved forfald næstformanden,
sammenkalder til og leder bestyrelsesmøderne.
Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af
dagsorden, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
fremsætter ønske om det overfor formanden.
I sådanne tilfælde skal mødet afholdes senest
2 uger efter, at anmodningen er kommet til
formandens kundskab
	8.9 Bestyrelsens beslutninger kan til enhver tid
indankes for en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling
§ 12 Vedtægtsændringer ændres til
	12.2 Vedtægtsændringer træder i kraft med
virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på
Ændring af vedtægterne skal i henhold til den
nugældende § 12.1 ske med 2/3 af de afgivne
stemmer. I henhold til § 12.2 kan de først træde i
kraft efter godkendelse på en efterfølgende
generalforsamling. Det betyder, at EDTA Patientforeningen må indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling – efter den ordinære generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling
Onsdag den 20. april 2016 ca. kl. 15:00
på Bramdrupdam Kro & Hotel, Vejlevej 332, 6000 Kolding

Eneste punkter på dagsordenen er
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af de på den ordinære generalforsamling samme dag vedtagne vedtægtsændringer
med 2/3 af stemmerne
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Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

Uddrag af årsrapport for 2015
Resultatopgørelse for året 2015
BUDGET 2016		
tkr.		
140
Kontingenter
54
Tips- og Lottotilskud
7
Biblioteksstyrelsen
8
Gaver/legater
1
Andre indtægter incl. renter
210
INDTÆGTER I ALT
-3
Kontorartikler
-44
EDTA Nyt Layout
-43
EDTA Nyt Trykning
-42
EDTA Nyt porto
-5
Telefon og internet
-3
Repræsentation
-2
Bankomkostninger/betalingsservice
-1
Annoncering
-18
Administration/revision
-1
Medlemsopkrævning
-3
Hjemmeside
-15
Bestyrelsesmøder
-15
Generalforsamling
-15
Offentlige møder
		
Nets
		
EDB udgifter
		
Kasseddifferencer
-210
OMKOSTNINGER I ALT
0
ÅRETS RESULTAT

2015

2014

134.079
53.614
10.413
404
302
198.812
-1.773
-31.250
-66.539
-22.313
-2.415
-4.444
-1.324
-15.648
-17.345
0
0
-12.994
-13.875
-14.138
-7.007
0
0
-211.065
-12.252

133.881
60.673
0
0
291
194.845
-1.066
0
-78.750
-10.989
-2.523
-4.599
-1.517
-5.639
-17.591
0
0
-31.616
-16.883
-14.916
-6.136
-2.768
349
-194.644
201

2015
117.273
117.273

2014
90.945
90.945

76.645
-12.252
64.393

76.444
201
76.645

4.700
48.180
52.880
117.273

4.300
10.000
14.300
90.945

Balance pr. 31. december 2015
AKTIVER			
Indestående i bank		
AKTIVER I ALT 		
PASSIVER
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 2015
Årets resultat			
EGENKAPITAL		
Gældsforpligtelse
Forudbetalt kontingent for 2016
Kreditorer			
GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER I ALT

Ovenstående er uddrag af den reviderede årsrapport 2015 jfr. Årsrapporten for Landsforeningen for medicinsk
behandling af åreforkalkning med EDTA
Den 10. marts 2016
Bent Hass Jensen, Formand
Niels Højgaard, Kasserer
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Fårup den 10. marts 2016
Revisionsfirmaet Ole Vestergaard, Statsautoriserede revisorer
Karsten Laursen, Statsautoriseret revisor

KORT NYT

Hjælp os

med at få 40 gaver i 2016
EDTA Patientforeningen håber på sigt at få mindst 100 gaver på mindst
200 kr. om året. I år budgetterer vi dog forsigtigt med 40 gaver i 2016 mod
de meget få gaver, vi fik i 2015. Vi håber på også din støtte.
Her får du forklaringen på, hvorfor gaver betyder så meget for foreningen.
Som medlem og som gavegiver er du med til at styrke EDTA Patientforeningens
arbejde for sagen. Men det er ikke gjort med det, for gavernes værdi har ikke
kun økonomisk betydning. 100 gaver om året på mindst 200 kr. sikrer, at foreningen kan få en §8A godkendelse som en velgørende organisation, der
kan modtage gaver, som giveren kan trække fra i skat.

Hvordan?

Gå ind på vores hjemmeside
1. www.edta-patientforeningen.dk
2. I den røde bjælke vælg: ”Om foreningen”
3. V
 ælg ”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.

FOTOGRAF
SØGES
til EDTA Nyt

EDTA Patientforeningen har stærkt brug for
en professionel fotograf! Vi kan ikke tilbyde løn,
men glæden og udfordringen ved – sammen
med de mange andre frivillige i foreningen
– at arbejde på at opfylde foreningens formål.
Har du lyst til at give en hånd med? Så skriv
kort til Birgit på bc@youseepost.dk

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 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?

Fra 2016 udsendes opkrævning
af medlemskontingent primært
via mail med faktura vedhæftet.
Derfor er det blevet ekstra vigtigt
for os – og for dig - at du giver
besked på post@edta-patientforeningen.dk hvis du får en ny
e-mail adresse.
På sigt håber foreningen at få
ressourcer til at udsende nyhedsbreve, så vi kan holde medlemmerne orienteret om arbejdet i
foreningen og viderebringe nyheder, der er relevante. Også derfor
er det vigtigt, at vores kartotek
over medlemmer er ajour.

EDTA i medierne
Tak til Steen V. Skånstrøm, der kan sendt
foreningen et indlæg, han har haft i Ekstra Bladet den 7.2.2016.
Magasinet Naturli har en brevkasse, hvor læsere
har mulighed for at spørge et panel af fagfolk om
fx sygdom og sundhed. I nr. 2 2016 på side 63
spørger en læser, om åreforkalkning kan fjernes.
Her svarer læge og sundhedskonsulent Carsten
Vagn-Hansen bl.a.: ”En god alternativ mulighed er at
få en serie behandlinger med stoffet EDTA direkte i
blodet hos en orthomolekylær læge. EDTA afgifter for
tungmetaller og kan fjerne kalkaflejringer i pulsårerne”. Se evt. selv på www.naturli.dk

11

Tirsdag den 15. december 2015 havde EDTA Patientforeningen
inviteret til offentligt møde i Karlslunde om medicinsk fjernelse
af åreforkalkning med EDTA

Offentligt møde
i Karlslunde
AF BIRGIT CHRISTIANSEN

Mødet fandt sted i Karlslundehuset, Hovedgaden 6,
2690 Karlslunde og var arrangeret af EDTA Patientforeningen i samarbejde med Karlslunde Seniorcenter. 41 fremmødte lyttede opmærksomt og stillede
mange spørgsmål til oplægsholderne, lægerne Claus
Hancke og Katrine Flindt fra Institut for Orthomolekylær Medicin i Lyngby.
Claus Hancke indledte med at fortælle, at han første
gang hørte om EDTA for 30 år siden. Han tog til USA
for at lære mere og etablerede sin klinik i 1987, hvor
man arbejdede med livsstilssygdomme, herunder
åreforkalkning. Den er nu vokset, så der er 4 læger
ansat, og klinikken blev pr. 1. januar 2015 overtaget af
Katrine Flindt.
Katrine Flindt overtog og kunne berette, at hun aldrig
havde hørt det mindste om behandling med EDTA
på de mange afdelinger, hun tidligere havde været ansat. Hun oplevede, at man på de medicinske
afdelinger nok til dels kunne afhjælpe, men ikke få
problemerne til at forsvinde. Hun blev vakt af Orthomolekylær Medicin, hvor man kunne gøre noget ved
årsagerne, og uddannede sig videre.
Hun gav udtryk for, at i lægeverdenen er EDTA behandling en form for en grim ælling. Efter hendes
mening er ællingen imidlertid ved at vokse sig stor og
smuk. Katrine tror, at om ca. 10 år er der så mange
undersøgelser, der viser, at EDTA er en sikker og ufarlig behandling, at behandlingen bliver anerkendt.
EDTA behandling i praksis
Patienterne, der kommer til Lyngby, har fx hjerteproblemer eller åreforkalkning i benene (Vindueskiggersyndrom). Det er forskelligt, hvor vi mennesker danner åreforkalkning, i de store eller de små blodårer.
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Behandlingsforløbet
ser sådan ud
•K
 onsultation. Patienten kommer med en
urinprøve, og der tages en blodprøve med
efterfølgende blodanalyse. Afhængig af
patientens vanskeligheder tages et hjertekardiogram og/eller blodtrykket i arme og ben
• Intravenøs EDTA behandling ca. 30 gange á 3
timer. Af hensyn til nyrerne skal behandlingen
tage ca. 3 timer
• Behandling 1 – 2 gange ugen
• Under forløbet kontrolleres bl.a. nyrernes
funktion ved blodprøver
• Kontrol af behandlingens effekt efter 12,
20 og 30 behandlinger og derefter én gang
om året
• Livsstilsregulering (tobak, kost og motion).
Stop rygning! Spis sundt! Motion helst 1 time
om dagen! Gåture
• Kosttilskud (vitaminer og mineraler) er nødvendigt
• Vedligeholdelse af den opnåede effekt ved
EDTA behandling 1 gang/md. det første år, og
derefter 4 – 6 gange årligt alt efter udgangspunktet
Patienten skal således kunne sætte den nødvendige tid af samt – desværre – være i stand til at
betale for behandlingen, da det offentlige ikke
giver tilskud.
Under og efter Katrines oplæg var der mange
spørgsmål, før Claus Hancke igen overtog scenen

OFFENTLIGT MØDE

Claus Hancke

Katrine Flindt

Claus Hancke indledte med
”livsstilssygdommenes isbjerg”
Gigt
Cancer
Diabetes
Åreforkalkning

Livsstilssygdomme
Claus Hancke indledte med ”livsstilssygdommenes isbjerg”: Gigt – Cancer – Diabetes – Åreforkalkning.
I Danmark dør der flest mennesker af åreforkalkning.
Han viste på lærredet alle de ting, der har indflydelse
på, om man udvikler åreforkalkning eller ej. Nogle kan vi
selv gøre noget ved, som fx tobak, kost, motion. Andre
er vi født med som fx vores gener.
Han fortalte meget udførligt om kolesterol og om den
kolesterolforskrækkelse, der er/har været i Danmark,
hvor det postuleres, at kolesterol er farligt, og at jo højere indhold af kolesterol i blodet, jo flere blodpropper og
slagtilfælde mv. Claus Hancke satte stort spørgsmålstegn
ved sandheden i dette.
EDTA behandlingens historie
Claus Hancke gennemgik i korte træk EDTA behandlingens historie. Se box.
Afslutningsvis
Tiden for mødet var snart udløbet, og tilhørerne var
godt fyldt op med ny viden (det samme gjaldt for referenten). Men der skulle sluttes af, og det gjorde Claus
Hancke ved at vise, hvad den intravenøse EDTA væske
består af og ved kort at omtale nogle få af de undersø-

EDTA behandlingens historie
– i korte træk
1930	
EDTA opdages som en effektiv metode
til at fjerne kalk i vand
1935
Patenteres
1940	
Brugt mod tungmetal- og radioaktiv
forurening
1950	
Blyforgiftning på en fabrik i Michigan,
USA. Arbejderne blev behandlet med
EDTA og kom efterfølgende spontant
og fortalte, at de havde fået det meget
bedre med fx deres hjerteproblemer
1955	
Første behandlingsforsøg
1960	
National Academy of Sciences/National
Research Counsel skrev, at EDTA var en
effektiv og ufarlig behandling af åreforkalkning
1960 Patentet udløber
Og så gik alt i sort, da der ikke længere var noget
incitament for udvikling af behandlingen og
forskning, da EDTA er billigt at fremstille.

gelser, der har været af effekten af EDTA behandlingen.
I 1993 udførte lægerne Hancke og Flytlie en metaanalyse, hvor de påviste de gode resultater af EDTA behandlingen. Den store amerikanske TACT undersøgelse
påviste, at EDTA behandlingen – markant tydeligst hos
diabetikere – var en effektiv og sikker behandling af
åreforkalkning i hjerte og ben m.m.
Mødet sluttede kl. 20:45 efter, at de to oplægsholdere
havde besvaret mange nye spørgsmål fra deltagerne i
mødet, og fået en stor tak fra EDTA Patientforeningen
for nogle spændende og lærerige oplæg.
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Torsdag den 26. november 2015 kl. 16.30 afholdt EDTA Patientforeningen offentligt
møde om EDTA behandling på Støvring Gl. Højskole, Hobrovej 108, 9530 Støvring

Offentligt møde
i Støvring
AF WILLY ODGAARD CHRISTENSEN

Foredragsholder var speciallæge Anna Iben Hollensberg, Silkeborg, der fortalte om EDTA behandling.
Medlem af EDTA Patientforeningen, Carlo Holm, Støvring, berettede om sit sygdomsforløb og den positive
virkning, han har erfaret, med den EDTA behandling,
han har fået gennem en årrække. Carlo blev for ca. 23
år siden indlagt med hjerteproblemer på sygehuset
og fik ordineret hjertemedicin. Ca. 2 måneder efter,
han var kommet hjem fra sygehuset, fik han tilbudt en
hjerte bypassoperation, som han takkede nej til. Han
begyndte på EDTA behandling hos Kurt Christensen,
Århus Læge Test Center, og efter 6 måneder stoppede han med hjertemedicinen og har ikke taget denne
siden. Carlo har i de sidste 22-23 år kunnet passe sit
arbejde. Han får EDTA efterbehandling/vedligeholdelses-behandling og har det godt i dag. Carlo besvarede
spørgsmål fra de fremmødte.
Anna Iben startede med at oplyse om sin lægeuddannelse og om sit lægelige virke. Anna Iben har ud over
uddannelsen til speciallæge i alm. medicin taget efteruddannelse til EDTA læge, læge i naturmedicin som
tysk heilpraktiker. Har tidligere arbejdet som alment
praktiserende læge. Den 1. januar 2015 overtog hun
klinikken i Århus efter læge Kurt Christensen og flyttede
klinikken til nye lokaler i Silkeborg.
Videre fortalte hun om EDTAs historie helt tilbage
fra opdagelsen af stoffet i 1893 og senere, hvor man
tilsatte EDTA til maling for at binde urenheder, og op
gennem årerne til i dag. Hun fortalte om det amerikan-
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ske TACT Studie 1, som er en videnskabelig undersøgelse af virkningen af EDTA behandling på 1700 hjertepatienter. Undersøgelsen startede i 2003 og sluttede i
2013. Resultatet af denne undersøgelse viste, at EDTA
behandling har en positiv effekt på hjertepatienter og i
særdeleshed på diabetespatienter. Derfor har National
Institutes of Health, USA, besluttet at udføre et TACT
Studie 2, der alene omfatter diabetespatienter.
Anna Iben viste power points om, hvad EDTA er, og
hvordan det virker på åreforkalkning, som er en livslang fremadskridende proces. Hun fortalte også om
de mineraler og vitaminer, det er vigtigt at indtage,
samt vigtigheden af at sammensætte den daglige kost
rigtigt. Rigtig mad er ”Grønt Uden Grænser” – mindst
5 farver på tallerkenen! Endvidere vigtigheden af at
bruge Omega3-olier, spise mørke bær, drikke grøn te,
og kaffen skal være økologisk. Anna Iben fortalte, hvor
afgørende det er, at den daglige kost indeholder de
rigtige ingredienser, og at lægeverdenen i udlandet er
god at søge viden fra.
Anna Iben fortalte også om sin klinik i Silkeborg, hvor
alle patienter, inden de begynder EDTA behandlingen,
gennemgår en forundersøgelse. Hun oplyste om priser
på forundersøgelse og EDTA behandling. Endvidere, at
det er vigtigt at få efterbehandling/vedligeholdelsesbehandling. Anna Iben besvarede de mange spørgsmål, der blev stillet fra de fremmødte.
Der var 28 fremmødte, og mødet sluttede ca. kl. 18.30.

LÆGEKLINIKKER

NYT: EDTA behandling i Århus
I EDTA Patientforeningen oplever vi, at der er et stort pres på de (alt for få) klinikker,
der tilbyder EDTA behandling, og at der er lange ventelister. Vi byder det derfor varmt
velkommen, at Læge Flytlies Privatklinik fra den 1. februar 2016 har besluttet at føje
infusionsbehandling med EDTA til de øvrige tiltag

SØREN FLYTLIE, LÆGE
Knut Flytlie, som var én af de første til at give infusionsbehandling
i Danmark med EDTA/C-vitamin,
er nu gået på pension. Derfor er
hans søn, læge Søren Flytlie, meget glad for at kunne videreføre
denne gavnlige behandling. Det lægelige udgangspunkt
hedder “Orthomolekylær Medicin”, hvilket betyder
styrkelse af kroppen med kropskendte stoffer, samt
fjernelse af belastninger/tungmetaller, som forhindrer
kroppen i at helbrede sig selv (EDTA).
Søren Flytlies kone, Helene Flytlie, var en ganske
almindelig læge, indtil hun oplevede, hvilken effekt
holistisk tilgang til patienten kan have. Derfor driver
Helene og Søren nu sammen en privatklinik med fokus
på årsagsbehandling og sundhedsfremme. I klinikken

arbejder endvidere sygeplejersken Anni, som er en dygtig erfaren pige i forhold til anlæggelse af infusionerne.
Søren Flytlie mener, at det er vigtigt at have en
holistisk tilgang. Derfor er det essentielt, at klinikkens
vejledninger er individuelt skræddersyet til den enkelte
patient. Dette ud fra specifikke blodanalyser, som kan
belyse relevansen af evt. justering af kost og kosttilskud.
Herudover bliver flere ting taget i betragtning, da det er
en holistisk klinik. Eksempelvis kroniske betændelsestilstande (tænder), reduktion i medicinlisten, kostjustering
ift. gener, genetiske dispositioner ift. stress og meget
andet.
Læge Flytlies Privatklinik i Aarhus er klar til at vurdere
din sundhed og guide dig i den rigtige retning. Patienter, der modtager EDTA behandling, får rabat, hvis de er
medlem af EDTA Patientforeningen.

OBS

Lægeklinikker

EDTA Patientforeningen har indgået aftale med
flere af de her nævnte lægeklinikker om, at de giver
rabat til patienter, der modtager EDTA behandling,
hvis de er medlem af EDTA Patientforeningen. Hvis
din klinik ikke giver rabat, kan det måske skyldes, at
prisen for behandling er lavere end gennemsnittet?
Spørg, der hvor du modtager behandling.

Bruce Kyle
Stavtrupvej 7A,
8260 Viby J.

Hancke, Ole Købke
og Irene Hage

www.aarhusprivat
klinik.dk

Telefon: 45 88 09 00

Telefon: 86 28 96 88

Anna Iben Nørgaard
Hollensberg
Vestergade 38,
8600 Silkeborg

RABAT PÅ DIN LÆGEKLINIK
Hvis du bliver behandlet på en lægeklinik, der giver
rabat til medlemmer af EDTA Patientforeningen,
skal du huske at medbringe kvittering for, at du har
betalt dit medlemskontingent for 2016, hvis du vil
være sikker på at fortsætte med rabatten i 2016.

LaserMedical
Hovedgaden 41, o1,
2970 Hørsholm
Aage Winther Nielsen,
Jørgen Wantzin og
Jack Bergen
www.lasermedical.dk

Telefon: 70 25 12 05
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 hver enkelt medlem er tilknyttet.

IOM: Institut for
Orthomolekylær Medicin
Lyngby Hovedgade 37,
2800 Lyngby.
Katrine Flindt, Claus

www.iom.dk

www.edta-klinikken.dk

Telefon: 60 63 33 38
Læge Flytlies
Privatklinik
Viborgvej 3, 8000
Aarhus C
Søren Flytlie og
Helene Flytlie
www.flytlie.com

Telefon: 30 96 28 75
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EDTA Nyt

EDTA Patientforeningen

Medlemsmagasin

Returadresse:
Hersegade 7H
4000 Roskilde
Tlf. 53 60 56 66

2016

Hvem kan jeg kontakte?
Lægelige spørgsmål om EDTA behandling
skal altid rettes til en EDTA læge
SPØRGSMÅL TIL FORMANDEN

MEDLEMSBLADET EDTA NYT
Kommentarer, forslag
til artikler mv.

FORMAND
Bent Hass Jensen
Mail: formanden@edtapatientforeningen.dk
Tlf.: 53 60 56 66

NÆSTFORMAND
Birgit
Christiansen
Mail: bc@youseepost.dk
Tlf.: 60 62 05 61

REGION SYD

Willy Odgaard
Christensen
Mail: willyochristensen@gmail.com
Tlf.: 86 52 19 19 / 22 76 43 05
REGION MIDT

MEDLEMSKAB

Spørgsmål om indmeldelse,
udmeldelse mv.

KASSERER
Niels
Højgaard
Mail: post@edtapatientforeningen.dk
Tlf.: 28 70 66 63
HJEMMESIDE

Spørgsmål, information
mv. til foreningens
hjemmeside www.edtapatientforeningen.dk

Benthe
Rask
Mail: Rask@2titania.dk
Tlf.: 98 31 17 88

EDTA BEHANDLING
OG FORENINGEN
Vedr. generelle spørgsmål
om EDTA og om foreningen
kan nedennævnte kontaktes

Bente
Svarre
Mail: niels-svarre@mail.dk
Tlf.: 86 88 03 04 / 40 27 56 74
REGION NORD

REGION HOVEDSTADEN

Bent
Jørgensen
Mail: ingerbent@hotmail.com
Tlf.: 46 15 00 18

Carlo
Holm
Mail: holmmpj@gmail.com
Tlf.: 98 37 24 37 / 22 31 24 37

REGION SJÆLLAND

Bent Hass
Jensen
Mail: formanden@edtapatientforeningen.dk
Tlf.: 53 60 56 66

UDGIVET AF LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING AF ÅREFORKALKNING MED EDTA

