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NR. 1 - JANUAR
TEMA: Overgangsalder
Kvinders mest frygtede alder
Overgangsalderen er oftest blevet beskrevet ud fra negative vinkler. Medicinsk kan der da også
være meget at komme efter, når hedeture og fysiske såvel som mentale ubalancer sætter ind.
Men overgangsalderen kan også være frisættende – og gøre kvinder til en skarpere version af sig
selv. Få et indblik i, hvordan gener i forbindelse med overgangsalderen bedst tackles - så der
bliver ressourcer til at nyde denne vigtige overgang i kvinders tilværelse.

Nye tider
Så er vi forhåbentlig ved at være helt ude af coronapandemiens hårde greb. Verden er åben igen, men efterdønningerne af coronaen skvulper dog rundt lidt på skift derude
globalt med forhøjede smittetal hist og pist. Men vi har
fået vacciner, som gør en kæmpestor forskel - dem vi
ventede på, da jeg skrev forordet her for et år siden. Efter
coronarestriktionerne helt faldt bort i september 2021,
gik der ikke lang tid, før vi tilsyneladende havde glemt
tiden med mundbind og strikse restriktioner. Men spørgsmålet er, om coronapandemien alligevel har sat varige
spor ift. vores adfærd og ikke mindst i forhold til, hvordan
vi passer på vores egen og hinandens sundhed. Det glæder Helse-redaktionen sig til at berette om samtidig med,
at vi selvfølgelig for fuld damp vil afdække de gode ting,
der fulgte med efter coronaen. Hvad den har lært os. Og
hvad forskningen og de nye teknikker bag Covid-19 vacciner vil bibringe af nye behandlingsmuligheder foreksempel på cancer-området.
Coronapandemien overskyggede på mange måder
den gigastore klimakrise - men den kommer uden tvivl nu
til at presse sig alvorligt på med krav om gennemgribende og modige beslutninger for vores alle sammens ve og
vel - nationalt som globalt. Et vigtigt emne, som Helse vil
behandle, da det i høj grad også handler om sundhed i en
bredere betydning.
På Helse-redaktionen ser vi i det hele taget frem til at
fortsætte med at give danskerne indblik i sundhedsom
rådet, så de til enhver tid er klædt ordentligt på til at træffe oplyste valg i en stadig mere og mere kompliceret og
svært gennemskuelig verden med mange forskellige
dagsordner.
Også i 2022 vil de faglige medlemmer af Helses redaktionsgruppe være Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse og direktør for Statens Institut
for Folkesundhed. Jens Rikardt Andersen, lektor ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Lotte
Stig Nørgaard, lektor ved Institut for Farmaci, Københavns
Universitet samt Susanne Lunn, lektor ved Institut
for Psykologi, Københavns Universitet.
Helses motto i 2022 vil være at inspirere vores brugere til maksimal livskraft og livsmod samt ikke mindst nysgerrighed efter en svær tid med coronapandemien.

JetteWarrer Knudsen
Redaktør

FOKUS: Knoglesundhed/osteoporose
Knogleskørhed (osteoporose) er en sygdom i knoglerne, der skønnes at ramme ca. hver 3.
kvinde og hver 6.-8. mand over 50 år.
Sygdommen har ingen synlige ydre tegn, men svækker knoglerne indefra. Resultatet er
porøse og svage knogler, der er så afkalkede og skøre, at de let brækker. Vi ser på opsporing,
behandling og ikke mindst, hvordan vi forebygger, at knogler bliver porøse som porcelæn og
går i stykker.

Artikelserie : Overgange i livet

NR. 2 - FEBRUAR
TEMA: Diabetes
En besværlig følgesvend
Diabetes er en stor og voksende folkesygdom, som vil ramme rigtig mange
af os. Vi ser på opsporing, forebyggelse
og behandling af de to største diabetessygdomme – nemlig diabetes 1 og
diabetes 2.

FOKUS: Øjne
Vores syn er én af vores allervigtigste
sanser. Vores alder reducerer gradvist
vores synsevne, og en del bliver ramt
af øjensygdomme. Vi giver dig et indblik i, hvordan du passer bedst på dine
øjne og i, hvad du skal reagere på, hvis
dit syn driller.

Artikelserie: Overgange i livet

NR. 3 - MARTS
TEMA: Hjertekarsygdomme
Og hjertet slår og slår, til det
ikke kan mere
Op mod en halv million danskere lever med en
hjertekarsygdom, og hjertekarsygdomme er den
næsthyppigste dødsårsag i Danmark. Vi giver et
indblik i, hvordan vi holder vores hjerte sundt
– og i de mest almindelige sygdomme, der kan
ramme vores hjerte og kredsløb. Vi gennemgår
også de vigtigste symptomer, som vi skal holde
øje med og reagere på.

FOKUS: Hjertesvigt
Hjertesvigt dækker over en række tilstande,
hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe blod nok
rundt i kroppen. Hjertesvigt er en kronisk sygdom, som ikke kan helbredes og som oftest
kræver medicinsk behandling. Men man kan
lære at leve, så livskvaliteten alligevel bliver god.

Artikelserie: Overgange i livet

NR. 4 - APRIL

NR. 5 - MAJ

TEMA: Astma/allergi

TEMA: Børnesygdomme

Snøft og atju

Når det gør ondt i børnehøjde

På 50 år er andelen af danskere med høfeber og
astma tredoblet, og symptomerne på astma rammer
os stadig tidligere i livet, viser ny dansk forskning.
Vi ser på årsager og sammenhænge og på nye
behandlinger.

Vi ser på de mest almindelige børnesygdomme og på, om eksperternes holdninger til, hvad vi tidligere har betegnet som børnesygdomme er ændret efter coronapandemien. Er de traditionelle børnesygdomme gavnlige for børns immunforsvar, og noget som vi langt hen
ad vejen skal acceptere ? - eller er praksis ved at blive ændret?

FOKUS: Lungesygdomme/KOL

FOKUS: Fertilitet

Vi ser på de mest almindelige lungsygdomme og går
i dybden med den kroniske lungesygdom KOL. Vi
kigger på de forbedrede muligheder for behandling
og ikke mindst muligheder for at leve et godt liv
med KOL.

Mere end 10 procent af en fødselsårgang skønnes at være undfanget
ved hjælp af fertilitetsbehandling. Det er rekordmange, og ifølge eksperter et samfundsproblem, at hvert 10. barn er lavet på hospitalet
eller klinikken i stedet for i dobbeltsengen. Vi ser på mulige strategier, der kan ændre det billede.

Artikelserie: Mandesygdomme

Artikelserie: Mandesygdomme

NR. 6/7 - JUNI/JULI

NR. 8 - AUGUST

TEMA: Hudsygdomme

TEMA: Fødder

Vores vigtige indpakning

Vores trofaste fundament

Huden er faktisk vores største organ men ikke nok med det, så
er huden også vores visitkort til omverdenen. VI gennemgår
de mest traumatiske hudsygdomme som f.eks. psoriasis og
ser på forbedrede behandlingsmuligheder. Vi kigger også
nærmere på hudsygdommen helvedesild og på mere oversete sygdomme som lichen planus og lichen sclerosus.

Vi har en tendens til at overse vores
fødders sundhed til trods for, at
de er vores faste fundament hele
livet. Vi giver et indblik i de mest
almindelige fodskavanker og i,
hvordan du bedst muligt passer
på dine fødder i hverdagen.

FOKUS: Hudcancer
Vi går i dybden med hudcancer både den mere harmløse og
den farlige modermærkekræft, hvor der i de senere år er gjort
betydelige fremskridt i forhold til behandling og overlevelse.

Artikelserie: Mandesygdomme

STORT
SOMMERNUMMER!

FOKUS: Ryggen
Mange eksperter vurderer, at vores
måde at behandle rygproblemer på
hidtil har været forfejlet - både herhjemme og internationalt har der
været arbejdet med nye retningslinjer
for, hvordan rygproblemer skal tackles. Vi følger op og ser på, hvordan det
nu går med at bekæmpe den store
folkesygdom, som rygsmerter er.

Artikelserie: Multidiagnoser

Det finder du
også i HELSE:
Brevkasse
Opskrifter
”Hjernegymnastik”
Konkurrence
Konsultation
Klumme

NR. 9 - SEPTEMBER

NR. 10 - OKTOBER

TEMA: Smerter

TEMA: Tandsundhed

Når hverdagen bliver smertefuld

Den vigtige forbindelse

Mere end hver femte dansker oplever ifølge Sundhedsstyrelsen i større eller mindre grad kroniske smerter. Smerten
påvirker både livskvaliteten og arbejds- og funktionsevnen
i negativ retning. Vi ser på den nyeste forskning og behandlingsmuligheder.

Mange alvorlige sygdomme kan
spottes i vores mund og tænder
på et tidligt tidspunkt. Derfor er
det vigtigt at tandlæger og læger
arbejder bedre sammen. Vi giver en
status herpå samtidg med, at vi giver
råd og vejledning i, hvordan vi bedst
muligt sikrer vores tandsundhed.

FOKUS: Søvn
Masser af forskning har efterhånden belyst, hvor vigtig
søvn er for vores livskvalitet og helbred. Søvnen forbedrer
immunforsvaret, styrker hukommelse og kreativitet og er
med til at forebygge stress, angst og depression. En god
nattesøvn bidrager til et godt liv. En god søvn er altså lige så
afgørende for, at vi trives og har det godt, som sund kost og
motion. Men mange har rigtig svært ved at nå frem til den
gode og livgivende søvn. Vi hjælper Ole Lukøje på vej.

Artikelserie: Multidiagnoser

FOKUS: Naturen som helbreder
Coronanedlukningerne lærte os, hvor vigtig naturen er
for vores helbred og mentale ligevægt. Vi ser på den
nyeste forskning i naturens helende kræfter, og på om
coronanedlukningerne har sat varige spor i forhold til,
hvordan vi bruger naturen.

Artikelserie: Multidiagnoser

www.magasinethelse.dk
Helse har en spændende hjemmeside, hvor du kan finde
artikler og viden om sundhed.
Her kan du også finde et link til magasinet Helse
i en online-version.
Alle annoncer i Helses online magasin er med
aktive ”DoFollow” links, som sikrer, at læserne med et klik,
kommer til det relevante website. Samtidig bliver placeringen
af websitet bedre på Google ved søgninger.
Spørg vores Key Account Manager
Helle Hviid, hvis du gerne vil vide mere.

NR. 11/12 NOVEMBER/DECEMBER
TEMA : Nyresygdomme
Tjek på vores nyrer
Vi gennemgår de vigtigste sygdomme, som kan ramme nyrerne og giver et
indblik i, hvordan vi spotter symptomer på nyresvigt.

FOKUS: Hørelse
Svigtende hørelse er et større problem, end mange måske tror - ikke mindst,
fordi nedsat hørelse også rammer yngre mennesker.
Vi kommer med en vejledning i at tackle høretab og giver også en oversigt
over de mange nye teknologiske løsninger, som gør et
høretab langt lettere at leve med.

Artikelserie: Multidiagnoser

Redaktionen:
Har du et godt tip til redaktionen, kan du kontakte redaktør
Jette Warrer Knudsen på e-mail jette@mediegruppen.net
eller telefon 76 70 64 33.

Annoncesalg:
Vil du have en annonce med i Helse, så kontakt
vores Key Account Manager Helle Hviid på
e-mail helle@mediegruppen.net eller tlf. 2445 9010

