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NR . 1 / JANUAR
Tema: Osteoporose
Den skjulte folkesygdom
Næsten ubemærket har osteoporose vokset sig til en af vores største folke
sygdomme. Over en halv mio. danskere lider af knogleskørhed uden at vide det.
Få indblik i den nyeste forskning, behandlingsmuligheder og forebyggelse.

Blus på optimismen
Så er Helse-redaktionen parat til at tage hul på
2023 - og der er nok at tage fat på. Og det er vi på
ingen måde kede af. Fordi vores appetit på at
give danskerne de bedst mulige kort på hånden
til at tage vare på eget og andres helbred er
usvækket.
Vi lever jo i en tid, hvor pessimismen har
taget førerskab. Krig på europæisk grund,
buldrende inflation og historisk høje priser på
energi og fødevarer udhuler danskernes økonomi så meget, at flere må gå fra hus og hjem. Til
trods for al mismod og elendighed, så vil vi klø
på med at indgyde håb og mod. Ikke mindst
fordi vi jo ved, at vedvarende stress og bekymringer kan være arnested for alvorlig sygdom.
De trange tider, vi lever i, så kort tid efter en
pandemi med flere nedlukninger, har sandsynligvis tæret på vores modstandskraft her under
den perfekte storm, som økonomiske vismænd
har valgt at kalde den nuværende krise. Sam
tidig med, at vi til enhver tid i det nye år vil tage
temperaturen på danskernes sundhed og trivsel
og vise en vej fremad, så vil vi også tilbyde det
nødvendige indblik i at kunne navigere i det
uvisse - ingen ved jo, hvornår de hårde tider er
slut - og ja, ingen ved jo heller ikke, hvorlænge
vi hver især er til stede i livet her på jorden. Vi
ser det nemlig som vores mission at vise vejen
frem inden for sundheds- og trivselsområdet
– at finde lyspunkterne og mulighederne i den
tid, vi lever i.
Også i 2023 vil de faglige medlemmer af
Helses redaktionsgruppe være Morten Grønbæk,
formand for Vidensråd for Forebyggelse, 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 vil i 2023 fortsat være at inspirere
vores brugere til maksimal livskraft og livsmod
– meget aktuelt i en svær og stormfuld tid.

Fokus: Gigt
Den mest udbredte kroniske sygdom I Danmark
Gigt omfatter ca. 200 diagnoser. Vi giver en opdatering på de gigtsygdomme,
som har haft størst fremgang i forhold til effektive behandlinger.

Artikelserie: Alkohol

NR . 2 / MARTS
Tema: Overvægt
Hvilken vej skal vi gå?
Vi ser på, hvad der er op og
ned i forhold til de gængse
retningslinjer for at
bekæmpe overvægt
– både hos børn og voksne.

Fokus: Diabetes
Nye veje til en individuel behandling
Vi ser på den nyeste forskning, som centrerer sig om, hvorvidt
årsagen til at man får type 2-diabetes har betydning for
sygdomsforløbet og behandling. Ny forskning er igang med
at underopdele type 2-diabetes i flere forskellige undertyper,
som skal bane vejen for en mere individuel behandling.

Artikelserie: Alkohol

NR . 3 / AP R IL
Tema: Mave/tarm
Nøglen ligger i vores tarmbakterier
Vi gennemgår den nyeste forskning i vores mikrobiom, som mere og mere tyder
på er nøglen til at forstå, hvorfor vi bliver ramt af en række alvorlige sygdomme.
Vi ser også på, om den nye viden kommer patienterne til gode.

Fokus: Neurologiske sygdomme
Ny viden strømmer forbi patienterne
Selvom der i disse år strømmer ny viden om forståelse, diagnosticering og
behandling af neurologiske sygdomme ud fra universitetshospitalerne verden over,
så bliver meget af den nye viden efterladt på perronen. Og dermed kommer den
ikke rigtig folk med neurologiske sygdomme til gode. Vi ser på, hvad der skal gøres.

JetteWarrer Knudsen
Redaktør

Artikelserie: Alkohol

NR . 4 / J U NI
Tema - Hjerte-karsygdomme
Er screening vejen til ta nedsætte risikoen for død?
Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet står bag en stor
undersøgelse, som viser, at hjertekar-screening nedsætter risikoen for død
hos 65-69-årige mænd. Men er screening vejen til at reducere dødsfald,
forårsaget af hjertekar-sygdom? Det ser vi nærmere på, samtidig med at
vi giver et oprids af de nyeste anbefalinger ift. at forebygge hjerte-karsygdom.

Fokus: Inkontinens
Operation, eller ?
Både kvinder og mænd kan blive utætte og lide af inkontinens. Men der er ingen grund til
at fortvivle, da der er effektive behandlinger at få. Vi kommer med en vejledning.

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

Artikelserie: Hovedsmerter

NR . 5 / J U LI
Tema: Demens
Det går langsomt fremad
Udviklingen af lægemidler mod demens går langsomt, men med hvert
kliniske forsøg kommer vi et skridt nærmere ny medicin og en potentiel
kur. Vi giver en status.

Fokus: Hjernetræning
Træn din hjerne og få fornyet livskvalitet
Det er aldrig for sent at træne sin hjerne. Få indblik i, hvordan du gør
og bliv skarpere på, hvor meget din hjerne kan gøre for dig. hvis den får
lov til at yde sit bedste.

Artikelserie: Hovedsmerter

NR . 6 / S E PTE MB E R
Tema: Død/sorg
Det mest smertefulde
Det eneste sikre for vi mennesker er, at vi skal dø. Hvordan navigerer vi bedst
muligt i livet med det ultimative vilkår ? – ikke mindst når vi selv eller dem, vi
elsker, pludselig bliver ramt af livstruende sygdom – vi ser også på, hvordan vi
navigerer i den efterfølgende sorg, så den ikke lukker livet for dem, der bliver
tilbage.

Fokus: Cancer
Immunterapi – redning for mange
Vi ser på de kræftsygdomme, hvor overlevelsesraten er blevet bedre og bedre
de seneste år. Vi ser også på, hvor langt vi er kommet ift. at finde en medicinsk
kur mod kræftsygdom.

Artikelserie: Hovedsmerter

N R . 7 / O KTOBER

H E LS E O NL INE

Tema: Tandsundhed

www.magasinethelse.dk

Værdsæt tandbørste og mellemrumsbørster
Vi ser igen på danskernes mundhygiejne og på, hvor langt
læger og tandlæger er kommet ift. mere samarbejde. Meget
forskning dokumenterer nemlig, at en lang række alvorlige
sygdomme på et tidligt stadie kan spores i munden.

Fokus: Immunforsvar
Kroppens soldater
Hvordan står det til med vores immunforsvar efter pandemien
med Covid-19 og massevaccinationer? Vi ser også på risikoen
for at gøre vores immunforsvar dovent.

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.

Artikelserie: Allergi

N R . 8 / DECEMBER

KO NTAK T

Nr. 8: Tema: Øre
Lyt til dit øre
Vi ser på sygdomme, som kan føre til høretab - op på, hvordan
vi bedst passer på vores ører og hørelse.

Fokus: Syn
Dine øjne, de skal se..
Flere undersøgelser viser, at vi forsømmer at få vores øjne/syn
tjekket regelmæssigt. Dermed er vi selv med til at øge risikoen
for, at alvorlig øjensygdom, som f.eks. grøn stær, ikke opdages i
tide. Vi kommer med retningslinjer.

Artikelserie: Allergi
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