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Livsstilsmedicin
uden bivirkninger
På Capio Privathospital guider læge og sundhedsekspert Pia Norup på baggrund af dybdegående
helbredsundersøgelser til en livsstil, der kan lindre
både kroniske og autoimmune sygdomme.
Pia Norup er uddannet læge og har
videreuddannet sig inden for ’functional medicine’, som er en voksende
gren inden for den medicinske verden. Den anerkendes i stigende grad
som en vigtig tilgang til fx kroniske og
autoimmune sygdomme. Det handler
kort fortalt om alt det, vi kan gøre, så
vores krop får bedre betingelser for at
fungere optimalt, fx spise sundt, dyrke
motion og sørge for at få tilstrækkelig
søvn.
”Målet er både at forebygge og at
behandle,” forklarer Pia Norup.
”Man bliver overrasket over, hvor
meget man selv kan gøre selv med
mindre forandringer – og hvor mange
udfordringer, man kan løse eller lindre
på én gang med de samme greb. Og så
er det vel at mærke uden bivirkninger.”

Opdag sygdom i tide

Capio Privathospital tilbyder en bred
vifte af helbredsundersøgelser, der er
designet til specielle målgrupper. Det
kan være til kvinder eller til mænd,
til folk med hjerte/kar- og sukkersyge
eller problemer med mave og fordøjelse, hvor der sættes fokus på tarmfloraens tilstand.
”Man kan også vælge en generel
helbredsundersøgelse, og alle undersøgelserne har et forebyggende sigte,
men tjener også det vigtige formål, at
man kan opdage sygdom, måske længe
inden symptomerne er begyndt at vise
sig. Det kan mindske sygdom og i sidste ende spare liv.”
Helbredsundersøgelsen danner basis
for en samtale om, hvordan man kan
forbedre sin sundhedsprofil og/eller
minimere de risici, som ens livsstil,
historik eller genetik medfører.
”Folk går altid herfra med en livsstilsplan, der indeholder konkrete mål, og
en vejledning i, hvordan de når dem.
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Det kan være, at man skal tabe sig, at
blodtrykket skal sænkes, eller at man
skal have øget sit vitaminindtag. Så er
der altid mulighed for at følge op tre
måneder senere og justere planen.”

Sund fornuft

Mange vil kalde livsstilsmedicin for
sund fornuft – alligevel har de fleste af
os brug for at blive guidet og holdt fast.
”For mange handler det også om, at
der er tilstrækkelig meget tid til at
komme i dybden og få stillet alle de
spørgsmål, de brænder inde med.”
En konsultation hos praktiserende
læge er ofte kort, og der er kun tid til
at stille spørgsmål om ét emne.
”Her ser jeg i stedet på hele mennesket, samler trådene og finder sammenhængene i symptomer og den
måde, den enkelte lever på. Det giver
et helt andet perspektiv, og ingen kan
vel være i tvivl om, at det giver bedre
mening at behandle sine symptomer
med en livsstilsændring end med
medicin.”
Fordelen ved at lade sig helbredsundersøge på Capio Privathospital er

Pia Norup var sammen med Oscar Umahro Cadogan vært på TV2’s programserie ”Kan man spise sig
rask?” i 2018 og 2019. Her hjalp de 10 deltagere med forskellige kroniske sygdomme gennem et
3-måneders forløb med fokus på kost og motion.
Resultaterne var ikke til at tage fejl af, og samtlige deltagere oplevede, at deres symptomer var dæmpet
væsentligt efter de 3 måneder.

naturligvis, at hele det store diagnostiske apparat og alle de medicinske
specialer er til rådighed, både som led

i nogle af helbredsundersøgelserne,
og hvis man skulle finde noget i helbredsundersøgelsen, som giver anledning til yderligere undersøgelser.
”F.eks. undersøger vi i ”Mandepakken”
prostata ved speciallæge i urologi, som
scanner og vurderer, og ved Hjerte/
kar- og sukkersyge-pakken er der en
grundig undersøgelse af hjertet ved
Capios kardiolog. Det giver ro i sindet
at være grundigt undersøgt” slutter Pia
Norup.
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