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SUNDHED

Liv
BRYDER

fEbrUAr: Smil til dine tænder!

MArTS: ØStrogen i frit fald

AprIl: Hvor forSvandt Håret Hen?

MAj: Punktér ballonmaven 

jUNI: fod På dine fØdder

jUlI: glem ikke Hjernen

AUGUST: de tarvelige kilo

SEpTEMbEr: Stil SkarPt På dit Syn

okTobEr: få Styr På dit underliv

NovEMbEr: av min kroP

DEcEMbEr: StreSS – ikke tid!

Vi tager de sundhedsemner op, som du 
måske kvier dig ved at spørge ind til, 
men som er så vigtige for din sundhed.

SUNDHEDSTAbU: fØdder

Af med strømperne 
– nu taler vi  

Af Gitte Høj

fødder!

Du har alt andet end 
lyst til at vise dem 
frem for alverden. 
 Måske har du budt 

dine fødder for meget. 
Måske har du ikke 
taget dig kærligt af 

dem gennem lang tid. 
Måske har du bare 
den modstand over 

for dem, som så 
mange af os har – 

uden at kunne forklare 
det yderligere. Men 
dine fødder er jo dit 
faste ståsted her i 
livet. De bærer dig 
rundt. De fortjener  

at få din fulde 
opmærksomhed. 

Farvel til tabuet om 
dine fødder!
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Hvilke forandringer sker der med mine 
fødder, i takt med at jeg bliver ældre? 
“Den væsentligste forandring er, at 

musklerne bliver svagere, og fodens led bliver 
mindre smidige, især hvis du ikke holder dine 
fødder veltrænede. Du er skabt til at gå og løbe 
barfodet, men de fleste af os går næsten altid i 
sko og tænker ikke på, at fødderne har muskler 
ligesom hænderne, som skal bruges og trænes 
for at fungere ordentligt. Går du ovenikøbet 
med høje hæle og i spidse sko, er der kun endnu 
større grund til at huske at træne føddernes 
muskler. Svage muskler medfører nedsynkning 
af fodens længdebue – svangen – samt for fodens 
tværbue, hvilket kan give smerter på grund af 
fejlbelastning af muskler, sener, knogler og led. 
Det kan også give hård hud og knyster, der op
står som følge af tryk,” siger ortopædkirurgisk 
overlæge Ole Simonsen. 

1

Hvilke problematikker dukker 
typisk op efter de 40?
“Det gør smerter i foden på grund 
af fejlbelastning af sener, muskler, 

knogler og led. Du vil også opleve tryk skader 
som hård hud og knyster samt fejlstilling af 
tæer. Hvis du oplever disse problemer, er det 
vigtigt at tage hånd om dem så tidligt som 
muligt og eventuelt søge hjælp.”

Er der noget særligt, jeg skal holde 
øje med for at bevare mine fødder 
sunde og raske?

“Ja, du skal ganske enkelt træne dine fød
der hver eneste dag for at holde musklerne i 
orden. (Se næste side eller videoen på Fod
doktor.dk, red.) Træningen skal især modvirke 
nedsynkning af fodens længdebue og forfodens 
tværbue samt forhindre skævhed af tæerne. 
Vælg også sko med omhu. For små og spidse 
sko kan tvinge foden og tæerne ud i uhensigts
mæssige stillinger.”

3

Jeg har i årevis døjet med knyster. 
Hvad kan jeg stille op med det?
“Knyster skyldes især nedsynkning af 

forfodens tværbue, hvorved forfoden bliver for 
bred. Men det kan også skyldes for megen brug 
af spidse sko, uden at du samtidig sørger for 
noget fodtræning. Spidse sko trykker tæerne 
sammen, men selvfølgelig kun når du har 
skoene på. Hvis du samtidig har pauser, hvor du 
går i brede sko og laver fodtræning, kan du fak
tisk i høj grad undgå skader. Fodens buer skal 
genoptrænes. Hvis du har en svær nedsynkning, 
vil det være en fordel at bruge specialbyggede 
indlægssåler med svangstøtte og forfodsstøtte – 
også kaldet forfodsløft eller forfodspelotte.”

Det smerter i mine fødder, og 
jeg er bange for, at det kan være 
slidgigt. Er det sandsynligt?
“Det er svært at sige. Der er tale 

om slidgigt, når der er smerter i et led, og man 
ved en røntgenundersøgelse kan se tynd brusk. 
Med alderen bliver brusken i alle kroppens 
led tyndere, men ofte er det ikke forbundet 
med smerter. Fejlstillinger i fod og tæer øger 
risikoen for nedslidning af brusken og kan også 
give smerter. Så man kan sige, at ofte skyldes 
smerter i foden ikke slidgigt, men fejlstillinger 
i leddene. Uanset årsagen kan smerten ofte 
lindres med fodtræning og opretning af fejlstil
lingerne med indlæg og korrekt fodtøj. Giv 
også de ømme steder massage.”

Hvad er en hammertå?
“Hammertå og skæve tæer er fejlstil
linger, som opstår på grund af spidse sko 

uden den daglige fodtræning. Især nedsynkning 
af forfodens tværbue, som kaldes for en ned
sunket forfod, kan medføre en hammertå, fordi 
dette tvinger grundleddene af de tre midterste 
tæer til at vinkle opad og mellemleddet til at 
vinkle nedad.”

Det gør ondt i min hæl, når jeg 
løber. Kan det være en hælspore?
“De hyppigste årsager til smerter i 
hælen er overbelastning af achilles

senen eller hulfodssenen. Derved opstår der 
irritationsbetændelse i senerne på samme 
måde som en tennisalbue. En hælspore er den 
forkalkning, der kan opstå helt bagtil i hulfods
senen, når du har irritationsbetændelse. Det 
er ikke afgørende for smerterne, om du har 
en hælspore eller ej. Det er, at betændelsen 
behandles. Det er sjældent, at en hælspore skal 
fjernes. De hyppigste årsager til overbelastning 
af senerne er fejlstilling i foden og for stramme 
sener. Fejlstilling kan modvirkes ved fodtræ
ning, og stramme sener med udspændingsøvel
ser og muskeltræning. Tænk på fodtøjet, hvis 
du skal ud og gå i længere tid. En lang tur i 
spidse sko kan være meget hård ved fødderne.”  

Hvad er ligtorne – og 
hvordan fjerner jeg dem?
“Hvis huden bliver belastet 
på grund af et for stort tryk 

eller for meget friktion, reagerer huden med at 
danne tyk, forhornet hud. Det er det, du kender 
som hård hud, og som typisk findes i fodsåler 
og håndflader. Bliver belastningerne meget 
store i små hudområder, dannes der meget for
hornet hud, som efterhånden trykkes sammen 
til en hård klump og trykkes ind i huden. En 
sådan klump kaldes en ligtorn. En fodterapeut 
kan hjælpe med indlæg og fjerne den hårde hud. 
I svære tilfælde kan det være nødvendigt at få 
behandling hos læge.”

Jeg har i årevis haft fodvorter 
jævnligt. Hvordan slipper jeg af 
med dem en gang for alle?

“Vorter skyldes en virusinfektion i huden. Smit
ten løber ved direkte berøring, og eftersom de 
afstødte hudceller også indeholder virus, kan du 
både smitte dig selv og andre. Har du tålmo
dighed nok, forsvinder langt de fleste vorter af 
sig selv i løbet af et par år. Prøv for eksempel 
med et vortemiddel fra Apoteket – for eksempel 
Verucid – eller du kan bede lægen om hjælp, og 
han vil så typisk fryse eller skære, skrabe eller 
brænde vorterne væk.”

Hvordan får jeg bugt med 
fodsvamp?
“Fodsvamp skyldes infektion med 

hudsvampe, og har du mistanke om dette, må 
du en tur til lægen. Fodsvamp kan behandles 
med en creme og i nogle tilfælde en tabletkur. 
Det smitter gennem direkte kontakt og indi
rekte kontakt via håndklæder, fodtøj eller gulve. 
Forebyg ved at vaske dine fødder grundigt hver 
dag, og tør dem grundigt. Skift strømper i løbet 
af dagen, hvis dine fødder bliver fugtige.”  

Hvad er en nedsunken forfod – og 
kan den udvikles som følge af 
 graviditeter for flere år siden?

“Graviditet kan bestemt være en medvirkende 
årsag til en overbelastning af foden. Derfor er 
det vigtigt, at du efterfølgende genoptræner 
dine fødder. Men overvægt kan også give dig en 
nedsunket forfod.” 

Jeg kæmper med nedgroede  
negle. Hvad kommer de af?
“Nedgroede negle er udtryk for, at 

neglehjørnerne gror ned i kødet i neglelejet. 
Den væsentligste årsag til dette er, at neglen er 
skabt for bred i forhold til neglelejet. Årsagen 
kan dog også være forkert neglepleje. Du skal 
klippe tånegle på samme måde som finger
negle, sådan at neglehjørnerne bliver frie. Ofte 
skyldes nedgroede negle, at du klipper negle
hjørnerne væk, og at neglene klippes lidt spidse 
og dermed for langt op i siderne.”
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Han er eksperten i denne artikel:

Ole Simonsen er overlæge ved 
ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Univer-
sitetshospital. Er sammen med fysiotera-
peut Michael Rathleff herhjemme førende 
inden for forskning i fodens fejlstillinger. 
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Sådan holder du dine  

fødder gående 
Du skal træne dine fødder for at holde dem sunde 
– alle 26 knogler, 33 led og 24 muskler. Hver dag. 
Ømhed her kan nemlig sætte sig i resten af din krop.

SUNDHED

Sådan gør du:
Du skal bruge en lille bold. Læg 
bolden på gulvet en halv til en hel 
meter foran dig. tag et skridt 
fremad, og træd op på bolden 
midt under fodens svang. Løft 
straks den anden fod fri af gulvet, 
og balancér et øjeblik. 

tænk på at placere foden lige 
på toppen af bolden uden at 
vride den mod siderne. Undgå 

at træde på bolden på en måde, 
så den ruller fremad, og du 
risikerer at glide med. 

træd tilbage igen, og skift til 
den anden fod. fortsæt frem og 
tilbage med skiftevis det ene og 
det andet ben.

ØvelSe 1

Skab balance mellem fødder og krop

ØvelSe 2

Skab aktivitet i en af de vigtige svangmuskler
Sådan gør du:
Du skal bruge en lille bold. stå 
på det ene ben, og læg bolden 
under tæerne på den anden fod 
med hælen i gulvet. Du skal nu 
presse storetåen ned i bolden – 
uden at bruge de andre tæer. 
Hold trykket et øjeblik, slip igen, 
og fortsæt. 

Hvis du mærker rigtigt godt 
efter, kan du mærke en 

spænding helt op igennem 
benet og i din bækkenbund, når 
du presser storetåen ned i 
bolden. Husk begge fødder. 

Denne øvelse kan også laves 
med to bolde og begge fødder 

på en gang, 
hvis du kan 
kontrollere 
det – men gør 
det siddende. 

Sådan gør du:
Du skal bruge en lille bold. stå 
på det ene ben, og læg bolden 
under forfod og tæer på den 
anden fod med hælen i gulvet. 
Du skal gribe omkring bolden 
med alle tæerne, alt det du kan 
– hele vejen fra storetå til lilletå.
stræk, og spred derefter tæerne 
som en vifte, alt det du kan. 

Hold hele tiden hælen i 
gulvet. fortsæt med at gribe og 

strække, og skift så til den 
anden fod. 

Denne øvelse kan også laves 
med to 
bolde og 
begge 
fødder på 
en gang 
– men gør 
det 
sidden de.

ØvelSe 3

Træn fodens og tæernes muskler

Sådan gør du:
Du skal bruge en lille bold. stå 
på det ene ben, og læg bolden 
under hælen på den anden fod 
med forfoden og tæerne i 
gulvet. Pres nu ned i bolden 
med hælen, så du laver en så 
stor bue på langs af hele foden 
som muligt. 

tænk på at bue midterste del 
af foden op mod loftet, men 

hold fortsat tæerne i gulvet. 
Hold buen et øjeblik, til du 

kan mærke, at du har rigtig god 
kontakt til musklerne under 
foden – slip igen, og fortsæt. 
Husk den anden fod.

ØvelSe 4

Træn buerne under foden

Sådan gør du:
Du skal bruge to små bolde. 
Placér bolde og fødder parallelt 
ved siden af hinanden, hvor du 
støtter på forfoden med den 
ene fod og på hælen med den 
anden fod. 

Nu skal du gå en tur … ved at 
rulle hen over boldene, så forfod 
og hæl skiftevis rører gulvet, 
mens du holder balancen. Det 

er en asymmetrisk bevægelse i 
benene, ligesom når du går. 

Denne øvelse er god at lave 
på jobbet i løbet af dagen, når 
du lige trænger til et break og 
lidt energi. 

ØvelSe 5

Træn balance og bevægelighed

Sådan gør du:
Du skal bruge en lille bold. stå på 
det ene ben, og læg bolden 
under forfoden på den anden fod 
med hælen hvilende på gulvet. 
Bevæg forfoden hen over bolden 
til den ene side og til den anden 
side. Bevæg foden så langt som 
muligt mod gulvet med henholds
vis lilletå og storetå – rør gerne 
gulvet, men flyt ikke hælen. 

tænk på, at du skal den 

korteste vej, så du mærker et drej 
eller tvist hen over midten af 
foden, når du gør øvelsen. 

Vær opmærksom på at komme 
godt ind mod midten, ind mod 
storetåen. fortsæt med at rulle 

forfoden 
hen over 
bolden, og 
skift til 
den anden 
fod. 

ØvelSe 6

Træn muskler og led mere smidige

Hun er eksperten 
i denne artikel:

Lotte Paarup er fysioterapeut 
og en af Livs brevkasseredaktører. 

Lottepaarup.dk

Minibolde til fod-
træning, 179 kr. 

for to stk. hos 
Denintelligente-

krop.dk.  

magasinetliv.dk
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det Siger den SeneSte forSkning

3 ting, der tager trykket af  
dine fødder i hverdagen  

Allpresan Skum Creme fås til 
let tør, meget tør og ekstrem tør 
hud. 125 ml, 114 kr. pr. stk. hos 

professionelle fodklinikker.

vI HAr TESTET: 

Mange af os kvinder nærer en stor kærlighed til sko. Måske er den 
dybere end kærligheden til vores fødder. Det kan der været noget 
i forskningen, der tyder på. 

Ifølge amerikansk forskning fra Journal of Foot and Ankle 
Research kan en væsentlig del af kvinders smerter i deres fødder 
tilskrives fodtøjet. En undersøgelse konkluderer, at skoens form 
– særligt skosnuden – har stor betydning for det pres, der ligger 
på forfoden. For smalt eller for kort fodtøj kan føre til hammertå, 
der igen fører til forfodsfald. Derfor forsøger forskerne også at 
påvirke industrien til at ændre designet af skosnuder. Målet er at 
forbedre pasformen og reducere trykket på forfoden. 

Ifølge forskning fra American Osteopathic Association er høje 
hæle den største synder, når det handler om fodproblemer. Hæle 

over fem centimeter tvinger foden frem i skoen og presser tæerne 
frem i skosnuden. Det giver en dårlig fordeling af trykket på 
foden og kan give mange forskellige mere eller mindre alvorlige 
skader.

Af mindre alvorlige skader kan nævnes knyster og overan
strengelser af lægmuskler. Men nogle kvinder udvikler også slid
gigt i knæene samt dårlig ryg på grund af høje hæle. Fordi høje 
hæle tvinger kroppen fremover, kompenserer man ved at læne sig 
bagover, og dermed strækker man ryggen, så man påvirker knæ, 
hofter og lænd. Når rygraden påvirkes på denne måde, kan  nerver 
ifølge forskerne sætte sig fast og dermed give kroniske smerter 
eller følelsesløshed.
Kilder: Osteopathic.org, Jfootankleres.com

HØjE HæLE kAn givE SLiDgigt 

– men gør de så det?
Vækker trætte fødder

En akupressur eller sømmåtte er en mulig
hed, når dine fødder er trætte eller ømme. 
Brug den, når du sidder på en stol. Tryk 
langsomt fødderne mod måtten og gerne 
hver dag, men ikke mere end 1520 minut
ter. Vær opmærksom på, at de høje pigge 
midt på måtten passer til føddernes svang. 

Liv mener  
“Halløj, så kom der gang i blodcirkulationen. Jeg skal 
dog først lige vænne mig til fornemmelsen af de små 
pigge, som i første omgang gør ret ondt at komme i 
kontakt med. Også selv om de er afrundede, og jeg har 
strømper på. Men allerede efter et par dage har jeg 
vænnet mig til fornemmelsen. Nu kan jeg sagtens sidde 
de anbefalede 20 minutter og kan mærke, at jeg har 
mere følelse i mine fødder, når jeg rejser mig igen. Måt-
ten har en klar indvirkning på blodgennemstrømningen 
og er faktisk rigtig rar!”

SOS til tørre fødder
Er du træt af tørre fødder og revner i hælen, 
og gruer du for at lukke fødderne ud i 
foråret, kan hjælpen hedde Allpresan. Det 
er en hudplejelinje med særlige produkter 
til netop tørre fødder. Linjen blev i første 
omgang udviklet til diabetikere, fordi de har 
ubalance i svedkirtlerne og derfor mangler 
fugt. Men den har så efterfølgende vist sig 
også at være effektiv til andre, der kæmper 
med evigt tørre fødder.

Liv mener  
“Hold da op, hvor er det synligt, at jeg 
nu gennem flere dage har smurt fødder 
morgen og aften. Skumcremen fugter i 
dybden og fjerner både tørhed og hæl-
revner effektivt. Cremen er utrolig let 
at fordele og trænger hurtigt ind, så jeg 
kan hoppe i et par strømper (eller under 
dynen), uden at det fedter. Desuden er 
den superdrøj.”  

Letter trykket fra høje hæle
De fleste af os kan nok godt mærke, at stilet
ter ikke er det optimale fodtøj for os. Din 
forfod bliver altid belastet og ofte overbe
lastet, når du træder op på de høje hæle og 
lader fødderne falde ned og sidde i spænd, 
og det kan give smerter. Her hjælper Zebra
sålen ved at give ekstra polstring. Sålen kan 
også forebygge generel ømhed i fødderne.

Liv mener  
“Ah, jeg kan mærke, at sålerne har stødabsorbering og 
virker aflastende på mine fødder, når jeg går rundt. Jeg 
har stoppet dem i et par sko med høje hæle, og det kan 
altså mærkes, de giver mere komfort til mine fødder. 
Jeg kan simpelthen have skoene 
på i længere tid, uden at jeg føler 
nogen gener. De fungerer også 
glimrende i flade sko og er gene-
relt bare bløde at gå på.” 

1 2 3

Akupressur-/sømmåtte, 379 kr.  
hos Denintelligentekrop.dk.

Zebra-sål 
med klæb, 
75 kr. hos 

Qline.dk. 
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