
Kartlegging  
Hvordan finne underliggende årsaker? 



Avdekke belastninger 
1.Alvorlig sykdom er ofte 

livsstilsrelatert. Derfor er 
det viktigste man gjør ved 
alvorlig sykdom å 
korrigere kostholdet, ved 
å gå over til næringsrik og 
ren mat som ikke fremmer 
inflammasjon eller 
immunrespons, men 
tilfører kroppen næring 
som kan benyttes til 
reparasjon. 

2.Deretter vil spesifikke 
målinger / prøver være 
avgjørende for å «spisse» 
behandlingen så nøyaktig 
som man kan. 

Belastninger kan være så mangt: 
a) Matintoleranser eller allergier 
b)Blokkeringer fra miljøgifter 
c) Blokkeringer fra tungmetaller 
d)Overvekst av mikrober / 

forstyrrelser i tarmens bakterieflora 
e)Sopp i bolig, ventilasjonsanlegg, 

arbeidsplass, skole etc. 
f) Forsuring i vevet  
g) Genetiske disponeringer 
h)Hormonelle ubalanser 
i) Næringsstoffmangel 
j) M.m. 
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Fenomenet med fisken i bollen…. 
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Avlaste kroppen 
• Unngå / begrense eksponering av belastende substanser. 
• Kostomlegging! 
• Eliminere inflammasjoner/ betennelser. 
• Eliminere matvarer man reagerer på. 
• Avgifte tungmetaller. 
• Avgifte miljøgifter. 
• Redusere / fjerne sykdomsfremkallende mikrober. 
• Regulere pH. 
• «Unødvendige» medisiner… 
• Faste 
• Kaffeklystér 

+ 
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Avlaste kroppen 

Fjern triggere! 

1. Immunforsvar benytter enorme resurser på å forsvare seg mot eller håndtere mat, drikke eller 
inhalanter som kommer inn i kroppen, dersom man har en økt sensitivitet. Dette er resurser 
som immunforsvaret har bruk for på andre områder. 

2. Miljøgifter og tungmetaller lagres gjerne i fettvev, som er det mest isolerende materialet 
kroppen har. Innpakket i fett vil disse som oftest ikke skape problemer når de ligger i ro. Ved 
kontinuerlig eksponering kan mengden bli for stor, og avgiftningssystemet vårt lider. Avdekking 
av hvilke miljøgifter og/eller tungmetaller man eventuelt er belastet med, er avgjørende for å 
kunne lete i sine omgivelser etter eksponeringskilder, men også for å sette inn spesifikke 
tilskudd som hjelper til med eliminering av disse substansene. 
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Avlaste kroppen forts. 

Fjern triggere! 

1. Overvekst av mikrober i mage-tarm kan forårsake reduksjon i næringsopptak fra tarmen. Enkelte 
bakterier har egenskaper som gjør at de binder seg til spesifikke næringsstoffer som f.eks. kalsium, 
magnesium, sink og aminosyrer som f.eks. tyrosin. 

2. Mikrober som bl.a. sopp kan lage belegg på tarmslimhinnen som reduserer næringsopptak, i tillegg 
kan sopp være næringstyver. Sopp som dør produserer mange forskjellige toksiner som kroppen 
skal jobbe med å uskadeliggjøre og skille ut. Enkelte forskere hevder å ha belegg for at noen 
kreftformer faktisk er soppovervekt. 

3. Regulere pH – et miljø med for lav pH danner grunnlag for uønskede sykdomsprosesser, samt gir et 
vekstgrunnlag for sykdomsfremkallende mikrober. 
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Kunnskap om fokusområde 
• For å finne ut hvor man skal legge fokuset, er man 

helt avhengig av en dyktig behandler som gjør en 
god kartlegging, og som kan forstå og se 
eventuelle sammenhenger. 

• Her kan ulike tester være til stor hjelp, både hos 
lege og privat. Det er fordeler ved å benytte 
«begge leire», da prøver tatt hos lege og prøver 
tatt privat (som ikke er tilgjengelig hos fastlegen), 
kan gi utfyllende informasjon. 

• Austad Diagnostikk (ultralyd) alternativ til 
mammografi etc. 

• Termografi 

• Mikroskopering av blod, urin, avføring. 

• Ulike apparater som måle i mellomcellevæske 
(interstitiell væske). 

 «Det finnes mange veier til Rom» for å innhente 
informasjon. 
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Gener 
• Gener som styrer metylering og leveravgiftning spiller en vesentlig rolle 

for avgiftning, og hvor store mengder giftstoffer vi tåler å utsettes for før 
vi begynner å vise sykdomstegn. 

• Testen som jeg jobber med fra smatDNA i Australia, har over 40 gener 
med relasjon til avgiftning og metylering (fase 1 og fase 2). 

En gentest kan benyttes på to måter: 
1. For å vite hvilke fallgruver man skal unngå, med andre ord man får verktøy til å 

gå utenom de faktorer som kan trigge aktivering av uheldige gener. 
2. For å eventuelt finne årsak til sykdom i uheldige genetiske disponeringer, slik at 

man kan «spisse» behandlingen enda bedre. 
 

En gentest kan gi din behandler en god oversikt over dine «svake lenker», 
sånn at forebygging / behandling blir lagt opp der etter. 
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Organiske syrer og miljøgifter 
• Miljøgifter kan blokkere flere funksjoner i kroppen, slik 

som f.eks. energiproduksjon inne i cellene våre. 

• Vi er forskjellig rustet til å eliminere giftstoffer vi 
eksponeres for. Noen «tåler» større eksponering enn 
andre. En av de som kan veldig mye om temaet, Dr. Mark 
Schauss, deler oss inn i fire grupper: 

1. Gode avgiftere 
2. Middels avgiftere 
3. Reduserte avgiftere 
4. Dårlige avgiftere 

Sykdomsutvikling avhenger av hvilken kategori man faller 
inn under. Er man i kategori 3 og 4, bør man så tidlig som 
mulig finne ut hvordan avgiftningskapasiteten er, og ta 
sine forhåndsregler. 
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Matintoleranse 
Matintoleranse er ofte en del av et 
større bilde ved alvorlig sykdom. 

En ubehandlet matintoleranse kan:  

• Trigge og forårsake inflammasjon. 

• Belaste immunforsvaret ved å 
forbruke resurser som skulle ha blitt 
benyttet til viktigere oppgaver. 

• Forverre en underliggende sykdom. 

• Forverre/bidra til autoimmun 
respons. 
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Mikrobiom 
• Bakteriefloraen i tarmen spiller på lag med 

immunforsvaret vårt. Omkring 70% av kroppens 
immunforsvar sitter lokalisert i tarmveggen bl.a. i form 
av Peyerske plaque.  

• Interageringen og balansen mellom tilstedeværende 
bakterier i tarmen og immunforsvaret vårt, er en 
avgjørende faktor for en normal immunrespons. 

• Ubalanse i bakteriefloraen kan bl.a. påvirke 
avgiftningsprosessen, øke forekomst av lipo-
polysakkarider, og forårsake re-absorbsorbsjon av 
toksiner ved de-konjugering av bindinger mellom 
toksiner og aminosyrer fra fase 2. Dette vil ytterligere 
kunne øke belastningen på leveren. 

• D-vitamin mangel er sett i sammenheng med redusert 
integritet i tarmbarrieren. 
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Tilføre eventuelle mangler 

Flere prøver kan være nyttige for å 
avdekke eventuelle næringsmangler: 

• Blodprøver hos lege                 
(relevant for noen næringsstoffer). 

• Helblodsprøve                                    
(ser hva som har kommet inn i cellen)                                         

• Hårmineralanalyse                    
(relevant for mineraler). 

• Urinprøve med måling av organiske 
syrer (relevant for enkelte 
aminosyrer, vitaminer og mineraler). 
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Forebygging vs. behandling 

• Det vil alltid være lettere å 
forebygge enn å behandle! 

• Dersom ubalanser, mangler og 
tendenser til sykdomsutvikling 
oppdages tidlig, kan det motvirkes, 
og man kan finne verktøy for å 
unngå det i fremtiden. 

• En test vil kunne avdekke eventuelle 
ubalanser, og gi et grunnlag for 
livsstilsendringer og valg av tilskudd. 
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Test, - ikke gjett! 
Velkommen på vår stand  15 
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