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What goes in,
must come out
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hat goes in, must come out.”
Så enkelt er det, men også så
vanskelig. Prosjektet hadde
sin første samling for seks gutter og åtte
BTTJTUFOUFSQÌSSFOEFQÌ)PUFM4DBOEJD
Vulkan i Oslo i april. Det handlet om
kosthold og økt selvfølelse. Til høsten
kommer et nytt kurs, og kursene følges
opp med nyttig info på nettsiden til FFM,
ifølge prosjektleder Øyvind Hansen.
Kuttet ut sukker
– Broren min og jeg søkte på nett, og fant
ut at det kunne være lurt å kutte ut det
vi kaller raske karbohydrater, ikke minst
sukker. Sukker kan føre til urytme i hjertet, og ble byttet ut med mer naturlig fett.
Etter omleggingen fikk vi ikke bare bedre
hjertehelse, men også flere andre helsegevinster. Totalkolesterolet gikk ned, og
andelen av det gode kolesterolet (HDL)
har økt, mens det dårlige kolesterolet
(LDL) har gått ned, sier Øyvind.
Bedre selvbilde
Det er viktig å få Duchenne-gutter til å
søke informasjon i stedet for å gi bastante råd. Å finne ut av ting selv, kjenne
på kroppen at det fungerer, få et friere
liv. Økt selvfølelse og bedre selvbilde
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Kosthold
for et
bedre liv
– Tarmen vår er en muskel, og muskler funker
bedre når man kan gå. Kan du ikke gå, kan du
kanskje spise litt smartere.

er viktig i et samfunn hvor det kanskje
er blitt mindre plass for forskjeller. Ola
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lurt og hva som er vanskelig når du må
på do. Ernæringsfysiolog Mona Eli Sæland utfordret deltakerne om kostholdet
deres, og lørdag laget de middag selv på
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Kuttet ut kjøtt
– Jeg ble spurt om å bidra, og har erfaring med å endre kosthold. Jeg har kuttet
ut kjøtt, og har det bedre, sier Gabriel
Wilhelmsen Hoff (21). Gabriel studerer
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seanse på søndag om hva som påvirker
selvfølelsen. Å øke selvfølelsen gikk som
en rød tråd gjennom hele kurset både
på dagtid og kveldstid, da det var lagt
opp til sosiale aktiviteter, blant annet
film om selvstendige liv. Kurset gikk i
FFMs regi, og legemiddelfirmaet PTC var
hovedsponsor. Til høsten er det satt opp
nytt kurs for deg som ikke kom med nå.
Dette var både lærerikt og kult, så følg
med på sosiale medier, FFMs nettside og
i Muskelnytt!

”

Jeg har kuttet ut
kjøtt, og har det bedre
Gabriel Wilhelmsen Hoff

”

Det er smart å
spise mindre sukker
Øyvind Hansen

FAKTA
s What goes in, must come out
er et prosjekt for gutter med
$UCHENNE
s 0ROSJEKTET HANDLER OM BEDRE
kosthold og bedre selvfølelse
s %TT KURS ER ALLEREDE AVHOLDT4IL
høsten kommer et nytt kurs.
s &&- ER ARRANGR AV KURSENE OG
04# ER HOVEDSPONSOR
s YVIND (ANSEN HAR $UCHENNE
er primus motor i prosjektet
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