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Arvestoffet bestemmer hvor 
lykkelig og tilfreds du er, 
viser forskning.
Gener styrer 80 prosent 
av stabiliteten i mental 
helse. Det viser et nytt 
norsk studie ved Univer-
sitetet i Oslo, skriver helsenett.
no. 

Det betyr at personer som 
stort sett er fornøyde sannsyn-
ligvis forblir det livet ut. 

Studiet tok for seg tidligere 
omfattende undersøkelser av 
eneggede og toeggede norske 
tvillinger. Ved å sammenligne 
store grupper tvillinger kan for-
skere finne ut av hva som sty-
res av arv og hva som påvirkes 
av miljø. 

Resultatene tyder på at 
menn generelt er noe lykkeli-
gere enn kvinner. Kvinner lider 
oftere av ubehagssymptomer, 
som angst, depresjon og søvn-
problemer. 

Den kvinnelige lykkefølelsen 
er også mer styrt av miljøfakto-
rer enn den mannlige.

Født glad

FETT:   Hvor mye 
muskler har du, og 
hvordan står det til 
med forbrenningen 
din? Maskinen InBody 
720 gir deg sannheten 
om kroppen din.
–Jegerspentnå,sierJanneJen-
sen(37).VieriVikinghallen,og
Janneskaltestekroppsanalyse-
maskinenInBody720forførste
gang.

GRUNDIG:Sokker,smykker
ogklokkemåav,ellersertesten
kjappogukomplisert.

–Barestilldegoppåmetall-
merkene,holdihåndtakeneog
ståstille,såertestenoverpå
tominutter,instruererfysiote-
rapeutHjørdisM.Steinsviki
Vikinghallen.

Jannegjørsomhunblirfor-
talt.

–Jegregnermeddeterendel
fettsomkangjøresomtilmus-
kler,påpekerhunleendeførtes-
tenstarter.

Vedåsendeelektriskeimpul-
sergjennomhenderogføtter,
analyserermaskinenhvordan
kroppenersammensatt.

–Maskinen fortellerblant
annethvorstordelavvekten
dinsomermuskler,vann,fett
ogmineraler,hvordanstyrke-
forholdetmellomoverkroppog
underkropper,oghvorhøyfor-
brenningduharvedhvile,for-
klarerSteinsvik.

NYTTIG:Enkroppsanalyseer
etnyttigredskapiethelseper-
spektiv,meneridrettssjefiOlym-
piatoppenHordalandogdaglig
lederiTurnogidrettsforeningen
Viking,RogerGjelsvik.

– Dette gir folk et mer korrekt 
bilde av hvordan det står til med 
kroppen deres enn bare å se på 
kroppsmasseindeksen (BMI). 
BMI forteller jo ingenting om 
hvor mye av vekten som er mus-
kler, og hvor mye som er fett. Det 
kan føre til en feil oppfatning av 
hvor sunn eller usunn kroppen 
er. 

–EnpersonmedlavBMIblir
oftedefinertsomsunn.Menofte
serviatenmedBMIovernor-
malen,ogsomtrener,harensun-

n

nerekroppssammensetningenn
enutrentslankperson,påpeker
Gjelsvik.

MOTIVASJON:Testengiren
godpekepinnpåhvamanbør
trene,bådefornormalvektige
ogovervektige.

–Folkblirdessutenmotivert
nårdetestersegpånyttetterå
hatrentenstundogseratdehar
fåttmermuskler,sierGjelsvik.

DOMMEN: Nårtestenerover,
går fysioterapeutHjørdisM.
Steinsvikgrundiggjennomresul-
tatenemedJanneJensen.

–HunharennormalBMI,og
hunskårernormaltpådealler
flestemålingene.Altialtviser
resultateneathunharentem-
meligsunnkroppogennormal
livsstil.Menhuntrengeråtrene
styrkeforåbyggemermuskler,
ogharlitthøyfettandel,sier
Steinsvik.

Janneerikkeveldigoverras-
ketoverresultatene.

–Dettevaromtrentsomfor-
ventet.Jegløperetparganger
iuken,mentrenerikkestyrke,
såjegregnetmedatjegville
fåbeskjedomatjegbørfåmer
styrke,særligioverkroppen.

NåplanleggerJanneågåi
gangmedlittstyrketrening.

– Jeg gleder meg til å ta tes-
ten på nytt og se hvilken effekt 
styrketreningen har på mus-
kelmassen min, konstaterer 
hun smilende. 

KATHERINE FERGUSON
katherine.ferguson@ba.no

GJENNOMGANG: – Testen gir deg en helseskår på 73. Målet ditt bør være 
rundt 80, forklarer Hjørdis M. Steinsvik til Janne Jensen.
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   Fakta

INBODY 720
InBody 720 er maskin som 

måler sammensetningen av 
kroppen.

Maskinen bruker en tek-
nologi som heter bioelektrisk 
motstand analyse.

Kroppen består i hoved-
sak av væske/vann, proteiner 
(muskler), mineraler (skjelett) 
og fett.

Maskinen forteller hvordan 
fordelingen av disse er i krop-
pen din.

Maskinen måler også BMI, 
hvilestoffskifte, forholdet 
mellom livvidde og hoftemål, 
hvordan muskulaturen/styrken 
er fordelt på under- og over-
kropp, og på venstre og høyre 
side av kroppen, viceralt fett 
(fett rundt organene), .

InBody produseres av sel-
skapet Biospace, som opere-
rer i hele verden. I Norge for-
midles maskinen av selskapet 
Bodyanalyse.

Kilde: Bodyanalyse.no

Her kaN Du 
teste Deg
Flere steder i Bergen tilbyr 
å analysere kroppen din ved 
hjelp av InBody 720.
Her er en oversikt:

 TALI treningssenter 
 Vikinghallen ved fysiotera-

peut Hjørdis M. Steinsvik
 Pondusklinikken ved lege 

Kjell Vaage
 Brann stadion ved lege Jon 

Schjelderup
 Legekontoret for sjømenn
 Livsstilsenteret på Aust-

evoll ved fysioterapeut Siren 
Margrethe Økland
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SANNHETEN 
om kroppen din

TEST: Janne Jensen (37) venter spent               på hva maskinen InBody 720 og fysioterapeut Hjørdis M. Steinsvik vil avsløre om kroppen hennes.  
 FOTO: ARNE RISTESUND

Jeg reg-
ner med 

det er en del 
fett som kan 
gjøres om til 
muskler.

JANNE JENSEN (37)

Dette gir folk et mer korrekt bilde av hvordan det står til med 
kroppen deres enn bare å se på kroppsmasseindeksen (BMI).

JANNE JENSEN (37)

!

Øre-trøbbel
gir språk-
vansker?
Forskere vil nå undersøke om 
det er en sammenheng mel-
lom nedsatt hørsel hos barn og 
senere språkvansker. Ørebeten-
nelse er den nest mest hyppige 
årsaken til legekonsultasjoner 
hos små barn, og vanlig ørebe-
tennelse kan føre til en mer lag-
varig mellomørekatarr, noe som 
igjen gir et mildt eller moderat 
hørselstap. Nå skal et samar-
beid mellom helse Fonna, Hau-
keland og Psykologisk fakultet 
undersøke om kortere og mode-
rate hørselstap også påvirker 
den senere språkutviklingen, 
melder Helse Vest. 

Data  
og helse 
De aller fleste unge som spiller 
dataspill er som andre ungdom-
mer. En svensk undersøkelse 
blant 2900 ungdommer mellom 
16 og 25 år viser nemlig at data-
spillerne ikke skiller seg noe 
særlig fra de andre ungdomme-
ne, skriver dinside.no. – De aller 
fleste unge som spiller dataspill, 
er som andre ungdommer. Vi 
kan ikke se noen sammenheng 
mellom dataspill og dårligere 
helse, sier Per Nilsson, general-
direktør ved Ungdomsstyrelsen, 
som står for undersøkelsen.

Sunnere 
enn ryktet
i USA
Færre går på diett enn før, mens 
flere er mer opptatt av nærings-
rik mat, viser amerikanske tall. 
– Vi har blitt mer aksepterende 
i forhold til vår egen vekt, og 
det viktigste er: Er du sunn? 
sier Harry Balzer, visepresident 
i analyseselskapet NPD Group 
Inc til DinSide Helse. NPD 
Group registrerer hva amerika-
nere spiser. Ifølge Balzer er 62 
prosent av amerikanere over-
vektige, skriver Reuters Health. 
Men langt færre oppgir at de er 
på diett nå enn for 10 år siden. I 
2007 spurte NPD 26 000 perso-
ner om de var på diett. 29 pro-
sent av kvinnene og 19 prosent 
av mennene svarte at de var 
det. For ti år siden var tallene 
35 prosent av kvinnene og 23 
prosent for mennene. Tallene er 
landsrepresentative.

92803528
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	 Åpent:	Man-fre:	10-17,	Torsd.	10-19,	
	 Lør:	10-16.	Tlf.	55	23	00	72

www.sportsvarehuset.no

369,-
1 kg kun

Whey Isolate
• Protein-innhold på hele 91% 

• Blandes i vann, blir som deilig saft. 
• Velg mellom smak: 

appelsin, jordbær, frukt punch eller eple.

Et bedre og renere proteintilskudd får du simpelt hen ikke!

Velkommen 

til våre nye lokaler: 

Strandgaten 87 

(Gågaten)

399,-
300 gr kun

X-Ce-Me
• Siste generasjon høyeffektive 

creatin produkt 
• Ingen oppladningsfase er nødvendig 

• Velg mellom smak: 
spiky fruit eller sour lemon. 

For raskere restitusjonstid, økt styrke og muskelvolum!
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om kroppen din

TEST: Janne Jensen (37) venter spent               på hva maskinen InBody 720 og fysioterapeut Hjørdis M. Steinsvik vil avsløre om kroppen hennes.  
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Rekordlav  
prisstigning
Oslo: Prisfall på strøm, klær, teletjenester og audiovisuelt utstyr førte til en 
prisstigning på bare 0,8 prosent i fjor. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
viser at konsumprisindeksen (KPI) steg med 0,8 prosent fra 2006 til 2007. 
Med unntak av 2004 har det ikke vært lavere årsvekst enn i 2007 siden 
1960.  Det var i hovedsak prisutviklingen på elektrisitet som gjorde at pris-
stigningen ble så lav. – Med svært høye elektrisitetspriser i 2006 og kraftig 
fallende priser de første åtte månedene i 2007, ble prisfallet for elektrisitet 
inkludert nettleie samlet sett på 21,5 prosent fra 2006 til 2007, skriver 
SSB. Klær og skotøy hadde et prisfall på 5,1 prosent fra 2006 til 2007. 
Priser knyttet til vedlikehold og reparasjon av boliger bidro til å trekke KPI 
opp, med en vekst på 6,2 prosent. (ANB-NTB)

Spår lønnsfest
Oslo: Lønnsfesten i norsk arbeidsliv fortsetter og årets lønnsoppgjør kan 
bli det beste på ti år. – Lønnsveksten har vært ganske stor de siste årene, 
og vi forventer at det vil komme en ytterligere vekst i år, sier seniorøkonom 
Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets til NTB.  Arbeidsmarkedet er stramt og 
arbeidsledigheten er rekordlav, Aamdal tror derfor at lønnsveksten vil bli 
på 6 prosent i 2008. Det blir i så fall den høyeste veksten på ti år: i 1998 
økte lønningene med 6,2 prosent. (ANB-NTB) 

Flere tar abort ved 
Downs-diagnose
Nesten alle gravide over 38 år i Norge velger nå å ta abort hvis fosteret 
har fått påvist Downs syndrom eller andre kromosomfeil. I løpet av tre 
år er antall aborter på grunn av Downs syndrom blitt tredoblet i Norge, 
melder NRK. De siste årene har en ny blodprøve som tilbys ved Hauke-
land universitetssjukehus og Ullevål universitetssykehus gjort det mindre 
risikabelt å undersøke om fosteret har misdannelser. Leder Monika Borge 
i interesseforeningen Ups & Downs i Hordaland synes utviklingen er trist 
når stadig flere velger å ta abort av fostre med Downs syndrom.

MER PENGER: Ekspert 
spår sterk lønnsvekst.
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