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FAKTA

HUSK:
Det er lettere å forebygge 
enn å reparere etter at ska-
den har skjedd og en alvorlig 
sykdom er et faktum.
Ønsker du mer informa-
sjon om kroppens fordøy-
elsessystem, rense og be-
handlings programmer, 
kosthold, ernæring og 
forebygging av sykdom-
mer på grunn av dårlig 
fordøyelsesprosesser - ta 
kontakt med vår informa-
sjonstelefon så får du vite 
hvem som er din lokale 
 Ki-Terapeut med gode 
 erfaringer.
Vil du vite mer om hvor-
dan du kan utdanne deg 
som  naturterapeut - ta 
kontakt for nærmere in-
formasjon og studieplan. 
Utdannelsen foregår lo-
kalt i Ringsaker. 
Informasjonstelefon: 
62 34 41 44 
Telefaks: 62 34 41 45
E-Post:   
fi rmapost@herbaplus.no  
Geir Magne Andersen
Ki-Terapeut
Foreleser 

Fordøyelsen 
«helsens dirigent» for god helse!

Geir Magne Andersen
Ki-Terapeut – Foreleser

Helsen er avhen-
gig av de livsviktige 
 prosesser i fordøyels-
en, og alle funksjoner 
må fungere, og helsen 
blir aldri bedre enn 
det dårligste leddet i 
kjeden.
En liten reise fra 
maten puttes i  munnen 
til energi er produsert 
og avfallet er fjernet.

Munnen første prosess
Fordøyelsen starter faktisk alle-
rede før vi har startet å spise, og 
avsluttes ikke før kroppens celler 
har fått sin næring, og avfallet er 
skilt ut av kroppen. Når vi kan 
kjenne lukten eller ser et fristende 
måltid er prosessen allerede i gang 
ved at begynner å produsere mer 
spytt. Fordøyelse er den proses-
sen der forskjellige næringsemner 
brytes ned og magetarmkanalen 
tar opp viktige næringsstoffer til 
kroppen og kjemisk endrer ubrukt 
mat til avfall. Den første virkelige 
prosessen i fordøyelsen foregår i 
munnen ved tygging, det produse-
res og tilsettes spytt som setter i 
gang fordøyelsen. Prosessen gjør 
den tygde maten om til en bløt 
masse som kalles bolus. Spyttet 
gjør maten glatt slik at det blir let-
tere å svelge. Bolus glir ned spise-
røret og passerer nedre lukkemus-
kel før glir ned i magen. 

Magen
I magesekken produseres og fri-
gjøres magesyre (saltsyre), for å 
starte og hjelpe til med nedbryt-
ningen av de store matmolekyler. 
I magesekken blir de mindre mat-
molekylene til en bløt suppelig-
nende masse som kalles kymus 

som videre passerer gjennom ma-
gesekkens lukkemuskel (pylorus) 
og ned i tolvfi ngertarmen (duode-
num), som er den første delen av 
tynntarmen. Det er derfor like galt 
om du har for høy eller for lav pH 
og du har for mye som for lite ma-
gesyre. Det kan være vanskelig å 
skille symptomene. Syrenøytrali-
serende medisiner kan derfor i 
mange tilfeller forsterke proble-
mene. Snakk med din lokale  Ki-
terapeut om regulering av miljøet 
og sunnhet i magen. 

Tolvfi ngertarmen
I tolvfi ngertarmen (duodeum) blir 
det frigjort fordøyelses enzymer 
fra bukspyttkjertelen for blant an-
net å bryte ned proteiner. Leveren 
produserer og transporterer galle 
til galleblæren som igjen skiller ut 
og porsjonerer galle i tolvfi nger-
tarmen for å bryte ned kymus til 
enda mindre elementer som gjør 
at kroppen lettere kan ta opp og 
bruke maten som næring til ener-
giproduksjon. 

Nyrene
Vi kan ikke leve uten nyrer og nor-
malt er vi utstyrt med to. Du kan, 
og mange lever med bare en nyre, 
og de kan fungere med redusert 
funksjon helt ned til det bare er 
igjen 20 % av opprinnelig effekt. 
Nyrene har livsviktige funksjoner 
da de blant annet kontinuerlig og 
opp til ca. 400 ganger per døgn 
renser vårt blod for avfall og over-
fl ødig væske. Nyrene regulerer 
også salter og produserer enkelte 
hormoner. Mange forskjellige syk-
dommer kan skade nyrene. Diabe-
tes og høyt blodtrykk er av de 
sykdommer som gir størst skade 
og risiko for nyresykdommer.

Leveren
Leveren er kroppens nest største 
organ, og veier vanligvis mellom 1 
½ og 2 kg hos en voksen person. 
Den kalles for metabolismens el-
ler fordøyelsens «dirigent» da den 
er både produsent av en god del 
livsviktige stoffer og ellers har 
mange styrende funksjoner. Den 
er derfor det mest sentrale orga-
net i metabolismen. Så å si alt vi 
spiser tas opp i tarmen og fraktes 
til leveren før det går til målcelle-
ne der nødvendig livsenergi pro-
duseres for å opprettholde en god 
helse. Leveren kan regenereres, og 
svekkes ikke uten videre med al-
deren. Det er kjent at leveren ut-
fører over 500 livsnødvendige 
funksjoner, og at ca. 13 % av krop-
pens blod fi nnes til enhver tid i 
leveren. Den renser blodet for ska-
delige stoffer, produserer hormo-
ner, kolesterol, galle for nedbryt-
ning av fett og avfallsstoffer samt 
andre nødvendige fettstoffer og 
immunfaktorer for å fjerne bakte-
rier fra blodet og motstå infeksjo-
ner. I tillegg produseres spesielle 
typer proteiner som gjør at blodet 
kan koagulere og få blødninger til 

å stanse. Den lagrer jern, kopper, 
og vitaminene B12, A, D og K, og 
har en masse andre  livsviktige 
funksjoner. Leveren får tilført glu-
kose (sukker) fra tynntarmen, 
men kan også produsere glukose 
fra andre stoffer. Noe lagres i le-
veren i en annen form - kalt glyko-
gen. Glykogen kan senere omdan-
ne glykogenet til glukose for å 
bruke det som energi. Ta godt 
vare på leveren din. Snakk med 
din lokale Ki-Terapeut om hva 
som skader og belaster leveren, 
hva som kan brukes av mat, drik-
ke og kosttilskudd for å styrke de 
livsviktige prosesser som foregår 
i leveren.

Bukspyttkjertelen
Bukspyttkjertelen (pankreas) er 
en lang, tynn kjertel som ligger på 
tvers like bak og nedenfor mage-
sekken. Den har to hovedfunksjo-
ner eksokrine som har med for-
døyelsen å gjøre, og en endokrin 
funksjon som blant annet produ-
serer hormoner som insulin og 
glukagon.

Kjertelens eksokrine 
funksjon
Eksokrin betyr det skjer utenfor 
kjertelen, og det er denne delen av 
bukspyttkjertelen som har livsvik-
tige funksjoner i fordøyelsen. Den 
produser nødvendige enzymer for 
at tarmen skal kunne fordøye 
(bryte ned) maten. Enzymer bry-
ter ned næring ved å spalte be-
stemte kjemiske forbindelser i 
føden slik at molekylene blir min-
dre og lettere kan tas opp gjen-
nom tarmveggen og over i blodet. 
De ulike enzymene skiller seg fra 
hverandre ved at de spalter for-
skjellige kjemiske forbindelser. . 
Ufordøyde proteiner virker som 
gift for kroppen og er en av hoved-
årsakene til matintoleranse og 

dårlig helse. Bukspyttkjertelens 
eksokrine del samarbeider tett 
med leveren og galleblæren som 
begge skiller ut stoffer som er vik-
tige for fordøyelsen av maten. Det 
kan oppstå både akutt og kronisk 
betennelse i bukspyttkjertelen 

(akutt og kronisk pankreatitt). 
Ofte er disse sykdommene 

forbundet med langvarig 
og høyt alkoholinntak. 
Slike betennelser kan 
bli livstruende. Kronisk 
pankreatitt fører til 
nedsatt produksjon 

av enzymer. Dermed 
blir ikke maten i 
tarmen brutt ned 

tilstrekkelig og mye 
av føden passerer gjen-

nom tarmsystemet uten å 
bli tatt opp (absorbert) i blo-
det. Disse personene får ofte 
kronisk diaré, og de blir un-
derernærte på grunn av man-
glende opptak av føde. 

Kjertelens endokrine 
funksjon
Den hormonproduserende delen 
av bukspyttkjertelen kalles den 
endokrine delen og produserer 
fl ere typer hormoner. For å regu-
lere blodsukkeret produserer 
kjertelen hormoner som insulin 
og glukagon som er med på å re-
gulere blodsukkeret. Hormoner er 
kjemiske forbindelser som skilles 
ut direkte i blodbanen. Sammen 
med nervesystemet samordner og 
kontrollerer hormonene funksjo-
nen til kroppens ulike vev og or-
ganer, slik at de virker sammen på 
en hensiktsmessig, effektiv og 
korrekt måte. Bukspyttkjertelens 
endokrine del (hormonproduse-
rende), fysiologi og sammenheng 
med diabetes vil bli omtalt i egen 
artikkel i Ringsakern. Snakk med 
din lokale Ki-Terapeut om hva 
som skader og belaster bukspytt-
kjertelen, hva som kan brukes av 
mat, drikke, kosttilskudd og andre 
forebyggende tiltak for å styrke de 
livsviktige produksjoner av enzy-
mer og andre prosesser i buk-
spyttkjertelen.

Tynntarmen
Tynntarmen er opp til 7 meter lang 
og er på innsiden kledd med en 
sterkt foldet slimhinne og tarmtot-
ter som overfører alle fordøyde 
næringsstoffer som blant annet 
aminosyrer, vitaminer, mineraler, 
fettsyrer og antioksidanter til blo-
det og kroppens celler. Videre pas-
serer resten fra tynntarmen via 
ileocøkal-klaffen og inn i tykktar-
men. 

Tykktarmen
Det er svært lite næringsopptak i 
tykktarmen, men det tas derimot 
kontinuerlig opp vann (væske) fra 
tykktarmens kymus og massen 

som kom fra tynntarmen blir sta-
dig fastere. Tykktarmen er avhen-
gig av en god bakteriekultur for å 
holde oss friske. Den oppfatter 
ufordøyd kymus som avfall og 
skiller dette ut som avføring. Av-
fallet samles opp i endetarmen el-
ler siste del av tykktarmen. Hjer-
nen gir beskjed om behov for 
avføring og når avfallet skal tryk-
kes ut av kroppen. God funksjon i 
både tynn og tykktarm er helt nød-
vendig for god helse. Snakk derfor 
med di lokal Ki-Terapeut og gode 
og rensende programmer for tarm-
systemet.
Mange av dagens sykdommer opp-
står på grunn av for dårlige funk-
sjoner i fordøyelsessystemet 

Oppsummering
For å holde oss friske er vi er av-
hengig av at alle deler av fordøyel-
sessystemet fungerer optimalt for 
å ha en god fordøyelse med et sunt 
og godt næringsopptak samt opp-
nå nødvendig utskilling av avfall 
og giftstoffer fra tarmer, organer, 
blod og vev. Alle funksjoner i 
mage, tolvfi ngertarm, bukspytt-
kjertel, lever, tynn og tykktarmen 
må fungere godt. Prosessene og 
helsen blir aldri bedre enn det dår-
ligste leddet i denne lange kjeden 
av funksjoner som må fungere. Til 
sammenligning er en kjetting er 
aldri sterke enn den svakeste len-
ken. Ubalanse eller dårlig fysio-
logi i en av funksjonene kan gjøre 
oss alvorlig syke. 

Geir Magne Andersen 
(bildet) har arbeidet 
med alternative be-
handlingsteknikker 
med urtemedisin og 
kosthold som spesial-
felt. De siste 16 årene 
hra han holdt over 
2000 forelesninger i 
Skandinavia.
Han deler sine erfar-
inger med Ringsak-
erns lesere. I denne 
utgaven skriver han 
om fordøyelsen.
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