
– Jeg har blitt mye bedre både i forhold til mine astmaplager og til 
fibromyalgien som jeg lider av. I det hele tatt føler jeg meg som et 
annet menneske  etter at jeg gikk ned 11 kilo ved hjelp av EasyLife 
programmet her på Sissels Sprek og Blid på Oasen, sier Siren 
Østevold (72) fra Melkeplassen i Bergen. Les mer om Siren, her 
sammen med EasyLife instruktør Vivan Veum (til h), på side 6-7. 
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Nye kurs starter nå!  Ring 4000 47 60 å sikre deg plass!

– Å være to som gjennomfører EasyLife programmet er fantastisk bra. For vi spiser den samme maten og vi trener 
sammen. Dette er et felles prosjekt, sier Synnøve (49) og Geirmund (53) Håkonshella som hadde gått ned hen-
holdsvis 14 og 25 kilo etter 4 måneder med livsstilsprogrammet EasyLife ved In Shape treningssenter i Olsvik.
Les mer om de to, her i hver sin romaskin på In Shape, på side 4-5. 

Bedre helse med
EasyLife hos Sissels
i Fyllingsdalen 

Ektepar fra
Håkonshella
ned 25 og
14 kilo med
EasyLife



Ny forskning fra NTNU viser at det er samme om du slan-
ker deg over tid, eller går raskt ned i vekt. På sikt vil det ha 
samme effekt.

Myten sier at man vil legge på seg raskt etter en intensiv 
diett, og at man heller bør gjøre endringer i et lengre per-
spektiv. Ny forskning viser imidlertid at gevinsten vil være 
den samme om du velger den ene eller andre slanke-
metoden.

Hvorfor utfordre motivasjonen din til et 
langvarig vektreduksjonsopplegg? Gå raskt 
ned i vekt og bruk heller tid, motivasjon og 
viljestyrke på å stabilisere vekten der du 
ønsker å være!

– Man har tidligere tenkt at det ikke ville være lurt å gå 
raskt ned i vekt, fordi det vil være ensbetydende med 
vektøkning på lang sikt og større nedgang i forbrenningen. 
Men alle myter har nå blitt knust med vår forskning og en 
stor studie gjennomført i Australia”, sier førsteamanuensis 
Catia Martins, ved Senter for fedmeforskning ved NTNU.
– Dette gir flere muligheter i forhold til hvilken dietter man 
kan benytte seg av i vektreduksjonsfasen. Å gå hurtig ned 
i vekt er ikke farlig, sier Martins.

Motiverende å gå raskt ned i vekt
Martins påpeker også at annen forskning har vist sam-
menheng mellom vektreduksjon og motivasjon.
– Går man ned 1,5 til 2 kg hver uke, kan det fungere som 
en ekstra motivasjon, som kan resultere i at flere gjen-
nomfører vektreduksjonsfasen, sammenliknet med dem 
som går saktere ned i vekt, sier hun.
Forskerne har funnet ut at det å gå raskt ned i vekt, kan 
fungere vel så bra på lang sikt, som å redusere vekten 
over tid. Men utfordringene er fremdeles de samme: Hva 
skjer etter at dietten slutter?
– Selv om vi har de samme utfordringene, vet vi nå at det 
finnes flere muligheter, der rask vektreduksjon også er et 
godt alternativ, sier Martins.

Har visst om dette
Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i 
Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved 
Universitet i Oslo, er enig i resultatet som framkommer i 
NTNU-undersøkelsen.

– Det er mye forskning som støtter dette. De 
som går mye ned i vekt, over relativt kort tid, 
er de som opprettholder vekten, sier han.

Hjelmesæth sier videre at dette kan være et tegn på at de 
som er i stand til å iverksette de drastiske planene med 
lite kaloriinntak, også er de som er best til å vedlikeholde 
gode vaner.

Myten om at hurtigslanking ikke lønner
seg på sikt, er en myte som har festet
seg hos mange.

– Grunnen til at dette er en myte, kan være at den har blir 
gjentatt over flere år, selv om det ikke har vært belegg for 
det. Man tenker gjerne også at ved å endre små vaner er 
det enklere å få det til å vare, enn å foreta drastiske tiltak, 
sier Hjelmesæth.
På spørsmål om hvor viktig trening og kosthold er oppi 
dette, svarer professoren:
– Ønsker man å gå ned i vekt, så må man spise mindre. 
Trening og fysisk aktivitet betyr ikke like mye. Har man 
klart å gå ned i vekt, betyr imidlertid trening mye for
å stabilisere vekten, siden forbrenningen synker mye.

Kilder: Coutinho, S. R., With, E., Rehfeld, J. F., Kulseng, B., Truby, H., & 
Martins, C. (2017). The impact of rate of weight loss on body composition 
and compensatory mechanisms during weight reduction: A randomized 
control trial. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland).
Dagbladet (11. august 2017. Myten om hurtigslanking knuses i ny fors-
kning [Internett], Dagbladet. Tilgjengelig fra: https://www.dagbladet.no/
nyheter/myten-om-hurtigslanking-knuses-i-ny-forskning---a-ga-ned-i-
vekt-veldig-fort-er-ikke-farlig/68579291 [Lest 1.november 2017].

Myten om hurtigslanking 
knuses i ny forskning
– Å gå ned i vekt veldig fort, er ikke farlig!

Forskning 
på fedme og 

overvekt

www.facebook.com/easylifevest2
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Jeg trengte 
rett og slett 
hjelp til å 
legge om 
livsstilen.

“Overlege
gikk ned
95 kilo
– anbefaler EasyLife!

Broom-Benny gikk ned
9 kilo i 2013 og holder vekten

HEGE DALSVEEN, LIER
170 kilo i august 2013

÷ 95 kilo februar 2015 
Holder fortsatt vekten!

Hege Dalsveen (45)
l Sivilstand: Kjæreste,
 en datter.
l Bosted: Lier.
l Yrke: Overlege ved
 Blakstad sykehus.

fakta

Benny Christensen (52)
l Bosted: Vollen, Asker.
l Yrke: Journalist
 i bilredaksjonen til TV2.

fakta

– Selv om jeg er psykiater og jobber med å hjelpe pasienter hver dag, 
oppdaget jeg at det er noe annet å hjelpe seg selv enn å hjelpe andre. 
Jeg hadde ikke klart det jeg har klart nå, uten EasyLife, påstår overle-
gen ved Blakstad, Hege Dalsveen.
– Jeg har vært overvektig helt siden barndommen, men det var først 
da jeg begynte på EasyLife, med en instruktør som følger meg opp 
hele tiden, at jeg virkelig begynte å få resultater.
– Her får du alltid hjelp, samholdet i gruppene er utrolig og treningene 
er tilpasset ditt eget nivå.

– EasyLife handler ikke bare om slanking, men om kosthold,
aktivitet, veiledning og støtte. 
– EasyLife sentrene tilbyr så utrolig mye mer enn bare pulver og slanking.
Her har man muligheten til å gjøre mye annet som fjellturer, medlems-
kvelder og lærerike treningsturer til Foca i Tyrkia hvor vi trener
og lærer mer om mat i en nydelig atmosfære.
– Jeg gikk ned mange kilo på Grete Roede kurs for en del år siden. Men etter
 at jeg avsluttet kurset, hadde jeg problemer med å holde vekten. Jeg forsto at
noen litt mer omfattende enn et 8 ukers kurs måtte til og tok kontakt med Thomas.
Dette ble starten på en varig endring som har gitt Benny et nytt syn på livet og hva som er viktig.

EasyLife er mer enn 
bare trening, her er
vi en familie som 
støtter hverandre...

“

– Vi anbefaler
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– Da vekta på Haukeland 
Sykehus gikk helt rundt og 
passerte 150 kilos merket, 
fikk jeg sjokk og forsto alvo-
ret. Da passet det også vel-
dig bra at kona fant EasyLife 
magasinet i postkassen måne-
den etter, forteller Geirmund 
Håkonshella (53).  

For det var Synnøve Håkonshella 
(49) som tok initiativet og sa til man-
nen sin at hun trodde dette kunne 
være noe for dem.  Problemet var 
bare at hun nærmest hadde allergi 
mot treningssentre og var sikker på 
at et slikt senter slett ikke var noe 
for henne. 
– Men så ble jeg gledelig overrasket 
da vi kom hit. For her er det så hyg-
gelig og det er så mange andre på 
vår alder og i samme situasjon som 
oss. Dessuten har vi et fantastisk 
samhold i EasyLife gruppen vi er 
med i. Vi møtes en gang i uka til 
undervisning, vi trener sammen to 
ganger i uka, og støtter og hjelper 
hverandre. 
Hun veide 116 kilo ved oppstarten i 
september, mens han hadde kom-
met seg ned til 144 kilo på egen-
hånd, da det et år lange EasyLife 
programmet startet opp. 

8 kilo på to uker
– Jeg fikk en skikkelig kickstart. 
Å gå ned 8 kilo allerede etter 2 
uker, var over all forventning og ga 
meg skikkelig motivasjon til å stå 
på videre, forteller Geirmund, som 
hadde gått sakte men sikkert opp i 
vekt gjennom flere år. 
– At vekten hadde passert 150 kilo 
i fjor sommer, kom likevel som et 
sjokk for meg. For jeg hadde ikke 
veid meg på flere måneder og trod-
de den lå på 130-140 kilo. Så at 
kona fikk meg med på dette, var 
i grevens tid, før jeg begynte å få 
problemer med helsen også. 
Da vi treffer ekteparet på In Shape 
i Olsvik viser vekta at han har gått 
ned 25 kilo, fra 144 til 119, mens 
fettprosenten hans har sunket som 
en stein, fra 41 til 27 prosent. I kilo 

betyr dette en nedgang på 15 kilo 
med fett. 

Muskler i stedet for fett
– Enda viktigere er det at det far-
lige indre fettet nesten er halvert. 
Samtidig har jeg opprettholdt mus-
kelmassen min. Ja, den har til og 
med økt litt, noe som betyr at mens 
jeg har mistet fett, så har jeg lagt 
på meg muskler, forteller den for-
nøyde 53 åringen. 
Som følge av dette har hverdagen 
hans blitt en helt annen, både hjem-
me og på jobb. 
– Det var et slit å bøye seg og løfte 
tunge steiner på jobben min hos 
Eikner Naturstein. Dette går som 
en lek nå. 
Han er likevel langt fra å være i mål. 
For Geirmund vil ned til i hvert fall 
under 110 kilo, noe som ikke er 
verst for den 188 cm høye mannen .
– Det er mitt første mål. Så får vi se 
om jeg kan nærme meg 100 tallet. 

Vil ned 34 kilo
100 tallet er det første målet for 
Synnøve. Det målet vil hun passere 
uken etter at vi har møtt dem, er 
hun sikker på. 
– Men det egentlige målet mitt er å 
veie 83-85 kilo, altså å gå ned mer 
enn 34 kilo totalt. Det er fortsatt 
7 måneder igjen av EasyLife pro-
grammet og vi har allerede lagt om 
livsstilen vår, både i forhold til mat 
og trening, sier 49-åringen, som 
har hovedansvaret for matlagingen 
i huset. 
– Vi har lært så mye om mat som 
vi ikke visste før, og vi innser nå at 
vi har spist helt feil tidligere, både i 
forhold til hva slags mat vi spiser, 
mengde, hvordan vi setter sammen 
måltidene og hvor ofte vi skal spise. 
Nå spiser vi for eksempel mindre til 
hvert måltid enn vi gjorde tidligere, 
men flere ganger per dag. 
Ekteparet er enig i at det er veldig 
bra at de er to om gå på EasyLife 
kurset. 
– Vi støtter og hjelper hverandre, vi 
spiser den samme maten og vi tre-
ner sammen på In Shape 3 ganger 
i uka. 

Synnøve (49) og
Geirmund Håkonshella (53)
l	 Sivilstand: Gift, 3 barn, 30, 28 og 22,
 og 3 barnebarn, 7, 7 og 1.5 år.
l	 Bosted: Håkonshella.
l	 Yrke: Produksjonsmedarbeider hos
 Eikner Naturstein, hun er
 hjemmeværende.

fakta

Fikk sjokk da vekta          viste 150 kilo

Fett er erstattet med muskler for 
Geirmund Håkonshella, her i gang
med knebøy, godt fulgt av sin EasyLife 
instruktør, Vivian Veum og innehaver
av In Shape i Olsvik, Frode Monsen. 
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Samholdet 
i EasyLife- 
gruppen
vår er helt 
fantastisk.

“

Legen
fornøyd
– Legen er vel-
dig fornøyd med 
vektnedgangen 
min. Han får også 
se blodprøvene 
som EasyLife 
instruktøren min 
Vivian Veum tar, 
og mener jeg var 
smart som startet 
opp med dette før 
jeg fikk problemer 
med blant høyt 
blodtrykk. 

Nye klær
Gjermund har gått 
fra størrelse 62 til 
56 i arbeidsklær, 
mens Synnøve 
gått ned fra kles-
størrelse 48 til 42. 

Kan komme
som du er
– Jeg er så over-
rasket over hvor 
annerledes det er 
her på trenings-
sentret i forhold 
til det jeg hadde 
trodd det skulle 
være. Man kan jo 
komme som man 
er, og trenger 
blant annet ikke 
å kle seg på noen 
spesiell måte, sier 
Synnøve. 

Fikk sjokk da vekta          viste 150 kilo

– Det er helt suverent å være to som 
gjennomfører EasyLife programmet. 
Vispiser samme mat og vi trener 
sammen, sier ekteparet Synnøve
og Geirmund Håkonshella,
her i treningssalen på In Shape. 

Vekta har gått ned 
fra 144 til 119 kilo, 
mens fettprosenten 
har sunket fra 41 til 27 
prosent. I tillegg viser 
målebåndet til EasyLife 
instruktør Vivian Veum 
at livvidden til Geirmund 
Håkonshella har gått
inn fra 139 til 115
centimeter. 
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Fikk igjen pusten etter
at hun gikk ned
11 kilo med EasyLife 

– Lungekapasiteten min er bedret med hele 25% og jeg har kommet i mye bedre form enn jeg har vært på mange år,
sier Siren Østevold, her i gang på crosstraineren på Sissels Sprek og Blid på Oasen, mens EasyLife instruktør, Vivian Veum
og hovedansvarlig for EasyLife i Bergen, Frode Monsen, følger fornøyd med. 
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– Lungekapasiteten min har 
blitt 25 % bedre etter at jeg 
la om kostholdet, begynte og 
trene og gikk ned 11 kilo ved 
hjelp av EasyLife programmet 
her på Sissels Sprek og Blid 
på Oasen, sier en strålende 
fornøyd Siren Østevold (72) 
fra Melkeplassen i Bergen. 

Hun lider av astma og har vært svært 
tungpustet i mange år. Derfor anbe-
falte legen henne å gå ned i vekt og 
komme i bedre form. 
– Jeg har vært medlem på Sissels i 
Fyllingsdalen siden 2016. Men jeg gikk 
ikke ned i vekt bare ved å trene. Så 
da jeg fant EasyLife magasinet her på 
bordet på treningssentret, tente jeg. 
For her kunne jeg blant annet lese om 
en jeg kjente som hadde gått ned 13 
kilo, og jeg forsto at dette programmet 
kunne være noe for meg også. Jeg 
trengte et program som hjalp meg til 
å legge om kostholdet mitt i tillegg til 
å trene, sier 72 åringen, som begynte 
å legge på seg etter at hun ble pen-
sjonist 
– Da ble jo livet roligere, og særlig de to 
siste årene har vekten gått veldig mye 
opp. Da jeg i tillegg lider av astma, ble 
jeg selvfølgelig også enda mer tung-
pustet. Derfor menge legen at det ville 
være bra for astmaen min at jeg både 
gikk ned i vekt og kom i bedre form. 
Det henger jo sammen. 

Ned 11 kilo 
Hun startet på EasyLife programmet 
hos den velskolerte og flinke instruk-
tøren, Vivian Veum, i september i fjor. 
Etter 4 måneder hadde hun både gått 
ned 11 kilo og kommet i mye bedre 
form. 

– Undersøkelser viser at jeg har forbe-
dret lungekapasiteten min med hele 
25 % etter at jeg gikk ned disse 11 
kiloene. Nå er jeg ikke lenger tungpus-
tet og jeg har fått en helt annen energi 
enn jeg hadde. Før var det et ork bare 
å gå opp trappen eller å gå til butik-
ken på den andre siden av gaten der 
jeg bor på Melkeplassen. Nå derimot, 
løper jeg til butikken flere ganger om 
dagen, uten problemer, forteller pen-
sjonisten som virkelig har fått hjelp til 
å legge om livsstilen sin, både i forhold 
til mat og trening. 

Nytt kosthold
– Jeg har lært så mye om kosthold av 
Vivian (Veum) som jeg ikke visste før. 
Jeg har kuttet ut mye som jeg spiste 
for mye av tidligere. Samtidig spiser 
jeg mye mer av ting jeg ikke spiste for 
mye av før.

– Jeg har også lært hvordan jeg skal 
sette sammen måltidene, hvor mye 
jeg skal spise til hvert måltid og hvor 
mange ganger jeg skal spise hver dag. 
Det har gjort at jeg føler meg som et 
helt nytt menneske nå. Ikke er jeg trøtt 
lenger heller, som jeg ofte var før, og 
legen min synes det er fantastisk. 
– Han anbefaler meg å fortsette å spise 
slik jeg har lært gjennom EasyLife pro-
grammet. 

Trener styrketrening 
Siren trener på Sissels Sprek og Blid 
på Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen 2 
ganger i uka, for det meste styrketre-
ning. 
– Jeg merker virkelig at jeg er blitt ster-
kere i hele kroppen, og det sammen 
med at jeg har gått ned 11 kilo, gjør 
at jeg fungerer på en helt annen måte 
enn tidligere. Før var det for eksempel 
et slit bare å komme opp og ned fra 
gulvet, men nå går dette så lett som 
bare det, sier 72 åringen, som stortri-
ves på det hyggelige treningssentret i 
Fyllingsdalen. 
– Her er det koselig og jeg treffer 
mange på min egen alder samt andre 
som også jobber med å gå ned i vekt, 
sier Siren. Hun er også veldig godt 
fornøyd med at hun igjen kan bruke 
klær som ikke har passet på de to siste 
årene.
– Nå har jeg tatt dem fram igjen og de 
sitter som et skudd. Så jeg slipper å 
kjøpe nye klær. 
Om fremtiden er hun også klar. 
– Jeg skal gå ned minst 4 kilo til. Målet 
mitt er å gå ned 15 kilo totalt og så 
stabilisere vekten. 

Jeg har lært 
så mye om 
mat som jeg 
ikke visste.

“
Siren Østevold (72)
l Sivilstand: Enslig, 2 barn,
 4 barnebarn, 1-28 år. 
l Bosted: Melkeplassen i Bergen.
l Yrke: Pensjonist, tidligere
 regnskapskonsulent.

fakta

– Jeg trener styrke to ganger i uka her hos Sissels på 
Oasen i Fyllingsdalen, sier Siren Østevold, her sammen 
med Vivian Veum og Frode Monsen. 

– Her hos Sissels på Oasen er det et veldig hyggelig miljø, sier Siren 
Østevold her rundt bordet i resepsjonsområdet på Sissels, sammen 
med Vivian Veum og Frode Monsen. 



www.facebook.com/easylifevest8

Arne Eilertsen (bildet) har jobbet åtte år 
fulltid som Personlig Trener i treningsbran-
sjen. Først i tre år i SatsElixia, før han star-
tet et nytt, privat treningssenter ved navn 
Bergen PT-Senter for fem år siden. I dag 
har Bergen PT-Senter 41 Personlige Tre-
nere, en fysioterapeut og tre ernærings-
veiledere fordelt på fem sentre. Arne er en 
travel mann, for han studerer også medisin 
for å bli lege.
Med kunnskap han har gjennom legestudi-
ene, samt erfaring som Personlig Trener, 
anbefaler han EasyLife på det sterkeste. 
– Et uttalt mål, og en fast avtale mellom 
kunde og instruktør over lang tid, er nøk-
kelen til suksess. 
EasyLife er det eneste konseptet som går 
over ett år, og den tiden trenger man hvis 
resultatet skal bli varig. For det er vel det 

man ønsker? Det finnes mange konsepter; 
noen der man drikker og spiser diverse 
produkter, noen kurs varer i åtte uker, 
noen i 16 uker – MEN, det er for kort tid. På 
EasyLife-kurs lærer en om mat og trening 
- hvordan - hvorfor – samt mye om mental 
trening. Ofte har man brukt mange år på å 
komme dit en er, og tenker at en innskjer-
ping må til. Hvorfor er det fortsatt noen 
som tror at det ordner man på 16 uker? 
Selvfølgelig fordi vi ønsker at det er slik, 
men den drømmen ødelegges – og vi en-
der opp som Jo-Jo slankere. Instruktørene 
til EasyLife er dyktige, og det er det eneste 
konseptet i Norge som kan dokumentere 
resultatet medisinsk, noe Arne setter pris 
på, som snart selv er lege.

Arne fra Bergen PT 
anbefaler EasyLife
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Frode Monsen, innehaveren av In 
Shape i Olsvik, var redd for at regn-
skapsføreren hans de siste 15 årene 
skulle pensjonere seg. Derfor over-
talte han Inger Ludvigsen til å starte på 
livsstilsprogrammet EasyLife på hans 
senter i Olsvik. 
Det ble en suksess. For etter bare 
2 måneder av det ett år lange vek-
treduksjons- og livsstilsendringspro-
grammet, hadde Inger gått ned hele 
13 kilo.  Nå kan vi derimot berette at 
den populære regnskapsføreren både 
fortsatte å gå ned i vekt etterpå, og 
siden har klart å stabilisere vekten sin. 
– Jeg gikk ned 13 kilo, fra 98,7 kilo, 
som jeg veide da jeg startet på 
EasyLife programmet i februar i fjor, 
til 85 kilo, 2 måneder senere. Deretter 
fortsatt jeg å gå ned i vekt, og gikk ned 

ytterligere 7 kilo, til 78 kilo, i juli. Den 
vekten har jeg senere klart å holde, 
slik at jeg fortsatt veier det samme 
nesten et år senere, forteller en stolt 
regnskapsfører, som er i ferd med å 
bevise at EasyLife programmet ikke 
bare hjelper deg ned i vekt, men også 
til å legge om livsstilen, slik at du ikke 
går opp i vekt igjen. 

Nytt kosthold
Inger spiser det samme som hun har 
lært gjennom EasyLife programmet, 
og hun har fortsatt å trene to ganger 
i uka på In Shape, i tillegg til å gå mye 
hver eneste dag. 
– Jeg spiser regelmessig, men mindre 
til hvert måltid, og oftere enn tidligere. 
Dette er det aller viktigste. Dessuten 
har jeg lært så mye om mat som jeg 

ikke visste, og følger bare de rådene 
som EasyLife instruktøren gir meg.
– I tillegg trener jeg både styrketre-
ning og Pilates, mens jeg går i snitt 
6-7000 skritt per dag, forteller Inger, 
som også trekker fram at forholdet 
mellom fett og muskler har endret seg 
drastisk i kroppen hennes ett år etter 
at hun startet med EasyLife. 
– Fettprosenten min har sunket fra 
37,9 til 25,7. Det betyr i kilo at jeg nå 
har 20,2 kilo fett på kroppen, mens jeg 
hadde 37,9 kilo. Enda viktigere er det 
at mengden av det såkalte vicerale 
fettet, det farlige, indre fettet, er mer 
enn halvert. 
– Samtidig har jeg beholdt like mye 
muskelmasse som da jeg startet opp, 
avslutter den fornøyde regnskapsfø-
reren.

Inger Ludvigsen fortsetter
å gå ned i vekt på In Shape

I august utgaven 
av det magasinet 
som leseren nå 
holder i hånden 
sto det at regn-
skapsføreren ved 
In Shape trenings-
senter i Olsvik, 
Inger Ludvigsen 
(65), hadde gått 
ned 13 kilo etter 2 
måneder ved hjelp 
av EasyLife. Nå kan 
vi fortelle at hun 
har fortsatt å gå 
ned i vekt, og også 
holder vekten, 
nesten et år etter 
at hun gikk ned 20 
kilo. 

Slik ser regnskapsføreren på In Shape, Inger Ludvigsen, ut etter at hun har gått ned 20 kilo siden
hun startet opp med EasyLife i februar i fjor. Her sammen med sin EasyLife instruktør, Vivian Veum,
i en av apparatsalene på In Shape. Over til venstre: Inger Ludvigsen for et år siden, da hun startet opp 
med EasyLife programmet på In Shape i Olsvik. Da veide hun 98 kilo. Nå veier hun 78 kilo.
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– Jeg følger bare det treningsopplegget jeg har fått her på Modus. Det gjør at jeg både er blitt sterkere og fått bedre kondisjon,
sier Raymond Dokmo, her i gang med knebøy, sammen med sin instruktør, Trond Chitussi. 

- Jeg ønsket meg noe varig, noe 
som gjør at jeg ikke går opp i vekt 
igjen og som også hjelper meg å 
holde formen. Derfor er jeg glad 
for at jeg ble med på EasyLife-
kurset  her på Modus i Bodø, sier 
Raymond Dokmo (41), medisinsk 
faglig rådgiver i Helse Nord RHF, 
som har gått ned 24 kilo i løpet 
av de åtte første ukene med 
EasyLife. 

Han forteller at han tenkte på å gjøre 
noe i forhold til både vekta og helsen 
sin i flere år. 
– Jeg har vært altfor glad i mat. 
Dessuten har vi helseproblemer i fami-
lien i forhold til hjerte og karsykdom-
mer. Selv hadde jeg også fått høyt 
blodtrykk og litt høyt kolesterolnivå. 
Derfor ville jeg være føre var, mens 
det enda var tid til å gjøre noe. 
– Jeg følte meg både slapp og uopp-
lagt i lang tid, og kona klaget over at 
jeg snorket om natten. Det siste er 
som kjent også et faresignal om at 
vekta kan være for høy, sier den tid-
ligere fastlegen og lederen for lege-
vakta i Bodø. 

Han hadde hørt mye positivt om 
EasyLife-programmet og Modus. 
Blant annet har han en kompis som 
hadde gått på EasyLife-kurs. 

Veide 127 kilo
Da han startet opp i en av EasyLife-
gruppene hos Trond Chitussi veide 
han 127 kilo og har som mål å gå ned 
til 90 kilo i løpet av det året EasyLife-
kurset varer. Han vil med andre ord 
ned 37 kilo. Da vi treffer ham etter 
to måneder med EasyLife på Modus, 
viser vekten at han allerede har gått 
ned 24 kilo og veier 103. 
– Det er fantastisk bra og det har ikke 
vært spesielt vanskelig heller. Jeg 
har bare fulgt det jeg har lært gjen-
nom EasyLife-leksjonene til punkt og 
prikke. Så jeg er på god vei til å nå 
målet mitt, som er å få bort maven og 
komme i god form, sier Raymond, og 
legger til at både blodtrykk og koleste-
rol allerede er innenfor normalverdier 
etter bare åtte uker med EasyLife. 

Nytt kosthold
Så forteller han da også at han har lært 
veldig mye både om mat og trening i 
løpet av de to månedene på Modus.

– Jeg har lært å spise ofte og lite til 
hvert måltid, hvordan jeg skal sette 
sammen måltidene og hva jeg skal 
spise og hva jeg bør holde meg unngå. 
Blant annet har jeg begynt å lage all 
maten fra bunnen av med gode råva-
rer. Nå er det helt slutt på ferdigmat. 
Treningshverdagen hans har også blitt 
helt annerledes i forhold til hva den var 
tidligere. Nå følger han et opplegg han 
har fått av Trond og trener styrke og 
kondisjon tre-fire ganger i uken. 
– Jeg har fått slynge- og matteøvel-
ser, jeg trener med vekter, og jeg har 
begynt å trene kondisjon på tredemøl-
len og romaskinen. Så har da også 
formen min blitt mye, mye bedre enn 
den har vært på mange år. 

På jakt
Det merker han ikke minst når han er 
på jakt sammen med kameratene sine. 
For Raymond er glad i småviltjakt og 
nå kan han gå mye lenger før han blir 
sliten. 
– Jeg blir nesten aldri sliten mer. Jeg 
kan jo bare gå og gå. Dessuten har 
jeg konsekvent begynt å gå trapper 
overalt hvor jeg er. Da merker jeg at 
jeg verken blir andpusten eller svett 
lenger.

Lege fra Bodø 
får hjelp til
å legge om 
livsstilen
med EasyLIfe
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Det gir rask effekt, er positivt for helse,
kropp og hode. Det er konklusjonen etter
at EasyLife-deltakere ble fulgt gjennom
et helt kursår – og seks måneder etterpå.

Forskningsrapporten ble utført på Grande rehabiliterings-
senter i Hedmark, i samarbeid med Østlandsforskning. 
Den foregikk over tre år, det var altså forskjellige start-
tidspunkter på deltakerne. 
Følgende ble målt, testet eller besvart ved oppstart,
etter tre, seks, ni, 12 og 18 måneder. 

	 l BMI 
	 l Fettprosent 
	 l Muskelmasse 
	 l Midjemål (vi målte lår, midje og overarm) 
	 l Blodtrykk 
	 l Blodprøver 
	 l Kondisjon 
	 l Spørreskjema om selvopplevd livskvalitet

÷ 12 kilo
Mange kilo og mange centimeter forsvant i løpet av kur-
set. I snitt gikk man ned 12 kilo og 13,5 centimeter rundt 
livet. Muskelmassen ble bevart. Fettprosenten sank med 
seks prosent, BMI ble også redusert. I tillegg løp/gikk 
man fortere, fikk økt arbeidskapasitet, bedre selvbilde og 
mange fikk redusert risiko for utvikling av hjerte-/karsyk-
dom og nyresykdom.

Legen om resultatet
– Foruten de som fikk redusert risiko for utvikling av 
hjerte-/karsykdom og nyresykdom, så jeg at de som var 
i risikosonene for å utvikle diabetes, samt de som hadde 
livsstilsrelatert diabetes, hadde et pent fall i langtids-
blodsukkeret. Det igjen gir en reduksjon i risiko for utvik-
ling av hjerte-/karsykdom, nyresykdom. 
– Videre vil jeg påpeke at de deltagerne med et meta-
bolsk syndrom hadde en positiv effekt av denne formen 
for livs-stilsendring.

– Den mest gledelige meldingen ved studiet,
er i mine øyne at deltagerne syns de jevnt 
over hard et bedre enn før, sier lege Hanne 
Skaalerud, medisinsk ansvarlig lege.

– fordi
det virker!

Forskning:

Thomas Gusdal er fagansvarlig i EasyLife Norge
og har selv gått ned 72 kilo. 



Ring 4000 47 60
for å melde deg på.
Eller send e-post til
post@easylifevest.no 
Se også www.easylifevest.no

l For deg som vil ned i vekt og komme i bedre form. 
l For deg som vil legge om livsstilen slik at du ikke går opp i vekt igjen. 
l For deg som vil lære mer om kosthold, trening og også mental trening. 
l Vår flinke EasyLife instruktør, Vivian Veum, som har doktorgrad
 i ernæringsfysiologi, står klar til å følge deg gjennom det et år lange 
 EasyLife programmet. 
l Sikre deg plass i en av våre grupper som starter opp i Olsvik
 og Fyllingsdalen. Ta kontakt nå!  

EasyLife kurs for deg som
vil ned i vekt og holde vekten

EasyLife 
instruktør 

Vivian Veum 
(midten) 

sammen med 
innehaveren 
av In Shape i 

Olsvik, Frode 
Monsen og 

innehaveren 
fra Sissels i 

Fyllingsdalen, 
Sissel 

Knudsen (til h) 
står klare for 

å ta i mot deg 
som vil ned i 

vekt og legge 
om livsstilen, 
slik at du hol-

der vekten 
også i ettertid. 

Både på In Shape i Olsvik og hos Sissels i Fyllingsdalen 


