
Giv dit liv et 
serviceeftersyn



“66-årig kvinde.

Socialt: Patienten 

bor sammen med sin 

mand, der har helvedesild 

i en 2-værelses lejlighed.”



“Hun har ikke 

haft nogen kulderystelser, 

men hendes mand oplyser, 

at hun var meget varm 

i sengen i går aftes.”



“Hun faldt på isen, 

og tilsyneladende gik 

hendes ben i hver sin 

retning i begyndelsen 

af december.”



“Patienten er 

landmand, og der 

har ikke været svin 

på gården, siden 

konen rejste.”

















“Mellem dig og mig 

burde vi nok være

i stand til at gøre 

denne kvinde gravid.”



“Hun har hidtil været 

noget buttet, men 

for et halvt års tid 

siden blev hun gift med 

en noget ældre landmand.”



“Patienten har været 

gift i 18 år, men er i  

behandling for dette.”



“Efter operationen 

frarådes samleje i 3 mdr.

Husmoderafløser tilrådes.”



Middellevetid i Danmark
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Hvis du bor i Gentofte Kommune,

lever du lige så længe som i Schweiz.



Hvis du bor i Lolland Kommune,

lever du lige så længe som i Polen.



Der er 6 års forskel 

på middellevetiden i Gentofte 

og Lolland Kommune



Uligheden i sundhed 

vokser i Danmark



Danmark er nummer 27 i verden, 

når det gælder forventet levetid



Vi er et af de lykkeligste 

folkefærd i verden



Vi er nogle af de indbyggere 

i Europa, der lever kortest



Danmarks placering blandt 20 OECD-lande

Mænd
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Tab I middellevetid

Rygning

Inaktivitet

Alkohol

Højt blodtryk

Psyk arbejdsbelastning

Passiv rygning

Stofmisbrug

For lidt frugt og grønt

Trafikulykker

Svær overvægt
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30.000 

indlæggelser 

hvert år på 

danske 

hospitaler



450.000

henvendelser 

i almen praksis



50% af alle 

langtids-sygemeldinger



48% 

af alle førtids-

pensioner



55 milliarder 

kroner om året 

er de samfunds-

mæssige omkostninger 

vurderer 

det Nationale 

Forskningscenter 

for Arbejdsmiljø.



430.000 

danskere 

har et eller 

flere symptomer 

på langvarig 

stress.





STRESSTEST







Vi ser

Vi dufter

Vi hører

Vi mærker

Vi smager

Bombardement 

af hjernen

















“Måske er stress den pris, vi må betale for at 

have både så megen velstand og berigende 

et arbejdsliv, som det moderne samfund 

tilbyder (en stor del) af os. Måske er stress et 

led i en diabolsk handel; en handel hvor vi 

ikke helt har fået læst kontrakten.”

Tidsskrift for Arbejdsliv

MAJ 2017



5 gode råd

forebyg stress



Overvej om du er for ambitiøs



Dyrk motion



Husk de sociale sider af livet



Mening er sundt



Gør ting, der gør dig glad



Gør ting, der gør dig glad

Husk de sociale sider af livet

Dyrk motion

forebyg stress

Overvej om du er for ambitiøs

Mening er sundt



“Jeg har haft mange 
bekymringer, men det 
er de færreste af dem, 
der er blevet til noget.”

Mark Twain





















“Det viser sig 

at der også har været 

et alkoholproblem.

Faderen var slamsuger.”



“47-årig mand.

Patienten arbejder 

som slagter på 

et plejehjem.”



“Penis har normalt 

udseende, dog synes 

hovedet at være 

noget fortygget.”



“Går hele dagen der hjemme 

i parcelhuset. Eneste 

interesse er ridning, som 

hun først kan praktisere, når 

manden kommer hjem.”



Tak for i dag


