
Sundhed & livsstil
v/ fysioterapeut

Odense



Dagens program

✓ Velkomst og præsentation
✓ Sundhed
✓ KRAMS

✓ Refleksionsøvelser fra mestringshåndbogen:
- Mit dobbelte KRAM
- Bliv en succesfuld vanebryder



Præsentation

Natalie Malene Lai

Fysioterapeut - uddannet 2012

Ansat hos Falck – Quick Care siden nov. 2020

8 års erfaring som klinik-fysioterapeut 

i Falck Healthcare



Præsentation

✓ Præsentation af jer

✓ Min tilgang til undervisningen



Formål med dagens undervisningen

✓ Opnå større kendskab til sundhed og livsstil

✓ Få redskaber til at indføre sundere tiltag i hverdagen

✓ Opnå større kendskab til hvilket betydning sundere tiltag kan 

have for ens sundhed og livsstil



Sundhed
Hvad betyder sundhed for dig?



KRAMS

Hvor mange KRAMS-faktorer kan I nævne?



KRAMS

Kost
Rygning
Alkohol
Motion
Stress



KRAMS-faktorer

- Gode råd

- Værdier

- Anbefalinger

- Fysisk sundhed



Kostråd

Hvor mange af Sundhedsstyrelsens
kostråd kan I nævne?



Kost

De 7 kostråd – vejledning:

- Spis frugt og grønt - 600 g/dagen
- Spis fisk - 350 g/ugen
- Vælg fuldkorn
- Vælg magre mejeriprodukter
- Sluk tørsten i vand
- Spar på sukker og salt
- Spis varieret



Generel sundhed

Brug dine 5 fingre som model for al slags hverdagsmad

1 af de sjove - 4 af de grove

4 af det grove - fuldkorn, grøntsager og frugt
1 af de sjove - som giver smag og knas



www.altomkost.dk

https://altomkost.dk/fakta/sundtogusundt/

https://altomkost.dk/fakta/sundtogusundt/




Rygning

Tobaksrygning er den mest betydende sygdoms-
fremkaldende faktor - som det er muligt at forebygge

Rygning er medvirkende årsag til 13.600 dødsfald årligt



Rygning

20 minutter

Blodtryk og puls bliver normalt

2 uger – 3 måneder

Kredsløbet bliver gradvist bedre

Lungerne kan bedre bekæmpe infektioner

1 - 2 år

Risikoen for at få en blodprop

er halveret

10 - 15 år

Risikoen for at få en blodprop er nu den samme 

som hos en ikke-ryger.

Risikoen for at få kræft i luftvejene er næsten den 

samme som hos en ikke-ryger



Rygning

Din egen læge Apoteket www.e-kvit.dk

www.rygestop.dk
Rygestopkursus

(gratis hos 
kommunen)

Stoplinien

80 31 31 31



Alkohol

✓ “Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred”
sundhed.dk

✓ 140.000 danskere er afhængige af alkohol

✓ Det fysiske og psykiske helbred påvirkes hos den, der 

drikker for meget



Alkohol

Sundhedsstyrelsens anbefalinger – følger vi dem?

Højst 14 genstande om ugen
(Højrisiko >21)

Højst 7 genstande om ugen
(Højrisiko >14)



Alkohol

Din egen 
læge

Alkolinjen.dk

80 200 500

Anonyme 
alkoholikere

70 10 12 24

TUBA.dk

For børn og unge



Motion

✓ Arbejder i haven

✓ Vasker gulv

✓ Går tur med hunden

✓ Spiller bold med børnene

✓ Cykler til arbejde

✓ Tager trapperne

✓ Spiller badminton eller anden sport

Vi mennesker er ikke designet til at sidde stille, men til at bevæge os. 

Bevægelse og motion kan være mange forskellige ting - bare du får gang i 

kroppen og pulsen op:



Motion

Vær fysisk aktiv mindst 30 
minutter om dagen.

Aktiviteten skal være moderat 
til høj intensitet og være ud 
over almindelige kortvarige 
dagligdagsaktiviteter

Mindst to gange om ugen skal 
der indgå fysisk aktivitet med høj 
intensitet af mindst 20 minutters 
varighed for at vedligeholde eller 
øge konditionen og 
muskelstyrken

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet (18-64 år)



Endorfiner: Kroppens eget humør-stof, ”Kroppens eget morfin”

✓ Et hormon der, udover ved træning og hårdt arbejde, udskilles ved 

glædesoplevelser, succes, latter, forelskelse mm. 

✓ Smertelindrende effekt, hvis man har smerter, spændinger eller stresset krop

✓ Fysiologisk hæmmer og bedøver endorfiner hjernes evne til at mærke smerte

Motion

Fordele ved fysisk aktivitet:





Stress

Find dine stressårsager.

Der kan være rigtig mange årsager til, at vi bliver stressede.

Jo bedre du er til at være nysgerrig på dig selv og dine mønstre, 

desto nemmere er det at få øje på dine stressårsager:

- Arbejde

- Privat

- Tanker

- Smitte

- Særlig sensitiv

Kilde: https://zoomafocus.dk/



Stress

Koncentrationsbesvær

Mavepine

Kvalme

Synsproblemer

Nakke- og kæbespændinger



Stress

Lav en realistisk plan for, 
hvad du skal nå i løbet af
dagen

Prøv at få motion ind i 
hverdagen

– lidt har også ret

Planlæg små pauser i løbet
af din dag

Prioriter din søvn og 
sengetider så godt du kan

Planlæg hvil i løbet af
dagen

Planlæg dine måltider, hvor
du holder længere pauser

Vær god ved dig selv. 

Hvis du kan, skær ned på 
tobak og alkohol. 

Prøv at følge kostrådene



Mestringshåndbogen – SMART-mål ift. at bryde en vane

Skema over dine KRAMS-faktorer 

✓ Identificer dine egne KRAMS-faktorer og 

sammenlign dem med dine kompetencer, 

relationer, accept og mestring heraf

✓ Besvar spørgsmålene i 

mestringshåndbogen (20 minutter)



Succesfuld vanebryder



Succesfuld vanebryder
Hvordan?

✓ Lav en realistisk plan

✓ Start småt

✓ Lav en ”hvis så” plan

✓ Pas på ’what the hell’-effekten 

✓ Undertryk ikke din lyst – erstat den 

✓ Design din vane, så den er let at overholde 

✓ Få en buddy

✓ Kend din motivation

✓ Bliv opmærksom på den indre dialog 

✓ Forpligt dig så meget som muligt 





Mestringshåndbogen – SMART-mål

SMART-mål – udarbejd et specifikt mål 

til at bryde en vane

✓ Identificer dine egne KRAMS-faktorer 

og sammenlign dem med dine 

kompetencer, relationer, accept og 

mestring heraf

✓ Besvar spørgsmålene i 

mestringshåndbogen (20 minutter)



Spørgsmål



Tak for i dag


