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Powerpoints sendes til de medlemmer, der deltog i foredraget og må benyttes til 
internt brug. 
 
Noter fra foredraget: 

- Misbrug ikke forskningen omkring sociale relationer,- det er stadig 
farligere at ryge. Sociale relationer har betydning for hvordan man 
håndterer KRAM. 

- Polarisering/social slagside i sundhed: Der er flere end nogensinde der er 
i GOD form + der er flere end nogensinde, der er i DÅRLIG form. 

- For hvert år man lever længere som følge af sund livsstil, får man 2 år, 
hvor man har det godt. Altså færre "skrante-år". 

- Slide med de hyppigst forekommende sygdomme: Har man én af 
sygdommene har man 2-3 gange højere risiko for at have en eller to af de 
andre. 

- Historien bag KRAM rækker tilbage tilbage Strukturreformen og 
kommunernes øgede ansvar for den borgrnære forebyggelse. Bente 
Klarlund var formand for Det Nationale Råd for Folkdesundhed. KRAM er 
der vi har den mest evidensbaserede viden. KRAMS: "S" kan stå for 
sol/søvn/stress/soci.rel./sexuel sundhed 

- "Blue zones": de fem steder i verden, hvor befolkningen lever længst med 
færrest skranteår (primært øer i Japan, Grækenland; Italien, Costa Rica, 
Loma Linda i Californien). Faktorer af betydning: 1. Livslang fysisk 
aktivitet. 2. At have en mening med livet (en diskussion gik på, om det var 
dét at gå i kirke, der forbedrede ens sundhed ELLER dét at kirken lå oppe 
på et bjerg, som man så gik op af hver dag). 3. At man arbejder – også i en 
høj alder (nogle steder har de slet ikke et ord for "pensionering"). 4 Ikke 
forarbejdet/industrialiseret mad. Ikke overspisning (et sted bad de til 
Gud om at stoppe dem, når de var 80 % mætte). 5. At man hører til et 
fællesskab, at man har en rolle. 

- Slide med pingviner: Overlevelsesmæssig fordel at være i flok. Pingviner 
skiftes til at holde varmen i midten og til at varme de andre ved at stå i 
yderkredsen. Bier er også meget velorganiseret og alle har en rolle. Ingen 
ville overleve alene! Sociale relationer har også betydning for menneskes 
overlevelse 

- Undersøgelse af børnehjem i 1920'erne: større dødelighed pga mangel på 
sociale relationer. 

- Hippocampus: holdes vedlige/vokser ved fysisk aktivitet. Kan skrumpe, 
hvis mennesker er meget alene + udvikle demens. 

- Ligesom "runners high" er der noget, der hedder "Helpers High": man får 
en belønningsfølelse af at hjælpe andre. "Dopaminkick".  



- Altroitis – uanset om man giver tid eller penge for at hjælpe andre, lever 
man længere. Hvis altså man handler med det gode for det godes skyld, 
ikke for at gøre noget for egen skyld.  

- Diskussion om om betydningen af Facebook/andre online-venner, evt. 
som supplement til andet netværk, eller om man skal kunne se hinanden i 
øjnene IRL. 

- Vi skal i samfundet have større fokus på sociale realtioner 
- Krop og sjæl er et 
- At danne aktivitetsgrupper som understøtter KRAM-aktiviteter er en win-

win situation. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


