
  Der er meget at opnå ved en sundere 

livsstil 

Der er mange ting, der har betydning for dit helbred. 

En af de vigtigste har du selv indflydelse på – nemlig 

din livsstil. Med en sundere livsstil, kan du:  

 Forbedre din mulighed for at holde dig rask 

og undgå, at dit helbred begrænser dig  

 Forbedre din behandling 

 I nogle tilfælde nedsætte dit behov for 

medicin  

 Øge dine muligheder for et godt forløb uden 

komplikationer, hvis du skal opereres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal om livsstil og helbred hos lægen og 

på sygehuset  
Sundhedspersonalet hos den praktiserende læge og 

på sygehuset kan tale med dig om din livsstil og dit 

helbred. 

Du kan få mere at vide om, hvad din livsstil betyder 

for:  

 Din sygdom eller dine symptomer 

 Den behandling, du får 

 Den operation, du evt. skal igennem 

 

Du kan også få:  

 Viden om, hvilke fordele der er ved at 

forandre din livsstil 

 Råd om, hvor du kan få hjælp, hvis du 

overvejer eller har besluttet dig, for at ændre 

livsstil. 

 

 Det er aldrig for sent  

Du kan hurtigt opnå gevinster ved en sundere livsstil. 

Du kan fx: 

 Hæmme eller udskyde udviklingen af den 

sygdom, du har 

 Forbedre dit kredsløb. Dine lunger kan blive 

bedre til at bekæmpe infektioner 

 Føle dig bedre tilpas og mindre træt 

 Forbedre din søvn 

 Opleve større fysisk overskud til at klare 

dagligdags aktiviteter 

 

 

Der er gode erfaringer 

En eller to små ændringer ad gangen var godt for mig 

”I starten var det svært for mig, fordi jeg havde 

besluttet mig for alt for mange ændringer på en gang. 

Jeg havde levet meget usundt før, så det var store 

ændringer der skulle til – på lang sigt. Ved at lave en 

eller to små ændringer ad gangen, som jeg kunne 

overskue og overholde, lykkedes det. Først når jeg var 

klar, gik jeg videre til det næste lille skridt.  Først tog jeg 

fat på kosten, og da først vægten gik ned, blev det 

noget lettere. Et af mine mål var også at motionere 

noget mere. Først besluttede jeg, at små ture i bilen 

skulle erstattes med enten gå- eller cykelture, jeg ville 

også gerne i svømmehal og motionscenter. Efter et 

stykke tid lykkedes det mig at få styr på motionen.”  

 

Det var en fordel, at min kone var med til første 

samtale hos lægen 

”En dag besluttede jeg, at det var på tide at gøre noget 

ved at jeg hver aften fik drukket alt for meget rødvin. Så 

gik jeg til min praktiserende læge for at få hjælp. Min 

kone gik med til samtalen hos lægen, og det har været 

rigtig godt. Vi har fra starten kunnet tale åbent og 

ærligt om mine problemer med alkohol., og hun har 

hele vejen givet mig stor opbakning. Det har gjort det 

lettere for mig at gennemføre alkoholbehandlingen, 

som lægen henviste mig til.”  

 

 

 

 

Livsstil handler om dine vaner, fx  

Mad og drikke 

Alkohol 

Rygning 

Fysisk aktivitet 

Stress 

Stoffer 

  

Der er gode erfaringer 

 

En eller to små ændringer ad gangen var godt 

for mig 

”I starten var det svært for mig, fordi jeg havde 

besluttet mig for alt for mange ændringer på én gang. 

Jeg havde levet meget usundt før, så det var store 

ændringer, der skulle til – på lang sigt. Ved at lave en 

eller to små ændringer ad gangen, som jeg kunne 

overskue og overholde, lykkedes det. Først når jeg var 

klar, gik jeg videre til det næste lille skridt.  Først tog 

jeg fat på kosten, og da først vægten gik ned, blev det 

noget lettere. Et af mine mål var også at motionere 

noget mere. Først besluttede jeg, at små ture i bilen 

skulle erstattes med enten gå- eller cykelture. Jeg ville 

også gerne i svømmehal og motionscenter. Efter et 

stykke tid lykkedes det mig at få styr på motionen.”  

 

Det var en fordel, at min kone var med til første 

samtale hos lægen 

”En dag besluttede jeg, at det var på tide at gøre noget 

ved, at jeg hver aften fik drukket alt for meget rødvin. 

Så gik jeg til min praktiserende læge for at få hjælp. 

Min kone gik med til samtalen hos lægen, og det har 

været rigtig godt. Vi har fra starten kunnet tale åbent 

og ærligt om mine problemer med alkohol, og hun har 

hele vejen givet mig stor opbakning. Det har gjort det 

lettere for mig at gennemføre alkoholbehandlingen, 

som lægen henviste mig til.”  

 



 

 

Her kan du få mere information 

 Tjek din kommunes sundheds- og 

forebyggelsestilbud på www.sundhed.dk 

 Tjek web- og telefonrådgivninger, fx ryge- 

Stoplinien på telefon: 80 313131 og 

alkoholrådgivningen HOPE på telefon: 

80330610 

 Tjek kommunens hjemmeside eller på 

biblioteket for lokale foreningstilbud  

 

 

Nyttige links 

Folder om alkohol og operationer 

Folder om rygning og operationer 

En lille en om alkohol 

 

De officielle kostråd 

www.altomkost.dk/kostraad 

 

Det officielle ernæringsmærke Nøglehullet 

www.noeglehullet.dk 

Om Fuldkornslogoet på 

www.fuldkorn.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad betyder din livsstil for dit 

helbred og din behandling 

       - tal med sundhedspersonalet 

Gode råd, når du vil forbedre din livsstil 

 Tal livsstil og helbred hos din læge og på 

sygehuset og bliv klogere på, hvad din 

livsstil betyder for dit helbred og din 

behandling 

 Tag en ven eller pårørende med til 

samtalen, så kan det være lettere at få 

støtte til din beslutning  

 Det er aldrig for sent at ændre livsstil – 

der er altid gevinster – også ved små 

ændringer 

 

 

 

WWW.SST.DK 

http://www.sundhed.dk/
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Pjecer/AlkohologOperationer_juni2012.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Pjecer/RygningogOperationer_juni2012.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/alkohol/kommunernes-opgaver/~/media/ABD771F98A6240C380A4050B089D4B19.ashx
http://www.altomkost.dk/kostraad
http://www.noeglehullet.dk/
http://www.fuldkorn.dk/


 

 

 

 


