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Blod 
Blod til hjernen 
Via arterierne kan blodet tilføre ilt og næring til 
alt væv i kroppen. Som du kan se, løber blodet 
fra kroppens dybeste indre og ud til dens fjer-
neste afkroge. De indre organer er forbundet til 
store arterier, som forgrener sig i og omkring 
organet. 
 Nogle steder i kroppen er der brug for mere 
blod end andre, og her kan man se, at blod-
årerne løber tættere. Læg for eksempel mærke 
til, hvor mange blodårer der løber op ad halsen 
og tilfører blod - og dermed næring - til hove-
det. Hjernen er kroppens vigtigste organ - kon-
trolcenteret - og har derfor brug for at få tilført 
meget ilt og næring. 
 Faktisk går 20 % af al blodtilførsel i kroppen 
til hjernen. Det er rigtig meget, når man tæn-
ker på, at hjernen kun udgør cirka 2 % af vores 
kropsvægt.

Blodet under graviditeten
Det er os blodbaner, der sørger for det nye liv. 
Når fosteret dannes, samler vi os i moderkagen, 
spisekammeret. Her løber morens og fosterets 

blodbaner tæt op ad hinanden, kun adskilt af en 
meget tynd membran. Den er så tynd, at ilt og 
næring kan komme fra morens blodbaner over 
i fosterets, og affaldsstofferne kan passere den 
modsatte vej. I slutningen af graviditeten vejer 
moderkagen mere end et halvt kilo, men lige når 
fosteret fødes, holder moderkagen op med at 
virke, som om der blev slukket for kontakten til 
spisekammeret. Nu tager barnets egne blodba-
ner over, og vi blodbaner i moren får travlt med 
at passe på hende. 

Blodpropper
Aorta er kroppens største blodåre. Den sidder 
lige ved hjertet. Herfra løber blodet ud til alle 
kroppens blodårer - også dem, der ligger meget 
langt fra hjertet. Derfor pumpes blodet ud i aorta 
med et meget kraftigt tryk. På den sunde aorta 
er karvæggene elastiske for at kunne modstå det 
voldsomme tryk. 
 Ved siden af den sunde aorta kan man se, 
hvordan det ser ud, når der danner sig små 
fedtstriber på indersiden af karvæggen, såkaldt 
åreforkalkning. 
 Med tiden kan der opstå en hård forkalket 
skorpe uden på fedtstriberne, og det er farligt af 
flere forskellige årsager. Dels fordi det mindsker 
elasticiteten i karvæggen. Dels fordi den hårde 
skorpe kan blive så tyk, at den helt eller delvist 
tilstopper karret. Og dels fordi der kan gå hul 
på skorpen, så fedt og skorpe river sig løs og 
danner blodpropper. Blodpropperne og tilstop-
ningerne er tilsammen den hyppigste dødsårsag 
i Europa og Nordamerika.
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Hjertelungeredning
Livredderen læner sig ind over den syge for at 
kunne lægge sin kropsvægt bag trykket, når han 
giver hjertemassage. For selvom hjertet ligger 
lige inde bag brystbenet, så skal det hårde bryst-
ben trykkes 4-5 centimeter ned, når man giver 
hjertemassage. Det kræver en del kraft.
 Princippet bag en hjertelungeredning er at 
puste ny luft ned i den syges lunger, så der kan 
komme ilt over i blodet, hvorefter man ved at 
trykke på hjertet pumper blodet rundt i kroppen. 
Man kalder det et 30/2 system, fordi man pum-
per 30 gange og så puster to gange. Sådan bliver 
man ved, indtil ambulancen når frem. 
 Man skal pumpe 100 gange i minuttet, hvil-
ket sært nok passer til rytmen i Queen-sangen 
”Another one bites the dust”.

       
Transportbånd for ilt og næring
Blodet er kroppens røde bude - på pletten, til 
tiden - hele livet. Der er fem liter blod i din krop, 
og det har travlt, for det skal nå hele kroppen 

rundt hvert minut. For at komme ud i de fjer-
neste afkroge, løber blodet i et smukt forgre-
net netværk af os blodbaner. Vi fungerer som 
transportbånd for ilt og næring. Vækst, bevæ-
gelse og vedligeholdelse er alt sammen noget, 
der kræver energi. Det tilfører vi. Samtidig leder 
vi affaldsstoffer væk. Derfor er alle organer og 
byggesten i kroppen afhængige af os.
 Blodbanerne er også transportbåndet, der 
sørger for, at din krop får gavn af den føde, du 
indtager. Uden os kunne det ikke betale sig at 
spise. Når din morgenmad er tygget og opløst 
i spyt, bliver den sendt ned i mavesækken. Her 
tager vi over. Vi nedbryder maden med syre, 
enzymer og galde, optager bestanddelene som 
næring og sender den ud til alle områder i din 
krop. Sammen med leveren finder vi de ting, din 
krop har brug for, og smider resten væk. 

Fedme 
Fed mad ødelægger blodårerne
Ups, det var ikke meningen, du skulle have set 
mig sådan. Jeg er ellers hovedpulsåren, blodets 
motorvej, men jeg skulle have været kørt på los-
sepladsen for længst, for jeg dur ikke mere.   
Hvad hjælper det også, at vi blodbaner er smart 
designet, hvis den krop, vi skal fungere i, ikke 
passer på os? Engang var jeg lutter elastiske 
fibre, der kunne modstå presset, når blodet kom 
drønende med højt tryk. 60 gange i minuttet 
skulle mine vægge stå for presset. Men for me-
get fed mad gjorde, at fedtstofferne satte sig på 
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min overflade, hvor de dannede en hård, forkal-
ket skorpe. Så var det slut med elasticiteten, og 
jeg måtte stå af. 

Fedt beskytter sarte kropsdele
Fedtdepoter er et reservelager af energi, som 
kroppen kan bruge, hvis den i en periode ikke 
får tilstrækkeligt med næring. Fedtet virker des-
uden som beskyttelse rundt om sarte kropsdele 
som for eksempel øjne og nyrer og som isolering 
omkring vores nerver. Fedtskederne rundt om 
nerverne nedsætter desuden modstanden, så 
signaler til og fra hjernen kan nå hurtigt frem. 
Fedt har altså mange livsvigtige funktioner 
i kroppen. Men hvis fedtdepoterne bliver for 
store, som i denne krop, begynder de at trykke 
på kroppens organer. Så bliver fedtdepoterne 
farlige.

Fordøjelsen 
8 meter fra mund til toilet 
Fordøjelsessystemet er omkring 8 meter langt. 
I munden bliver maden først findelt og blandet 
med spyt. Spyttet indeholder enzymer, som star-
ter den første del af fordøjelsen, allerede mens 

man tygger. Når maden kommer ned i mavesæk-
ken, nedbrydes den af mavesyre og flere enzy-
mer. Mavesækken har desuden tre forskellige 
muskellag, som bruges til at male maden og føre 
den videre ud i tolvfingertarmen, som er den 
første del af tyndtarmen. Her nedbrydes maden 
endeligt af enzymer, der sidder på tarmvæggen.  
 Enzymerne fungerer gennem hele fordøjel-
seskanalen som små sakse, der klipper forbin-
delserne over mellem de molekyler, maden be-
står af. De mest næringsrige molekyler passerer 
nu gennem tarmvæggen over i blodet og med 
blodet videre rundt i kroppen.
 Den del af maden, der ikke bliver optaget i 
blodet, fortsætter ud i tyktarmen, hvor der træk-
kes vand ud i blodet. Det giver den tiloversblev-
ne del af maden en tykkere konsistens, inden 
den til sidst kommer ud som afføring.
 Det tager mellem 10 og 24 timer for maden at 
nå fra den ene ende af fordøjelsessystemet til 
den anden, afhængigt af hvad man spiser. Du 
kan tjekke din fordøjelses tid ved at holde øje 
med rester fra fx majs eller rødbede. 

Graviditet 
Kroppens ændringer under graviditet
Den gravide kvinde fremhæver tydeligt de for-
skelle, der er på mande- og kvindekroppen. 
Mange af de kroppe og organer, man kan se i 
udstillingen, viser, hvor ens vi er, men her er der 
fokus på forskellene. 
 Når kvinden er gravid, ændrer hendes krop 
sig drastisk i løbet af ganske få måneder. Mæl-
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kekirtlerne i brysterne udvikles, ledbåndene i 
bækkenet giver sig, og blodmængden i kroppen 
øges med omkring halvanden liter. Livmoderen 
vokser. Før graviditeten havde denne kvindes 
livmoder en diameter på omkring ni centimeter.  
 Nu er den stor nok til at rumme et næsten 
fuldbårent barn.

Knogler
Knogler styrkes ved brud
Stafetløberen viser det samme menneskes krop, 
delt i muskler og knogler hver for sig. I virkelig-
heden arbejder de to systemer sammen og giver 
hele tiden stafetten videre til hinanden.
Knoglerne er kroppens stærke fundament, for-
bundet via led, og musklerne trækker i knog-
lerne for at få dem til at bevæge sig.
 Vores knogler er både stærke og fleksible. De 
holdes ved lige ved hjælp af belastning. Hver 
gang vi belaster vores knogler, opstår der nem-
lig små brud på knoglevævet. Disse brud gør 
knoglen stærkere, fordi knoglecellerne gendan-
ner knoglen endnu stærkere ved hvert lille brud.
 Faktisk går astronauters skelet lige så lang-
somt til grunde, fordi det ikke udsættes for tyng-
dekraft - og dermed heller ikke for belastning.

Knoglerne samarbejder med musklerne
Knoglerne: Knoglerne er det vigtigste i din krop 
- det er os, der giver kroppen styrke, så den for 
eksempel kan modstå tyngdekraften. Alle andre 

dele af kroppen er afhængige af at have det 
stærke skelet, de kan klynge sig til. Sammen 
med tænderne er vi det hårdeste i hele kroppen 
- og det sidste bevis i kisten på, at der har været 
et menneske til. 
 Musklerne: Hov, hvad med os muskler? Uden 
os ville I synke sammen og ligge som en stak 
knogler på gulvet. Det er os, der skaber bevæ-
gelse og styrer jer omkring. Se selv; vi er altid et 
skridt foran jer.
 Knoglerne: I tager helt fejl! Det er os, der får 
jeres sammentrækninger til at blive til bevæ-
gelse. Vi har ført stafetten det første stykke, så 
kan I godt lige bringe den det sidste stykke - vi 
er trods alt den samme krop.

Motion 
Fysisk aktivitet mindsker skranteår
Man anbefaler, at voksne er fysisk aktive mindst 
30 minutter om dagen - og børn mindst 60 
minutter.
 Men når man taler om at være fysisk aktiv, så 
betyder det bare at udføre muskelarbejde, der 
øger energiomsætningen. Få pulsen lidt i vejret.
 Det kan godt være træning, men det kan også 
være at støvsuge, at tage trapperne i stedet for 
elevatoren, eller placere printeren på sit arbejde 
langt fra computeren. 
 Det behøver ikke at være anstrengende for at 
være sundt.  
Virkningerne på hjerte, kredsløb og muskler har 
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været kendt i mange år. Men fysisk aktivitet er 
også godt for stofskiftet og hormon- og immun-
systemet. Desuden er det bevist, at det giver 
både livsglæde, overskud og social trivsel. 
 Så; hvis du gerne vil nyde tilværelsen - så er 
fysisk aktivitet netop noget for dig!
 Det handler ikke kun om at få et langt liv, men 
også om at mindske antallet af ”skranteår”.

Motion på recept
Motion er sundt. Men hvor langt skal vi gå for at 
få folk til at røre sig?
 Du ved jo godt, at du skal dyrke motion - men 
får du gjort noget ved det? 
 Har du tænkt over, hvor mange sygdomme vi 
kunne undgå, og hvor mange penge samfundet 
kunne spare, hvis flere folk dyrkede motion?
 Vi kunne for eksempel have offentlige træ-
ningscentre med gratis adgang for alle - mon 
ikke de penge ville tjene sig selv hjem?
 Der kunne være tvungen motion på arbejds-
pladserne.
 Vi kunne også lade lægerne udskrive motion 
på recept - og lade være med at spilde behand-
ling på dem, der ikke selv gider gøre en aktiv 
indsats.
 Hvor langt skal vi gå?

 

Muskler og sener 
Ansigtsmusklerne
Fodboldspillerne er helt afhængige af de store 
muskler, som de bruger til at løbe og springe.  

 Men samtidig gør disse to fodboldspillere 
flittigt brug af en lang række mindre muskler, 
nemlig ansigtsmusklerne. De fleste af kroppens 
muskler sidder fast på knogler, som musklerne 
kan bevæge frem eller tilbage ved at spændes 
eller slappes. Men der er også muskelgrup-
per, som ikke trækker i knogler, men derimod 
i et område af huden. Det gælder blandt andet 
ansigtsmusklerne. 
 Ved hjælp af ansigtsmusklerne kan men-
nesket kommunikere en lang række følelser og 
tanker - helt uden ord. Ansigtsmuskulaturen er 
utrolig avanceret. For eksempel bruger man om-
kring 20 forskellige muskler til at lave en rigtig 
sur grimasse. 

Balance
Linedanseren viser, at vi mennesker som et af de 
eneste pattedyr kan holde vores krop lodret op i 
luften på kun to ben. Det har givet os mulighed 
for at bruge vores hænder til noget andet imens, 
og det er derfor en meget vigtig del af det at 
være menneske.
 Når vi skal holde balancen, benytter vi to 
forskellige teknikker:
 Først og fremmest bruger vi musklerne i 
underbenene, foden og tæerne. Musklerne 
omkring ankelleddet kan trække i fire forskellige 
retninger, mens musklerne i tæerne kan trække 
i to retninger. På den måde kan de hele tiden 
være med til at stabilisere kroppen.
 Den anden metode, vi bruger til at holde 
balancen, er at forskyde vores arme og overkrop 
- og dermed vores tyngdepunkt. Det ved enhver, 
der har prøvet at stå på skøjter eller rulleskøjter 
- eller, som linedanseren her, har gået på line.
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Grovmotorik og finmotorik
Mennesket kan kombinere de finmotoriske og 
de grovmotoriske muskler på mange avancerede 
måder. Guitarspilleren bruger sin grovmotorik 
til at holde kroppen i en bagoverlænet position, 
hvor overkroppen er næsten vandret. Det gør 
han ved at trække i overkroppen med nogle af 
de store muskelgrupper. Samtidig bruger han 
sin finmotorik til at spille på guitaren. De finmo-
toriske muskler skal være meget præcise.   
 Hvis han placerer sin finger bare en centime-
ter forkert, har det betydning for, hvilke toner 
han spiller. Men hvis hans overkrop ryger en 
centimeter op eller ned, har det mindre betyd-
ning. Derfor er der fire gange så mange nerve-
tråde, der går ud til de finmotoriske muskler, 
som der er til de grovmotoriske, selvom de 
grovmotoriske muskler er langt større.
 Kan man overhovedet stå sådan her? Ja, hvis 
det er en del af en bevægelse, kan man godt. Det 
er det samme, man gør, når man danser limbo.

Hjertet er den vigtigste muskel
Jeg er hjertet, og jeg er én stor muskel - den 
vigtigste muskel! Det er mig, der pumper det 
livsnødvendige, iltede blod rundt i din krop.   
 Faktisk pumper jeg fem liter blod i minuttet, 
når du hviler - og op til 30 liter i minuttet, når du 
er fysisk aktiv. 

Her har de skåret brystkassen op, så du kan 
kigge lige ind til mig. Fra lungerne lige ved 
siden af får jeg det iltede blod, og jeg sørger for 
at skabe et stort tryk, der kan sende blodet ud i 
selv de fjerneste afkroge af kroppen. Og som du 
kan se, er noget af det vigtigste i førstehjælp at 
erstatte min pumperytme, hvis jeg skulle gå i 
stå. Men det gør jeg sjældent. Jeg pumper trofast 
hele dit liv.
 Hjertet - en trofast makker for livet.

Musklerne samarbejder med knoglerne
Knoglerne: Knoglerne er det vigtigste i din krop 
- det er os, der giver kroppen styrke, så den for 
eksempel kan modstå tyngdekraften. Alle andre 
dele af kroppen er afhængige af at have det 
stærke skelet, de kan klynge sig til. Sammen 
med tænderne er vi det hårdeste i hele kroppen 
- og det sidste bevis i kisten på, at der har været 
et menneske til. 
 Musklerne: Hov, hvad med os muskler? Uden 
os ville I synke sammen og ligge som en stak 
knogler på gulvet. Det er os, der skaber bevæ-
gelse og styrer jer omkring. Se selv; vi er altid et 
skridt foran jer.
 Knoglerne: I tager helt fejl! Det er os, der får 
jeres sammentrækninger til at blive til bevæ-
gelse. Vi har ført stafetten det første stykke, så 
kan I godt lige bringe den det sidste stykke - vi 
er trods alt den samme krop.
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Strække ud og trække sammen
Disse tre skikkelser stammer fra det samme 
menneske, der nu er delt i tre. Hjernen og de 
indre organer står i midten, omgivet af to for-
skellige muskelgrupper: På den ene side står de 
muskler, der strækker arme og ben ud – som når 
man slår efter en fjerbold. På den anden side 
står de muskler, der folder dem sammen igen 
efter slaget. 
 De to sæt muskler virker modsat hinanden, 
men samtidig arbejder de tæt sammen om at 
styre kroppens bevægelser. Når det ene sæt 
muskler strammes, er det vigtigt, at det andet 
sæt slapper af. 
 Der sidder små sensorer i hver eneste muskel, 
som reagerer på, at musklen bliver forlænget. 
Det sker helt automatisk ved hjælp af det, man 
kalder reflekser.

Nerver og hjerne 
10.000 milliarder hjerneceller.
På skakspilleren har man fjernet en del af 
rygsøjlen, så man kan se helt ind til rygmarven. 
Rygmarven er det menneskelige bredbånd:   
Her løber alle de informationer, der skal ud til 
musklerne oppe fra hjernen. Ved hver ryghvir-
vel er der et lille hul, der passer til, at en nerve 

kan løbe ud fra rygmarven og hen til en gruppe 
muskler. Nerverne er meget sårbare, og derfor er 
det smart, at rygmarven - og dermed begyndel-
sen af alle nerverne - ligger godt beskyttet inde i 
rygsøjlen.
 Den menneskelige hjerne er endnu ikke fuld-
stændig kortlagt. Men man ved, at den indehol-
der omkring 10.000 milliarder hjerneceller. Den 
arbejder ved hjælp af elektriske signaler, som 
sendes via rygmarven og nerverne ud til krop-
pens muskler med besked om, at de skal bevæge 
sig. For eksempel for at flytte en brik på skak-
brættet.

Beskyttelse
Den stribe fedt og hud, der her er bevaret om-
kring arme og ben, viser, hvor godt vores krop 
beskytter nerverne. 
 Hvis en muskel ikke bliver påvirket af signaler 
fra en nerve, dør den. Derfor er det følsomme 
nervesystem beskyttet på forskellige måder 
overalt i kroppen. 
 Nervesystemet forgrener sig fra hjernen, hvor 
nerverne beskyttes af den hårde kranieskal. 
Herfra løber de ned gennem rygmarven inde i 
rygsøjlen, der også fungerer som beskyttelse.  
 De nerver, der løber ud til de enkelte krops-
dele, ligger inde mellem kroppens dybe muskler, 
og der hvor de når helt tæt ud til overfladen, er 
de beskyttet af et blødt lag fedt og hud som ved 
arm- og benbåndene på admiralen.
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Intelligensgrundlaget
Nervesystemet er kroppens intelligensgrundlag. 
Vi nerveceller udgør den største del af hjernen, 
hvor vi ligger ganske tæt, for at der kan være 
plads til så mange af os som muligt. Vi er en 
højhastighedsforbindelse mellem de forskellige 
dele af hjernen. Uden os ville skakspilleren ikke 
kunne tænke seks træk frem. Det er os, der råder 
over tankevirksomheden, vi er grundlaget for 
personlighed, initiativ og samvittighed. Det er 
os, der giver dig din menneskelighed. 

Kommunikation mellem sanser, hjerne og 
muskler
Et menneskes nervesystem er et avanceret 
netværk, som via elektriske impulser sørger for 
kommunikation mellem sanser, hjerne og musk-
ler. Centralnervesystemet består af hjerne og 
rygmarv, og det er forbundet til resten af krop-
pen ved hjælp af det perifere nervesystem.   
 Når man for eksempel træder på en tegnestift, 
sendes de elektriske impulser fra nerverne i fod-
sålen videre til rygmarven og herfra til hjernen, 
hvor de behandles. Hjernen sender så besked 
tilbage gennem rygraden, for eksempel om at 
bevæge musklerne og flytte foden. Det tager 
kun 1/10 sekund for beskeden at nå fra foden til 
hjernen og tilbage igen. 

Organdonation
Tvang eller frivillighed
Hvert år transplanterer vi i Danmark flere hun-
drede organer. Det er organer fra folk, som selv 
har valgt at blive organdonorer – og dermed 
måske redde et andet menneskes liv.
 Der er nok ikke tvivl om, at du gerne ville tage 
imod et organ fra en fremmed, hvis det gjaldt dit 
liv. 
 Men har du selv tilmeldt dig som organdonor?
I dag er der kun organer til rådighed for cirka 
halvdelen af de patienter, der er indstillet til 
operation. 
 Hvis man gerne vil være organdonor, kan man 
tilmelde sig donorregisteret, når man fylder 18 
år. 
 Men hvorfor ikke gøre det omvendt? Hvad nu 
hvis man automatisk blev tilmeldt registret, når 
man fyldte 18 år og selv skulle melde sig ud, hvis 
man ikke ville være med?
 Synes du, det ville være et overgreb? Er det 
mangel på respekt for de efterladte til en person, 
som måske er blevet revet pludseligt bort?
 Eller synes du, det er i orden, fordi det er en 
lovændring, som kan redde menneskeliv?
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Rygning
300 millioner små sække
Behøver du absolut at stå og glo? Tror du måske 
det er sjovt at se sådan ud?
 Vi lunger består ellers af et fint netværk af 
300 millioner små tynde sække, som vi normalt 
er ret stolte af. Her kan ilt og CO2 passere mel-
lem luften og blodet. Den samlede overflade af 
alle de små, tynde sække kan være op til 100 
kvadratmeter! Det er derfor vi er så effektive. 
Det er et fantastisk design, hvis vi selv må sige 
det.   Men man skal jo passe på det, 
for røgen fra cigaretter er fyldt med tjære, som 
sætter sig overalt og lukker til og klistrer. Og så 
ender vi med at se sådan her ud. En dårlig vane 
kan ødelægge alt godt design.

Tabt liv eller tabt frihed
Vores lungevæv består af elastiske fibre. Når 
man trækker vejret ind, udvider lungerne sig 
som en elastik. Når man slipper, trækker lun-
gerne sig sammen igen, og luften presses ud.
Rygning ødelægger de små fimrehår i luftve-
jene, som skal standse skadelige partikler på vej 
ned i lungerne. Det betyder, at en lang række 
skadelige partikler kan passere frit. Blandt 
andet tjære fra cigaretterne. Partiklerne havner 
i stedet i rygerens lunger, hvor de opfanges af 

nogle særlige celler i lungevævet. Her bliver de 
siddende. Det er derfor, denne rygers lunger er 
mørke at se på. 
 Partiklerne ødelægger de elastiske fibre i 
lungevævet, så lungerne bliver dårligere til at 
trække sig sammen efter en vejrtrækning. Det 
betyder, at rygeren får sværere ved at presse 
den brugte luft ud af lungerne – og derfor lettere 
bliver stakåndet.
 I Danmark har lovgivningen gjort rygere til et 
udstødt folkefærd. Synes du, det er i orden?
Mange vil selv bestemme, om de vil ryge eller 
ej! Og der er temmelig høje afgifter på tobak i 
Danmark, så de synes faktisk, de har betalt for 
det, de måtte koste ekstra i sundhedsvæsnet. 
 Tobaksrøg indeholder mindst fyrre kræftfrem-
kaldende stoffer, og rygning er årsag til mere 
end ti forskellige kræftformer. Det gør tobaksrøg 
til den mest kræftfremkaldende kilde i vores 
miljø. Skal man selv bestemme, om man vil 
udsætte sig selv og andre for det?
 Tabt liv eller tabt frihed. Hvad er vigtigst?

Sundhedsvæsenet
Skrækkampagner
Kredsløbssygdomme hænger sammen med, 
hvilken mad du spiser. Det dårlige fedt er de 
mættede fedtsyrer, som der for eksempel er 
mange af i pomfritter, chips og kage. Det er dem, 
der er farlige, fordi de kan sætte sig på indersi-
den af blodårerne.
 Der er tale om et massivt samfundsmæssigt 
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problem på linje med rygning – så hvorfor ikke 
køre oplysnings- og skrækkampagner ligesom 
rygestop-kampagnerne? Man kunne for eksem-
pel sætte et billede af forkrøblede blodårer på al 
den usunde mad og forsyne den med et skræk-
budskab som det på cigaretpakkerne. Ville det 
kunne få dig til at spise sundere?

Sundhedsforsikringer
Du synes måske, at det at redde liv er en uni-
versel sympatisk handling. Men i praksis er det 
fyldt med dilemmaer. 
 I virkeligheden er man nødt til at prioritere i 
sundhedssektoren. Men hvordan gør man det?  
 Er nogle liv mere værd end andre?
Hvis du selv stod og skulle vælge mellem at 
redde en ung mand med livet for sig eller en 
pensionist på 80 år, ville du så ikke føle det 
naturligt at tage fat på den unge mand?
 Men hvilke perspektiver åbner det?
Med sundhedsforsikringer kan nogle mennesker 
bringe sig selv foran i behandlingskøen. For 
nogle er forsikringen et personalegode, som 
arbejdsgiveren endda sparer skat på. Man har 
altså fra samfundets side vurderet, at denne 
medarbejder er særligt værdifuld og ikke kan 
undværes ved langt sygefravær. 
 Andre mennesker kan risikere lange venteti-
der på samme behandling. Konsekvensen er, at 
de er væk fra arbejdsmarkedet i længere tid og 
måske endda bliver sygere i ventetiden.


