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Modul 1: Sundhed som helhed 
Af: Michelle Lindop, i samarbejde med Døveforeningen 1866 
 
Viden er blevet mere tilgængeligt – det gør det sværere for os at kunne vurdere, 
hvad der er op og ned i sundhedsverden. 
 
Der er rigtig mange påstande om, at noget er sundt og noget er usundt. Den ene dag 
skal du spise broccoli, den næste dag er broccoli måske kræftfremkaldende (bare 
rolig, det er bare et tænkt eksempel ;)). Derfor er det mit arbejde at fremlægge, hvad 
vi VED, udgør de største positive eller negative faktorer for vores sundhed. 
 
Mange taler om sundhed med hovedfokus på kosten og måske også på fysisk 
aktivitet. Men sundhed er et helhedsbillede, som udgøres af mange flere faktorer. Her 
er et bredt udsnit: 
 

• Genetik 
• Mental sundhed 
• Alkoholforbrug 
• Sociale relationer 
• Rygning 
• Uddannelse 
• Lokation 
• Søvn og restitution 
• Fysisk aktivitet 
• Kost 

 
Ovenstående giver et billede af sundhed, som meget mere end kost og fysisk 
aktivitet. Nogle faktorer er mere eller mindre uden for vores kontrol (fx genetik eller 
hvor vi er opvokset), mens andet i højere grad er under vores personlige kontrol (fx 
rygning, alkohol, vores kost, søvn og fysisk aktivitet). Jeg plejer at forenkle sundhed 
til, hvad jeg kalder et FUNDAMENT FOR SUNDHED med de tre hovedsøjler: 
 

Ø Fysisk aktivitet – herunder også restitution og søvn 
Ø Kost – herunder også alkoholforbrug og rygning 
Ø Mental sundhed – herunder også sociale relationer 

 
Vil du gerne leve et sundere liv, så kan du med fordel starte ved de tre 
hovedsøjler. Det er disse faktorer, som har den største betydning for din overordnede 
sundhed. Hvis du er deprimeret eller stresset, så vil det være unødvendigt at begynde 
og drikke ingefær-shots hver morgen. For hvis ikke din mentale tilstand ændrer sig, så 
er det meget tvivlsomt, at du vil se en effekt heraf. 
 
I de følgende workshops vil jeg gå i dybden med de 3 hovedsøjler, én efter én. Vi 
starter med motion i næste uge. 
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3 bevægelsesøvelser for din nakke og skuldre 
Af: Michelle Lindop, i samarbejde med Døveforeningen 1866 
 
Øvelse 1: Hovedbevægelser 
Billederne er lånt fra https://dinflexiblesundhed.dk/nakkeoevelser/oevelser-til-
bevaegelighed-af-nakken/  

 
Læg hovedet ud til skiftevis den ene side, så den anden side. Gentag 10 gange i alt. 

 
Sid oprejst. Bøj hovedet så langt frem du kan, derefter så langt tilbage, du kan. Gentag 
10 gange i alt. 

 
Sid oprejst. Kig til den ene side, så den anden. Gentag 10 gange i alt. 
 
Afslut med 5 hovedcirkler mod højre, så 5 mod venstre. 
 



 Sundhedsworkshop ved Michelle Lindop 

Maj/juni 2020  www.michellelindop.dk 

Øvelse 2: Armcirkler 

 
 
10 gentagelser bagud 
10 gentagelser fremad 
10 gentagelser modsat retning (højre fremad, venstre bagud) 
10 gentagelser omvendt (højre bagud, venstre fremad) 
 
Øvelse 3: Scapula-cirkler 

 
Sid på knæ med hænderne lige under skuldrene. Lav cirkulære bevægelser i 
skulderleddet, mens armene forbliver strakte. Det er altså en meget lille bevægelse i 
skuldrene. Gentag 10 gange i den ene retning og 10 gange modsat retning. 


