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Mental sundhed og trivsel i hverdagslivet 

Lev et godt liv med Det Dobbelte KRAM  

Tirsdag den 17. marts kl. 17.00 – 18-30  

Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum 
 

Peter Thybo 
Sundhedsinnovator i Forskningscenter for mental sundhed og trivsel i Regionspsykiatri 

Vest samt Videnscenter for Sundhedsfremme, University College Syd.  

Forfatter, Fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd. 

Pt. Spc. (specialist i sundhedsfremme og forebyggelse godkendt af Danske 

Fysioterapeuter) 

 

Med afsæt i nyeste sundhedsforskning stiller forfatter, sundhedsinnovator m.m. Peter Thybo skarpt på de 

vigtigste beskyttende faktorer der ligger bag vores mentale sundhed og trivsel i hverdagslivet – også når livet 

kan byde på udfordringer og sygdom.  

 

Peter Thybos sundheds- og trivselsmodel Det Dobbelte KRAM bygger på evidensbaseret forskning og 

anvendes i dag bredt i flere danske kommuner og institutioner som et arbejdsgrundlag for bedre sundhed 

og trivsel. Det Dobbelte KRAM supplerer de traditionelle KRAM-faktorer (Kost – Rygning – Alkohol – Motion) 

med et mentalt sundheds KRAM som er en forkortelse for Kompetencer – Relationer – Accept – Mestring. 

Modellen, som også har fundet vej til udlandet, viser bl.a. hvordan det er muligt at være syg og mental 

sund på samme tid. Det er en vigtig pointe for de 1,8 millioner mennesker i Danmark som i dag lever med 

en eller flere kroniske sygdomme.  

 

 Hvad er mental sundhed og trivsel dybest set? Hvordan udvikles det? Hvad skal vi være opmærksomme 

på? 

 Det Dobbelte KRAM – om de vigtigste faktorer for mental sundhed og trivsel med fokus på livsstil, 

motivation, håb, optimisme og handlekraft. 

 Det Dobbelte KRAM - hvordan får vi mennesker vi møder til at vokse, også når livet byder på modstand 

og eventuel sygdom? Gør vi det, som vi ved, vi bør gøre?  

Efterfølgende byder vi på dagens varme ret. 
 
Tilmelding inden fredag den 13. marts til:  Birgit Jonassen e-mail: 
frontkvinde@yahoo.dk  eller sms 2237 1640 
 
 
Med venlig hilsen DH Herning 
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