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Hørsholm - Rungsted Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Møde 17. september 2018: 

” Kampen for liv – fem danske forebyggelsesucceser”
fortalt af Lars Iversen, sociolog, dr. med, prof. emeritus

Forebyggelse kommer ikke af sig selv. Faktisk er 
det en kamp at skabe de forandringer i vores 
adfærd, miljø og samfund, som gør, at vi lever 
længere og bedre. Det viser historien om 
forebyggelse i Danmark.

I Lars Iversens bog ‘KAMPEN 
FOR LIV - fem danske 
forebyggelsessucceser’ 
præsenterer fem cases fra 
1850 og frem til i dag om de 
emner, som også præsenteres 
i foredraget. De har været en 
succes på den måde, at der er 
blevet reddet rigtig mange liv 
- om end økonomiske og 
politiske interesser ofte har 
kæmpet imod.

I foredraget præsenteres 
fem eksempler på 
forebyggelse, der har sparet 
tusindvis af liv – kloakering 
og rent vand, 
trafiksikkerhed, alkohol, 
rygning og vuggedød. Hvad 
kan vi lære af disse 
eksempler i forhold til 
forebyggelse i dag?

Vi tænker ikke over det. Vi drikker vandet direkte fra hanen. Vi 
tager automatisk sele på i bilen. Vi ryger ikke, når vi flyver eller er 
på restaurant. Vi lægger spædbørn til at sove på maven. Vi 
betragter det som en selvfølge, men det er det ikke. Forebyggelse 
kommer ikke af sig selv. Faktisk er det ofte en kamp at skabe de 
forandringer, der skal til for at forebygge sygdom og død.

Vi ses den 17. september kl 9:30
Programudvalget
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Lars Iversen siger om sig selv: 

Jeg er uddannet som sociolog ved Københavns 
Universitet (1974) og dr med i 1990 på en 
disputats om helbredsmæssige følger af 
lukningen af Helsingør Værft. I 1990 forlod jeg 
universitetet for at blive kontorchef i 
Sundhedsstyrelsen med ansvar for 
forebyggelse og sundhedsfremme.  Jeg vendte 
tilbage til universitetet i 1997 som professor i 
forebyggelse ved Institut for 
Folkesundhedsvidenskab. 

Trangen til at arbejde med forebyggelse i 
praksis gjorde dog, at jeg i 2001 blev 
afdelingschef i det tidligere Ribe Amts 
sundhedsforvaltning og   senere 
seniorspecialist inden for sundhedsområdet i 
COWI. Jeg har endvidere været formand for 
sundhedsudvalget i Hørsholm Kommunes 
kommunalbestyrelse fra 2010-2013, hvor vi 
blandt andet fik etableret kommunens 
sundhedscenter på Louiselund. I 2013 gik jeg 
på pension og er nu professor emeritus ved 
Statens Institut for Folkesundhed. 


