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ALK 
Film: Husstøvmideallergi 

Husstøvmideallergi – hvordan føles det? 
 

Podcast: Ramt af græsallergi (del 1) 
Ramt af græsallergi (del 2) 
Ramt af husstøvmideallergi 

  
 

Amgen 
Podcast: Ramt af arveligt forhøjet kolesterol 

Ramt af osteoporose 
  

 
ApoPro Online Apotek  
Film: Fnat 

D-vitamin til baby 
Medicin under graviditet 
P-piller 
Forkølelse hos babyer og børn 
Skedesvamp 
Høfeber (mild) 
Allergivaccination (svær høfeber) 

  
 

Arla Baby&Me Organic  
Film: Amning: Den første tid 

Babys søvn 
Når baby græder 
Babymad: Overgang fra flydende til fast mad 

  
 

AstraZeneca 
Film: Æggestokkræft 

Arvelig æggestokkræft 
 

Podcast: Ramt af spredt brystkræft 
Ramt af æggestokkræft (del 1) 
Ramt af æggestokkræft (del 2) 
Ramt af æggestokkræft (del 3) 
Ramt af arvelig brystkræft 

  
 
 



 

Bayer 
Tema om: Hjertekarsygdomme 

 
Film: Hjertekarsygdomme: Sådan fungerer hjertet 

Hyppige hjertekarsygdomme 
Sådan kan du forebygge hjertekarsygdomme 
Diabetes øger risiko for hjertesygdom 
Hjerterehabilitering hos diabetikere 
Pas på dit hjerte som diabetespatient 
Hvad er hjertesvigt? 
Livet med hjertesvigt: Morten Sabroes historie 
Hvad er hjerteflimmer? 
Behandling af hjerteflimmer 
Livet med hjerteflimmer 
Hvad er åreforkalkning i benene (vindueskiggersyndrom)? 
Hverdagen med åreforkalkning i benene 
Sådan opstår en blodprop i benet 
Behandling af blodprop i benet 
Blodprop i benet: Annelis historie 
Blodpropper i ben og lunger: Peter Myginds historie 
Efter behandlingen af en blodprop i benet 
Diabetisk nyresygdom 
Livet med diabetisk nyresygdom 
 

Podcast: Ramt af diabetes og hjertesygdom 
Ramt af en blodprop 
Ramt af en uønsket graviditet 
Ramt af hjerteflimmer 
Ramt af hjertesvigt 
Ramt af vindueskiggersyndrom 
 

  
Bristol Myers Squibb 
Tema om: Kræft 

 
Film: Hvad er kræft? 

Behandling af kræft: Operation og strålebehandling 
Lægens gode råd til livet med kræft 
Behandling af kræft: Medicinsk behandling 
Gode råd til at håndtere kræftforløbet 
Hvordan er man en god pårørende til en kræftpatient? 
Tiden efter behandlingen af en kræftsygdom 
Christinas forløb med modermærkekræft 
Lises pårørende har spillet en vigtig rolle 
Et nyt syn på livet efter modermærkekræft 
Symptomer ved nyrekræft 
Spiserørskræft 
Behandling af spiserørskræft 
Spiserørskræft – kost og hverdag 
Senfølger ved hoved-halskræft 
Livet efter behandling af hoved-halskræft 
 
 



 

Podcast: Ramt af lungehindekræft 
Ramt af lungekræft 
Ramt af spiserørskræft 
Ramt af modermærkekræft (del 1) 
Ramt af modermærkekræft (del 2) 
Ramt af blærekræft 
Ramt af colitis ulcerosa (del 1) 
Ramt af colitis ulcerosa (del 2) 
Læge til læge: Kirurgens perspektiv på adjuverende immunterapi 

  
 

Colgate-Palmolive Company 
Tema om: Mundens sundhed 

 
Film: Blister i munden 

Dårlig ånde 
God rutine til en sund mund 
Sandt og falsk om tænder og tandpleje 
Hvad er mundtørhed? 
Livet med mundtørhed 
Tandpleje ved svær mundtørhed 
 

  
Cryos International  
Podcast: Ramt af nedsat frugtbarhed 

 
  
EUSA Pharma 
Tema om: Sjældne sygdomme 

 
Film: Hvad er sjældne sygdomme og handikap? 

Kan man altid se en sjælden sygdom? 
Livet med en sjælden sygdom 
 

Podcast: Ramt af en sjælden sygdom 
 

  
Gedeon Richter  
Podcast: Ramt af overgangsalder 

 
  
Gilead 
Podcast: Ramt af HIV og stigma 

Ramt af HIV som ældre 
Ramt af HIV som ung 
Ramt af HIV som barn 
 

  
GSK  
Film: Hvad er helvedesild 

Hvordan føles helvedesild 



 

Helvedesild: Ellie Jokars historie 
 

Podcast: Ramt af helvedesild 
 

  
Janssen  
Tema om: Kræft 

Prostatakræft 
 

Film: Angst forbundet med prostatakræft 
Livet efter man har fået konstateret prostatakræft 
Prostatakræft: Sex & samliv 
Psykologen forklarer: Et godt liv med prostatakræft 
Erik har været i forskellige behandlinger 
Hele familien påvirkes af sygdommen 
Konsekvenser af behandlingen 
Når man skal inddrage sine pårørende 
Hvad er kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)? 
 

Podcast: Ramt af leukæmi (del 1) 
Ramt af leukæmi (del 2) 
Ramt af prostatakræft 
 

  
Leo Pharma 
Podcast: Ramt af psoriasis 

 
  
Lundbeck 
Podcast: Ramt af depression 

Ramt af svær depression 
 

  
Merck 
Podcast: Ramt af multipel sclerose 

 
  
MSD 
Film: Lungebetændelse (pneumokok) 

Hvad er HPV? 
Sådan taler du med dine børn om sex 
 

  
Novartis 
Podcast: Ramt af migræne (del 1) 

Ramt af migræne (del 2) 
  

 
Novo Nordisk  
Tema om: Diabetes 

 



 

Film: Hvad er diabetes? 
Symptomer på diabetes 
Følgesygdomme ved diabetes 
Diabetes øger risiko for hjertesygdom 
Behandling af hjertesygdomme hos diabetespatienter 
Hjerterehabilitering hos diabetikere 
Pas på dit hjerte som diabetespatient 
Livet med type 1-diabetes: Emilies hverdag  
Type 1-diabetes hos børn: Når hele familien involveres 
Type 1-diabetes hos unge: Om at være pårørende til diabetiker 
Hverdagen med type 2-diabetes 
Medicinsk behandling af type 2-diabetes 
Type 2-diabetes: Hvad kan du selv gøre? 
 

Podcast: Ramt af diabetes og hjertesygdom 
Ramt af diabetes og senfølger 
Ramt af svær overvægt (del 1) 
Ramt af svær overvægt (del 2) 
Ramt af type 1-diabetes 
Ramt af type 2-diabtes 
 

  
Pfizer 
Tema om: Sjældne sygdomme 

 
Film: Hvad er sjældne sygdomme og handikap? 

Kan man altid se en sjælden sygdom? 
Livet med en sjælden sygdom 
Hvad er genterapi? 
 

Podcast: Ramt af en sjælden sygdom 
 

  
Roche 
Tema om: Kræft  

Lungekræft 
Multipel sclerose 
 

Film: De første tanker om multipel sclerose 
De tre typer er multipel sclerose 
Multipel sclerose: Kognitive udfordringer 
Sådan stilles diagnosen multipel sclerose 
At få konstateret multipel sclerose 
Henrik har levet med den usynlige sygdom i over 30 år 
Livet med sclerose som nybagte forældre 
Sådan håndterer Ditte livet med sclerose 
Sådan håndterer Malou de attacks, der følger med sclerose 
Sådan har Kent valgt at tilpasse sig livet med multipel sclerose 
Sarahs symptomer på multipel sclerose 
Behandling af lungekræft 
En hverdag med lungekræft 
Når sygdommen rammer 



 

Tanker om at tage afsked 
Helge fik konstateret lungehindekræft 
Klaus: Jeg var meget åben om de negative tanker 
Marianne: Jeg er jo stadigvæk den samme, som før jeg fik lungekræft 
Ninna: Jeg blev ramt af sorg og savn 
Richardt: Jeg besluttede, at jeg skulle have det bedste ud af livet 
 

  
Sundhedsstyrelsen 
Podcast: Ramt af teenagelivet og alkohol 

 
  
Synoptik Fonden 
Tema om: Synet og synsudfordringer 

 
Film: Når børn bruger briller 

Ni tegn på, at dit barn har dårligt syn 
Børns synsudvikling og øjenundersøgelsen 
Hvad er flyvende myg? 
Øjne der løber i vand 
Pludseligt synstab – uden smerter 
Synshjælpemidler til svagtseende 
Virker akupunktur mod øjensygdomme? 
Virker kosttilskud mod øjensygdomme? 
Grøn stær: Knud Romers historie 
Grøn stær 
Grå stær 
AMD 
 

Podcast: Ramt af våd AMD 
Ramt af grøn stær 
Læge til læge: Tidlig opsporing af grøn stær 
Læge til læge: Opsporing af AMD 

  
 

Takeda 
Tema om: Sjældne sygdomme 

 
Film: Hvad er sjældne sygdomme og handikap? 

Kan man altid se en sjælden sygdom? 
Livet med en sjælden sygdom 
 

Podcast: Ramt af en sjælden sygdom 
Ramt af ADHD som voksen 
Ramt af ADD  
Læge til læge: Diagnosticering af ADHD 
 

  
Tena  
Film: Hvad er stressinkontinens 

Hvad er tranginkontinens 
Livet med urininkontinens 



 

 
  
Velliv Foreningen  
Film: Fødselsdepression hos mænd 

 
Podcast: Ramt af fødselsdepression (mænd) 

 
  
Ældre Sagen  
Tema om: Sundhedsråd til 50+ 

 
Film: Gode motionsvaner 

Hold hjernen frisk 
Tre gode madvaner 

 
 

 

 


