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Tjock, gammal, stressad, men lycklig? Talkshow i P1 om hälsa
Mellan 24-27 juli leder Sveriges Radios hälsokorrespondent Johan Bergendorff en talkshow om hälsa. Varje dag diskuterar fyra nya
spännande gäster fetma, ålder, stress och lycka. Måndag till torsdag kl 15.00 i P1.
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Måndag: Tjock!

Johan Bergendorff har testat att äta svältkost under fem dagar. Efter tre satt inte jeansen uppe längre. Johan och fyra gäster möts för att
prata om fettaktivism, ohälsohets, hur den globala fetmaepidemin kan stoppas och varför det inte finns några anorektiker i vissa kulturer.

Gäster: Hanna Kindbom, fettaktivist och burlesquedansös. Caroline Svelid, gjort gastricpassoperation, nu smal och lycklig. Känd på
Instagram med namn "En gammal morsa". Stefan Swartling Peterson, medicinsk chef UNICEF och forskare. Engagerad i frågor om
diabetes, minska fetmaepidemin, fetmas hälsoeffekter och vilka metoder som är effektiva för att minska risken att barn blir överviktiga. Ata
Ghaderi, expert på ätstörningar, professor vid Karolinska Institutet.

Tisdag: Gammal!

Johan Bergendorffs test med svältkost går vidare – metoden ska förlänga livet. På tisdag diskuterar Johan och gäster om hur det blir när
nästan alla fyller hundra, om vi skulle kunna bli 950 år, varför den som passerat 40 anses passé och om det är dags för Sverige att bygga
demensbyar. Hur ska samhället klara åldersboomen globalt?

Gäster: Anna Ericsson, 101 år, bor på Ekgårdens äldreboende i Ekerö. Barbro Westerholm, 84 år, riksdagsledamot, Liberalerna. Brun
Ulfhake, professor vid Karolinska Institutet. Expert på forskning kring att hålla sig evigt ung. Wilhelmina Hoffmann, överläkare och
föreståndare för svenskt demenscentrum Expert.

Onsdag: Stressad!

Stressjuka är nu nummer ett bland sjukskrivningarna. Vad är det som har hänt i samhället och varför vägrar Sverige kopiera Nederländernas
framgångsrecept? Johan Bergendorff möter stressade, psykologer, arbetsgivare och ansvarig minister och söker svar.

Gäster: Eva Lind Johansson, aktuell med boken Utmattad - en novellsamling om stress. Anna Bennich Karlstedt, psykolog. Eva
Landeståhl, HR specialist på Astrazeneca. Hon har lyckats få ned långtidssjukskrivningarna för bland annat stress från 3 till 1 %. Annika
Strandhäll, sjukvårds- och socialförsäkringsminister (S).  

Torsdag: Lycklig!

Johan Bergendorff vill ha lyssnarnas och forskarnas bästa recept på lycka (trots att man är tjock, gammal och stressad). Skådespelaren
Morgan Alling hade en tuff barndom med många svek, hur har han kunnat bli lycklig ändå? Lycka kan köpas hävdar miljöaktivisten som blev
managementkonsult för den extremt höga lönens skull.

Gäster: Morgan Alling , skådespelare och regissör. Bengt Brülde, professor, expert på lyckoforskning med global utblick. Johanna Wester,
projektledare på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH och Markus Anderljung , ordförande föreningen Effektiv altruism Sverige.

Programmen sänds i P1 varje dag kl 15.00, via sverigesradio.se eller i appen, Sveriges Radio Play.
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