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Livskvalitets”koncernen” – hvem er vi?
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Side 1

Forskningscenter for Livskvalitet ejer
Livskvalitet ApS (Holding) som består af
Forskningsklinik for Holistisk Medicin ApS
(Institut for Livskvalitet ApS)
(Sundhedshospitalet ApS)
Institut for Arbejdslivskvalitet ApS
Livskvalitetsforlaget ApS
(Livskvalitetsbogladen ApS)
Alle regnskaber revideres af Ernst & Young.

27

73669 F27-4

11/01/02

10:23

Side 2

Vores formål er at fremme
FORSKNINGSCENTER FOR LIVSKVALITET EJER

• livskvalitet

• fysisk og psykisk sundhed
LIVSKVALITET APS (HOLDING) SOM BESTÅR AF

• funktionsevne/arbejdsevne gennem

FORSKNINGSKLINIK FOR HOLISTISK MEDICIN APS

• forskning og udvikling (FCLK)

(INSTITUT FOR LIVSKVALITET APS)

• holistisk behandling (FKHM ApS)

(SUNDHEDSHOSPITALET APS)

• undervisning (IALK ApS)

INSTITUT FOR ARBEJDSLIVSKVALITET APS

• og formidling (LKF ApS)

LIVSKVALITETSFORLAGET APS
(LIVSKVALITETSBOGLADEN APS)
ALLE REGNSKABER REVIDERES AF ERNST & YOUNG

Det hele startede på Rigshospitalet
Det hele startede i 1990 med Livskvalitetsundersøgelsen på
Rigshospitalet, der skulle kortlægge sammenhængen mellem
livskvaliteten og helbredet hos danskerne.
Børnelægen professor Bengt Zachau-Christiansen inviterede Søren
Ventegodt, der dengang var medicinstuderende og interesseret i
sammenhængen mellem psykologiske og sociale faktorer og

ng af sygdom,

udvikli

til et samarbejde om

efterundersøgelsen af knap 10.000 danskere født på Rigshospitalet
1959-61.
Disse børn og deres mødre var blevet grundigt undersøgt dengang,
men Livskvalitetsundersøgelsen ville gå et spadestik dybere. Nu
skulle det undersøges hvad der skabte livskvalitet og hvilken indflydelse livskvaliteten har på sundhed og funktionsevne.
Undersøgelsen blev støttet af en lang række fonde, der i alt gav

0 millioner kroner til projekt “Livskvalitet og

omkring 1

sygdomsårsager” (godkendt af Videnskabsetisk Komité for
København og Frederiksberg Kommuner).

Forskningscenter for Livskvalitet bliver
et uafhængigt forskningscenter
På Rigshospitalet havde forskningsprojektet fra starten 10 medarbejdere under Søren Ventegodts daglige ledelse. Det skiftede i
1993 navn til Forskningscenter for Livskvalitet og blev formelt
indviet som nyt forskningscenter af Rigshospitalets forvaltningsdirektør. Det skete under betydelig offentlig bevågenhed.
Forskningscenter for Livskvalitet på Rigshospitalet blev, som det
dengang var almindeligt, etableret som en selvstændig organisation,

f forskerne, de 4 læger, der arbejdede i livskvalitets-

ejet a

projektet. I 1994 flyttede Forskningscenter for Livskvalitet ud af
Rigshospitalet.
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Side 3

Forskningscenter for Livskvalitet vil
forbedre befolkningens livskvalitet, sundhed og funktionsevne
Forskningscenter for Livskvalitet er i dag et privat forskningscenter.
Formålet med Forskningscenter for Livskvalitet er at forbed

ivskvali

re

befolkningens l
tet,
sundhed og funktionsevne, herunder arbejdsevne, på grundlag af tværfaglig natur- og lægevidenskabelig forskning. Forskningscentret ligger i dag i Sundhedshuset, Teglgårdstræde
8A, 3. sal.

Institut for Livskvalitet ApS, herunder
Forskningsklinik for Holistisk Medicin ApS
og Sundhedshospitalet ApS
Dette instituts formål er forbedring af livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Det sker gennem intervention, holistisk behandling, foredrag, undervisning, træning og supervision.
Den holistiske medicinske behandling tilbydes fra
Forskningsklinik for Holistisk Medicin ApS, der ligger i
Teglgårdstræde 8A, st. Formålet er at udvikle menneskers sundhed
og funktionsevne gennem forbedring af livskvaliteten. Når patienterne mærker, erkender og giver slip på negative livsholdninger,
udvikler patienternes en mere konstruktiv og positiv livsfilosofi og
livspraksis. Denne klinik tester og kvalitetssikrer de behandlinger,
der med tiden skal tilbydes patienter på Sundhedshospitalet ApS.

Institut for Arbejdslivskvalitet ApS
Dette institut beskæftiger sig primært med foredrag, kurser og
intervention i virksomhederne – samt med egentlige udviklingsprojekter i disse. Formålet med instituttet er udvikling af
livskvalitet, arbe

skvalit

jdsliv

et og sundhed –

herunder forebyggelse og miljøforbedring - hos ledere og medarbejdere i virksomhederne. Institut for Arbejdslivskvalitet ligger
i Teglgårdstræde 4, sidehuset, 3. sal.

Livskvalitetsforlaget ApS
herunder Livskvalitetsbogladen ApS
Formålet med forlag og boglade er formidling om livskvalitet og
holistisk medicin. Livskvalitetsbogladen ligger i Teglgårdstræde
4B, baghuset, stuen.
Livskvalitetskoncernen har pr. 1/11 2001 20 medarbejdere, hvoraf

værk

mange er frivillige eller på deltid. Hertil kommer et net

af forskere og samarbejdspartnere. Du er meget velkommen til at

www.livs

jælpe. Se venligst

kontakte os, hvis du ønsker at h

kvalitet.org for mere information.
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Bevidsthedsorienteret lægevidenskab
– Sundhed gennem livskvalitet
og personlig vækst
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Bliv smuk, god og sand. Pia P. har malet “Verdensmoderen” efter inspiration fra
Gustav Klimt til Forskningsklinik for Holistisk Medicin. “Verdensmoderen”
udtrykker en indre tilstand af skønhed, godhed og sandhed. Klinikken skal netop
hjælpe folk til at blive mere smukke, gode og sande.
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