
 

Live fra tarmen 
 

16. februar - 2 timer live event på DR3 og dr.dk 
 

Præmis: Hvor meget tør du vide om dig selv?   
 

I dag findes der en masse medicinske tests på nettet, der kan fortælle om din 

sundhed og fremtid. Det er slut med krystalkuglen, nu spørger vi videnskaben. 
Ved hjælp af prædiagnosticering er det i dag muligt at bedømme risiciene for at 

udvikle sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og cancer. 
 

Men hvor meget ønsker vi egentlig at vide om disse risici? om os selv? Kan vi 

håndtere at kende vores skæbne? Og hvad betyder dette for samfundet? 
 

DR3 har besluttet sig for at Thomas og Emil skal tjekkes i hoved og røv. 
Thomas og Emil bliver indlagt på Herlev Hospital og bliver i løbet af en Live 

aften lov til få alt at vide alt om dem selv, så meget de tør. De to kommer til 

at sluge en kamerakapsel hver, gennemgå en gastroskopisk undersøgelse, en 

koloskopisk undersøgelse og få foretaget en suPAR test der afslører hvor raske 

de er lige nu og i fremtiden. 
 

Hvis Thomas og Emil tør, så ved de før aftenen er omme hvad de skal passe på og 

måske hvad der kommer til at slå dem ihjel. 
 

Grænserne mellem hvad det vil sige at være syg og være rask er ved a blive 

udvisket. Raske mennesker begynder at blive medicineret som forebyggelse og 

bliver derfor patienter før de er blevet syge. 
 

I dag findes der på internettet private virksomheder der sælger tests der kan 

klarlægge ens genetiske DNA eller få analyseret ens mikrobiologi og få fastslået 

ens bakterielle sundhedsniveau. Google har fornyeligt offentliggjort et nyt nano 

partikel projekt hvis formål er at sende partikler igennem kroppen og indhente 

information om eventuelle sygdomme. 
 

Thomas og Emil forud for programmet: 
 

Thomas: ”Jeg har en farmor der døde af kræft og siden jeg har lært Geo at kende 

har jeg gerne ville have tjekket for testikelkræft. Ja al Kræft. Jeg tør bare 

ikke. Alzheimers - det er jeg alvorligt bange for, for det fik min farfar, og 



nogen gange når jeg har svært ved at huske er jeg bange for at det er 

Alzheimers.” 
 

Emil: ”Jeg er kæmpe hypokonder og bliver tjekket på Hamlet en gang i mellem. Jeg 

er klar på al slags undersøgelse. Især kræft er jeg bange for! Alle mine fire 

bedsteforældre er døde af det” 
 

"Hvordan": 
I live programmet kommer vi bogstavelig talt ind under huden på tv værterne 

Thomas og Emil. Location er Herlev Hospital. Peter Vilmann, der er en af verdens 

førende eksperter indenfor kikkertundersøgelser foretager undersøgelserne. Han 

skal under hele forløbet formidle, forklare og svare på spørgsmål fra seerne og 

fra Thomas og Emil. 
 

Vi skal IKKE se private dele udefra. Vi klipper til når vi er inde. Og aftalen 

er at Thomas og Emil kan sige stop når som helst. Lige så snart de ikke vil vide 

mere stopper vi. 
 

 

"Hvad": 
LIVE: Gastroskopisk undersøgelse, koloskopisk undersøgelse og indtagelse af 

kamerakapsel: 
 

• Gastroskopisk undersøgelse gennem næsen (nasalskopi) på Thomas. 

Umiddelbart inden sluger Thomas kamera kapslen live. Vi følger efter 

kapslen med kikkerten. Vi møder pillen i mavesækken hvor den blinker og 

filmer. Vi går videre ned indtil tolvfinger tarmen. 
Samtidig kan seerne følge kapslen på YouTube i realtime. Thomas og Peter 

snakke sammen undervejs: hvordan føles det? Hvad vi ser vi nu? 
 

• Koloskopisk undersøgelse (gennem endetarmen) på Emil. Emil og Peter snakke 

sammen undervejs: hvordan føles det? Hvad vi ser vi nu? Osv. 
 

• suPAR test: inden programmet har Thomas og Emil fået foretaget en suPAR 

test der angiver deres nuværende og fremtidige sundhedsniveau på en skal 

fra ”normal” til ”high risk”– i slutningen af programmet kommer Jesper 

Eugen-olsen ind og hvis Thomas og Emil ønsker det, så afslører han deres 

suPAR værdi. 
 

 

EFP indslag: Test af Thomas og Emils genetiske DNA materiale og mikrobiologiske 

bakteriesammensætning, ekspert udtalelser (filosof, overlæge, gen forsker, 

etiker): 
 

Eksperter (Optages i uge 4 på Hørsholm Hospital): 
 

• Peter Vilmann, indslag 1 (20 sekunder): Forklarer om den gastroskopiske 

undersøgelse som Thomas skal have foretaget – fortæller hvordan det 

fungerer. 
 

• Peter Vilmann, indslag 2 (20 sekunder): Forklarer om den koloskopiske 

undersøgelse som Emil skal have foretaget – fortæller hvordan det 

fungerer. 
 

• Anne Marie Gerdes, indslag 1 (20 sekunder): Fortæller om hvor meget 

genetikken betyder – kan man ændre på den gennem f. eks livsstilsændring? 

Er ens genetik ens skæbne? 



 

• Anne Marie Gerdes, indslag 2 (15 sekunder): (sidder med prøven?)Forklarer 

at Emil har taget en af de tests som private virksomheder udbyder på 

nettet – forklarer hvordan de fungerer og hvad de kan fortælle om en selv. 
 

• Niels Tommerup, indslag 1 (15 sekunder): Disse tests kan fortælle om de 

her forskellige ting, det er op til Emil hvor meget han vil vide om sig 

selv? (Svarene på prøven kommer i LIVE programmet) 
 

• Niels Tommerup, indslag 2 (20 sekunder): Fortæller om fordele og 

begrænsninger ved testen som Emil har fået foretaget og om hvad vi kan 

bruge denne nye viden til. 
 

 

• Tine Rask Licht, indslag 1 (15 sekunder): (sidder med prøven?) Emil har 

fået foretaget en af de her tests der fortæller noget om 

bakteriesammensætningen i kroppen og angiver et sundheds niveau. 
Igen gælder det at Emil selv må bestemme hvor meget han vil vide om sig 

selv? (Svarene på prøven kommer i LIVE programmet) 
 

• Tine Rask Licht, indslag 2 (20 sekunder): Fortæller om hvad 

bakteriesammensætningen i tarmen kan betyde for ens sundhed og hvilke 

sygdomme der kan behandles ved at få denne bakteriesammensætning i 

balance. 
 

• Jesper Eugen-olsen, indslag 1 (20 sekunder): Fortæller om suPAR testen som 

han har udviklet og hvad den kan bruges til. Thomas og Emil har fået 

foretaget sådan en – senere skal de afgøre om de vil vide hvad deres suPAR 

værdi er. 
 

• Jesper Eugen-olsen, indslag 2 (15 sekunder): Fortæller om fremtidens 

teknologi – vi er ved at udviske grænserne mellem syg og rask – når vi 

screener, medicinerer for at forebygge og hele tiden måler os selv 

begynder vi at behandle os selv som patienter før vi er blevet syge. Men 

hvor vil du egentlig vide? 
 

• Mickey Gjerris, indslag 1 (15 sekunder): Filosofiske og etiske 

overvejelser: Vi kommer til at få adgang til mere og mere viden om os selv 

– men hvor meget er for meget viden? Forklarer hvad det kommer til at 

betyde etisk. Hvor meget vil du vide om dig selv? 
 

• Mickey Gjerris, indslag 2 (20 sekunder): Fortæller om: Kan vi tåle at 

kende vores skæbne? Og hvad betyder dette for samfundet? Kan vi risikere, 

at prædiagnostik anvendes til at sortere mennesker, og dermed ændre ideen 

om, at alle er lige? 
 

Thomas og Emil: 
 

• Udrensning: Emil dagen før hvor han skal udrenses. 

• Kamerakapsel: Introduktion til kamerakapslen – hvad kan den og hvordan 

fungerer den? (Speak fortæller) 

• Forberedelser - Voksning: Emil skal ud og have vokset sine baller inden 

live programmet. 

• Forberedelser – næseskylning: Thomas prøver kræfter med næseskylning inden 

live programmet. 



 

 

Visuelt udtryk: 
EFP INDSLAG: 
 

LOCATION: Det nedlagte Hørsholm Hospital 

Det sygehusvæsen vi kender i dag er ved at ændre sig - vi bevæger os mod 

prædiagnosticering. 
 

Lystavlen: Her introduceres de medvirkendes navne og titler. 
 

 

 
(Hørsholm Hospital) 

 

 
 

 
 

 

Cross media: 
 



• Mens seerne følger med i live programmet har de samtidig mulighed for live 

at følge kamerakapslens rejse gennem Thomas’ krop på DR.DK. 
 

• På hashtagget kan seerne melde ind med kommentarer og spørgsmål til 

Thomas, Emil og overlæge Peter. 
 

• 1 uge inden live sendes en YouTube video ud af Emil der får vokset sine 

baller og Thomas der skyller næse – de gør sig klar. Her introduceres 

hashtagget også. 
 

• Under live udsendelsen kan man følge med på Thomas og Emils Instagram – 

her vil de dele billeder undervejs (ligesom i Smerteeksperimentet). 
 

• I indslagene opfordrer eksperterne aktivt til at folk deltager i debatten 

omkring det etiske aspekt – ”Hvor meget vil du vide om dig selv? Meld ind 

på hashtagget. 
 

• 1-2 uger inden live programmet deler vi to videoer på YouTube (Facebook, 

Twitter) med forskellige DR værter der fortæller hvor meget de ville turde 

vide om dem selv – videoerne slutter med en afmelding hvor der står ”Hvor 

meget tør du vide om dig selv? Deltag i debatten på #” 
 

 

”Fillers” 30 sekunder klip: ”Hvor meget vil du vide om dig selv?” (TED talk 

stil): 
 

1: Peter Vilmann: ”Med den nyeste teknologi er det muligt vha. 

kikkertundersøgelser at screene for tarmkræft og derfor opdage potentiel sygdom 

hurtigt (forklarer kort hvordan det fungerer.) I fremtiden vil vi se mere 

screening, men hvor går grænsen? Hvor tidligt skal man screene og hvor meget vil 

du egentlig vide om dig selv?” 
 

2:Mickey Gjerris: ”Kan vi tåle at kende vores skæbne? Og hvad betyder dette for 

samfundet? Kan vi risikere, at prædiagnostik anvendes til at sortere mennesker, 

og dermed ændre ideen om, at alle er lige?” 
 

3:Anne-Marie Gerdes: ”Fortæller om hvor meget genetikken betyder – kan man ændre 

på den gennem f. eks livsstilsændring? Er ens genetik ens skæbne?” 
 

4:Jesper Eugen-olsen:” Fortæller om suPAR testen som han har udviklet og hvad 

den kan bruges til. vi er ved at udviske grænserne mellem syg og rask – når vi 

screener, medicinerer for at forebygge og hele tiden måler os selv begynder vi 

at behandle os selv som patienter før vi er blevet syge. Men hvor vil du 

egentlig vide?” 
 

5: Niels Tommerup: ”Fortæller om den nyeste forskning indenfor genetik – hvordan 

bliver det i fremtiden?” 
 

6: Tine Rask Licht: ” Fortæller om hvad bakteriesammensætningen i tarmen kan 

betyde for ens sundhed og hvilke sygdomme der kan behandles ved at få denne 

bakteriesammensætning i balance”. 
 

 Medvirkende: 
 

o Peter Vilmann, Professor, overlæge dr. med., Speciallæge i kirurgi 

og kirurgiske mave-tarmsygdomme 
 



o Mickey Gjerris, Lektor i bioetik på Københavns Universitet 
 

o Anne-Marie Gerdes, Klinikchef, professor, overlæge, Klinisk Genetisk 

afdeling på Rigshospitalet 
 

o Jesper Eugen-olsen, Biochemist, PhD., Hvidovre Hospital 
 

o Niels Tommerup, professor, dr. med. på Institut for Cellulær og 

Molekylær Medicin 

o Tine Rask Licht, Professor MSO, forskningsleder på Afdeling for 

Fødevaremikrobiologi 


