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”Med livet på 25 minutters standby!” 
- Et foredrag der sætter tingende i perspektiv og giver stof til eftertanke! 

 

I 2010 blev jeg, Casper Svane, daværende direktør i Svane Glas A/S, ramt af et hjertestop, hvor jeg 
blev erklæret klinisk død i 25 minutter. Lægerne stillede mig et liv som grøntsag i udsigt, men jeg 
trodsede alle odds og har efter en lang og hård kamp i dag kæmpet mig tilbage til livet. 

Jeg er i dag meget bevidst om, hvordan jeg med familiens støtte er nået så langt. Nogle af de 
parametre, der har haft størst indflydelse på mine store fremskridt er tro, håb og kærlighed. Motion 
har også haft stor betydning – både den motion jeg dyrkede før mit hjertestop, og den motion jeg 
dyrker nu.  

Jeg tager gerne rundt i landet og holder foredrag, til tider med mine to børn, hvor vi alle tre deler ud 
af vores historie og erfaring med et sådant sygdomsforløb. Foredraget omhandler bl.a. tiden før mit 
sygdomsforløb, den dramatiske morgen hvor mit hjerte sagde stop samt mit behandlingsforløb, 
herunder hvad vi som familie selv har måttet gøre for at forbedre min tilstand. Ligeledes hvilke 
erfaringer og tanker jeg sidder tilbage med i dag omkring sygdomsforløbet, min dagligdag og 
fremtiden. Mine børn beretter om sygdomsforløbet set med familiens øjne. 

Hele mit og min families liv er i dag blevet sat i et helt andet perspektiv – vi har alle ar på sjælen, 
men forløbet har også gjort os til dem vi er i dag og om muligt, er vi som familie blevet endnu 
tættere knyttet. Vi håber med dette, at vores erfaringer kan bibringe andre håbet og troen på, at 
fremskridt er mulige. 

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte mig med henblik på 
afholdelse af foredrag. Jeg kan kontaktes på tlf. 20732255 eller caspersvane@hotmail.dk. 

 

Prisen er 2500,-  

(plus kørsel fra Randers) 

 

Med venlig hilsen 

Direktør & Foredragsholder 

Casper Svane 

 


