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Hvad er sundhed for jer? 



Generel Sundhed

• "Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, 

mental og social velbefindende og ikke blot 

fravær af sygdom eller svækkelse". 

- Verdenssundhedsorganisationen (WHO)



Dagens indhold

 Kost

 Motion

 Søvn

 Vaneændring



De 10 kostråd – benyt som vejledning
 Spis frugt og mange grøntsager – ca. 600 gram

 Spis mere fisk – ca. 350 gram om ugen

 Vælg fuldkorn

 Vælg magert kød og kødpålæg

 Spis mindre mættet fedt

 Spar på sukker

 Vælg magre mejeriprodukter

 Sluk tørsten i vand 

 Spis mad med mindre salt

 Spis varieret og vær fysisk aktiv



Morten Svane Morten Elsøe



Katrine Gisiger



Hvordan holder i jer aktive?

Motion



Motion

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for voksne, 18-64 år:

 Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med 

moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige 

dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare 

mindst 10 minutter.

 Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af 

mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og 

muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og 

bevægeligheden.





Pause



Fordele ved fysisk aktivitet

 Mindsker risikoen for hjertekar- og livsstilsygdomme, heriblandt 

diabetes 2 (sukkersyge)

 Positive fysiologiske effekter, f.eks. ved hjertekredsløbet

 Styrker muskel-skelet apparatet (muskler, led, knogler)

 Hjælper med at regulere appetitten – holder vægten

 Lidt er bedre end ingenting…



Udskillelse af endorfiner

 Kroppens eget humør-stof, ”Kroppens eget morfin”

 Et hormon der, udover ved træning og hårdt arbejde, udskilles ved 

glædesoplevelser, succes, latter, forelskelse m.m. 

 Smertelindrende effekt, hvis man har smerter eller for den sags skyld 

spændinger. Rent fysiologisk går endorfinerne ind og nedsætter 

smertesansningen ved at hæmme smerteaktiviteten i nerverne.

 Afhængighedsstof - overdreven brug af kroppen er nedbrydende 

og gør at man ikke som ellers vil respondere positivt på træningen.



Fysisk aktivitet i dagslys

 Dannelse af D-vitamin i huden ved udsættelse for sollys.

 Aminosyren tryptofan omdannes til lykkestoffet eller 

belønningsstoffet serotonin godt humør, afstressende, 

beroligende og smertelindrende.

 Om aftenen når det er mørkt bliver serotonin omdannet til 

melatonin (søvnhormon) som har betydning for vores 

søvnmønster. 



Gode råd

 Start på laveste niveau – SUCCES!

 Tilpas aktiviteten til det niveau du er på og accepter dit behov

 Vælg en motionsform som passer dig

 Fysisk aktivitet behøver ikke være anstrengende for, at man opnår 

sundhedsmæssig fordele

 Forhør dig ved relevante fagpersoner



SØVN - og den stressede krop

 Kortisol er "skurken" ved stress

 Kortisol udskilles i kroppen som en reaktion på noget hjernen opfatter som 

en udefinerbar trussel. 

 Træt, men kan ikke slappe af

 Glæde og tilfredshed reducerer produktionen

 Hormonerne skal brændes af - motion



Søvn

 Accepter og respekter behovet for søvn

 Dæmp lys på skærme og lamper om aftenen

 Mørklægningsgardiner

 Soveværelset er ikke et arbejdsværelse

 Undgå koffeinholdige drikke og sukker

 Lav åndedrætsøvelser og afspænding 

 Undgå alkohol



Pause



Vaneændring – Isbjergmodellen



Vaneændring - motivation

 Hvilken vane? 

 Angiv din egen evne til at ændre

 Angiv årsager til ændring af vane – hvad motiverer dig?

 Angiv årsager til ikke at ændre vanen

 Hvad skal der konkret til


