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F R I L U F TS R Å D E T

Friluftsliv gi’r sundhed
Vi ved det jo godt: når vi cykler,
roer, går med hunden eller på
anden måde dyrker friluftsliv. Vi
får det rigtig godt hver gang –for
friluftsliv giver sundhed!
Der er ikke skrevet ret meget om
sammenhængen mellem friluftsliv
og sundhed. Motion og aktiv bevægelse er en del af friluftslivet,
men derudover er der noget andet
og mere.
Dette andet og mere har vi i dette
hæfte forsøgt at indkredse og
give eksempler på.
Det er den tavse viden, dét vi inderst inde godt ved, om at have
det godt og få det bedre. Det får
vi, når vi færdes i naturen.
Hæftet her henvender sig til læger
og sundhedsfolk, men også til
ledere i friluftslivets organisationer. Det er Friluftsrådets håb, at
det kan tjene til inspiration og opmuntring, når vi møder nogle, der
trænger til en kærlig opfordring til
at komme ud og få det bedre med
sig selv.

Friluftsrådet har i 2003 haft sundhed som et prioriteret indsatsområde med en styregruppe bestående af repræsentanter fra ni af
Friluftsrådets medlemsorganisationer. Styregruppen har bl.a.
samlet og drøftet materialet til
dette hæfte.
Det har været vigtigt for styregruppen at skelne mellem syge og
raske personer, sygdom og forebyggelse, vægttab eller velvære,
motion eller friluftsliv.
De frivillige i friluftslivets organisationer kan på trods af et mangfoldigt foreningstilbud ikke påtage
sig ansvaret for eksempelvis svært
overvægtige personer, der ønsker
at tabe sig, eller har alvorlige
kredsløbssygdomme.
Derimod kan foreningerne tilbyde
et samvær, gode oplevelser, og
forskellige sværhedsgrader af
fysisk aktivitet. I naturen, og med
naturen, så de dokumenterede
helsevirkninger ved alene at opholde sig i naturen, får man foræret.
God fornøjelse,
Friluftsrådet

Humør
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Forår og legelyst

„Foråret er vidunderligt, stressende og
forvirrende. Men det er også krævende.
Det går så stærkt, og vi vil så meget.
Vi vil fange den første solstråle, nyde
duften af syren og plukke anemoner
med børnene. Foråret er fyldt med forventninger. Nogle har rødder dybt tilbage i barndommens uendeligt lange
forår, hvor vi nåede det hele –vandpytteleg, pilefløjter, sjipning i skolegården,
hinkeruder, samtidig med at vi blev
forelsket to, tre gange… Vi gik gennem
ild, vand og brændenælder med lysten
som drivkraft og med et sanseapparat,
der var så åbent og modtageligt, at
alene duften fra en syrenbusk under
den blåviolette majhimmel kunne gøre
ondt som et åbent sår.“
Fra „Forår og legelyst“ af forfatteren
Terje Nordberg.

Kirsten Nielsen
Næstformand
2

3

2

Fuglesang og
vindens susen

„Det er nødvendigt at være udendørs for at vore hjerner kan stimuleres af den strøm af lyd, lys, former og farver, som naturen byder
på. Vi behøver stimuli for vores
hørelse, vort syn og vores hud,
som findes udendørs i f.eks. fuglesang og vindens susen, solreflekser og skygger, fugt og tåge og
farveoplevelser blandt blomster
og insekter. Vores hjernecellers
vækst er afhængig af den særlige
stimulans, som naturen byder på.“
Fra hjerneforskeren David Ingvar
i bogen „Utan lek inget liv –
19 variationer på ett tema“ af
K. Grönwall (red.), IPP,
Stockholm, 1996.
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Positive oplevelser

Naturen giver os en mangfoldighed af positive oplevelser. Disse
fletter sig ind i hinanden til en
syntese eller en totaloplevelse,
som virker mentalt opbyggende.
Vi fyldes af glæde, overskud,
livsvilje, inspiration og indre ro:
Oplevelsen af stilhed
Oplevelsen af frihed
Eventyroplevelse og
opdagerglæde
Mestringsoplevelse
Æstetiske oplevelser
Oplevelse af årstidernes skiften
Oplevelse af livets kredsløb
Oplevelser ved at høste naturens
produkter
Oplevelse af naturens kræfter

Fra „Naturoplevelsens mentalhygiejniske værdi“ af Sigmund
Hågvar, norsk professor ved Institut
for Biologi og Naturforvaltning
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Barndommens somre

„Man har behov for at finde helhed
og sammenhæng. Måske er det
en tilstand og følelse af uendelighed, hvor man undgår at mødes
med en fragmentarisk verden? For
mange af os midaldrende oplevedes barndommens somre som
uendelige. Dagene i sig selv var
uendelige og tiden fandtes ikke,
den var nærmest ikke opfundet.
Efterhånden som tid så småt
blev en del af vores bevidsthed,
blev tid og forløb delt op i bidder,
i sorg og stress og samtidig forsvandt legen. Det skete i 12-13
årsalderen. I dag er det måske så-

ledes, at mange børn allerede
som små føler dette tidspres,
denne fragmentering. Måske kan
et miljø, som indeholder en blid
og varieret overgang mellem natur
og kultur, komme barnet i møde
på sådan en måde, at de i det
mindste i dette miljø har en mulighed for at se sammenhænge og
dermed få muligheder for at finde
sig selv“.

Fra Patrik Grahn m.fl.: „Børns udeleg
– Betingelser og betydning“,
Forlaget Børn & Unge, 2000.
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Skumring i november

„Regnen høres hver anden dag og
nat, og det er som det skal være.
Hver tredje dag suppleres der med
blæselyd fra træerne, hvilket også
hører årstiden til, selv om man
lige skal vænne sig til den anderledes lyd, fordi vinden nu har frit
spil igennem tusind grene og
kviste i stedet for at skulle boltre
sig i ti tusind blade. Mørk er november. Min kone tilføjer: Årets
kedeligste måned!

Men forleden i skumringen måtte
jeg hente hende ud af huset for
en kort bemærkning, for nu var
den der igen, og det lyser lidt op
på det hele: Vindroslen sad i elletræet ved garagen og sang. Der
sad en anden i egetræet og en til i
seljerønnen ved bækken. Det var
faktisk meget smukt at lytte til,
selv om november er mørk, og det
havde regnet hele dagen…“
Fra Søren Ryge Petersen: „Landet og
året“, Gyldendal 1995
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Glæden smitter

„Lyden af grus, der knaser under
mors cykel. Fars regelmæssige
åndedræt og hans lette og hurtige fodtrin, når han løber ved siden af. Mors og fars småsnakken.
Ænder, der skræpper, en solsort
der fløjter og lugten af græs…
Tvillingerne Katrine og Frederik
har været Damhusengen rundt i
cykelanhængeren, lige siden de
har kunnet sidde oprejst. Med
mor på cykel, og far i løb eller
cyklende ved siden af.
De har fået det ind med modermælken: At det er en naturlig del
af livet at røre sig – og at man får
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det godt af at løbe, cykle, svømme.
Lige meget hvad.
Det varede ikke længe, før
Katrine og Frederik voksede ud af
cykelanhængeren og hjulede af
sted på deres små cykler, mens
mor og far løb ved siden af. For
selvfølgelig skulle de med. Undskyldningen med, at det er for
besværligt at dyrke motion, når
man har småbørn (for ikke at tale
om tvillinger) holder ikke i den
familie.“
Fra interview „Glæden smitter“ i
Helse, maj 2003

„Jeg kender ingen tanke så tung,
at man ikke kan gå fra den“
Søren Kierkegaard
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Nærmest lykkelig

„Der er næppe noget, der kan
gøre forældre (og pædagoger) så
lykkelige, som at se glade og
trygge børn bruge deres krop i en
leg, de lige har opfundet. Som tilskuer kan man næsten blive misundelig over så megen livsglæde
og vitalitet; man kan misunde
dem evnen til så fuldstændigt og
med hele deres væsen i „her og
nu“ at kunne glemme alt omkring
sig“.
Fra „Kroppens og Bevægelsens
betydning for børn i daginstitutioner“
af Thomas Moser. Ph.d. i idrætsvidenskab, Learning Lab Denmark.
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Vi lærer med kroppen

„Vi har kun adgang med bevidstheden til en lille del af vores viden.
En meget stor del af al den viden,
vi har opsamlet, er kun tilgængelig for os, når vi bruger kroppen til
at nå den. Den kan ikke formuleres. Det er almindeligt kendt, at
småbørn har godt af at erfare
verden med kroppen. De skal løbe
rundt på bulet terræn og kravle og
klatre.
Men også voksne får bedre forudsætninger for at lære og for at
forstå sammenhænge, hvis de får
mange kropslige erfaringer med
det, de skal lære om.“

Kolbøtter og
koncentration

„En stærk, spændstig krop, der
er i balance og harmoni med sig
selv, har simpelthen lettere ved
at koncentrere sig og at lære.
Det, der sker, når børn bruger
deres kroppe og sanser meget
aktivt er, at de så at sige automatiserer deres bevægelser, så de
kan rette al deres opmærksomhed og koncentration mod det at
sanse, opleve og lære –blandt
andet matematik og dansk i skolen. Og det er ikke kun hos de
mindre børn, at koncentrationsog indlæringsevnerne skærpes,
hvis kropskompetencen er i top.

Resultaterne af vores manglende
fysiske aktivitet og fornemmelse
for vores egen krop er ikke bare
muskelspændinger og livsstilssygdomme, men også, at vi ikke
formår at hellige arbejdet vores
fulde opmærksomhed og koncentration.“

Fra interview med professor Mogens
Hansen, adjungeret professor ved
Institut for Pædagogisk Psykologi ved
Danmarks Pædagogiske Universitet.
Citat fra projekt Nationalt Kompetence
Regnskab.

Fra artiklen „Kroppen skal bruges når
vi lærer“ af Jonna Toft i DGI’s blad,
„Ungdom & Idræt“ 19/2003 med
hjerneforskeren, neurobiologen
Nikolaj Ilsted Bech, Learning Lab
Denmark.
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aktivitet
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Gener og livsstil

„For to millioner år siden løb de
første mennesker næsten nøgne
rundt på de afrikanske savanner og
jagtede dyr. Genetisk er vi fortsat
udrustet som jægere og samlere.
Men vores livsstil har ændret
sig dramatisk. Jeg vil betegne det
som en mangelsygdom, at vi ikke
bruger kroppen til det, den er

skabt til, nemlig fysisk aktivitet.
For den som før var inaktiv, skal
der ikke mere til end forskellige
former for fysiske aktiviteter omtrent en halv time hver dag. For
eksempel rask gang, hårdt havearbejde, cykling eller løb og leg
med børnene, gerne i mindst ti
minutter ad gangen“.

Fra interviewet „Hvorfor mosjonere“
med professor dr. med. Roald Bahr
ved Norges Idrettshøyskole,
www.helsenytt.no

Det gælder også
de ældre

„Flere undersøgelser tyder på, at
ophold i grønne områder øger
modstandsdygtigheden mod sygdomme. Desuden kan udeophold
bl.a. være med til at modvirke
knogleskørhed, justere menneskets biologiske ur og forbedre
søvnkvaliteten. Ophold i grønne
områder kan også virke afstressende, hvad angår puls, blodtryk
og muskelspændinger…
Ældre, der tilbringer meget tid
udendørs, har bedre helbred,
sover bedre og har færre tegn på
depression end ældre, der ikke er
så meget ude. En undersøgelse af
Patrik Grahn og Johan Ottesen
tyder på, at selv et kort ophold
udendørs også kan have positiv
effekt. F.eks. var beboerne på et
plejehjem i Lund bedre til at koncentrere sig og havde mere stabilt
blodtryk, når de havde opholdt
sig bare en times tid udendørs,
end hvis de havde været inde.“

12

… Og de unge

„De unge bevæger sig alt for lidt.
Andelen af 15-årige, der dyrker
motion mindst fire timer om ugen
er faldet fra 75 til 50 % hos
drengene, og fra 63 til 31 % hos
pigerne de seneste 15 år. Risikoen
ved at være fysisk inaktiv er lige
så stor som risikoen ved rygning,
siger læge Martin Bach Jensen fra
Sæby. Han mener, at byrådet dels
bør bevare de grønne pletter og
samtidig sætte midler af til tiltag,
der giver de inaktive børn og unge
lyst til at motionere“.
Fra „Læge: Bevar grønne pletter“,
interview i Nordjydske Stiftstidende af
Anders Kjærgaard 6. aug., 2003.

Fra „De grønne områder og
sundheden“, 1998, af landskabsarkitekterne Stine Holm og
Tilde Tvedt, Forskningscentret for
Skov & Landskab
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der skifter, skyerne, fugletrækket
over himmelen, dyrelivet ... Det er
i høj grad med til at give livsglæden
tilbage efter sådan en omgang.
Man får overskud, og man bliver
lidt mere overbærende over for tilværelsens mange små trakasserier.
At ro rundt på en sø er god
motion, at gå en tur i min alder er
også god motion. Men ellers er
det ikke sundheden, der optager
mig. Det er oplevelserne! At man
så får rørt sig samtidig i tilgift, det
er fint.“
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Ud at fiske

„To-tre gange om ugen tager jeg
ud i min båd. En gang imellem
fisker jeg, eller jeg sidder bare og
kigger. For der sker så meget, hvis
man slår øjnene op og åbner sine
sanser.
Søen ligger en kilometer herfra, og før i tiden tog jeg cyklen,
men efter at jeg fik en blodprop,
er det blevet svært at holde balancen. Så nu går jeg – med mindre
jeg da har så meget fiskegrej med,
at jeg er nødt til at tage bilen.
Om det er en overvindelse at
komme ud? Lige i den første tid,
jo! Men når man nu har fået sådan
en blodprop, gælder det om at
sørge for, at man slipper så billigt
som muligt. Så det er bare om at
komme op at stå igen. Der er jo så
meget at komme ud efter! Vejret,
12

Fra interview med dansk fluefiskeri’s
grand old man, journalisten og
forfatteren Mogens Espersen.
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Løb en tur

„Dyrker man ikke motion, er man
mere disponeret for at udvikle en
depression. For når kroppen krakelerer, afspejler det sig i psyken.
Det ser jeg på patienter. Når de
går i gang med løbetræning,
blomstrer de op, fortæller han.
Så selv om du har mest lyst til
at trække dynen op over hovedet,
så tag dig sammen, og træk løbeskoene på. En halv times løbetur
et par gange om ugen kan betyde,
at du holder humøret skyfrit.“

Fra interview af Hanne Luise Danielsen,
„i Form“, med ergoterapeut ved Sankt
Hans Hospital, Henning Sell, der forsker i sammenhængen mellem motion,
depression og angst.
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Op i sadlen

Overvægt er ingen hindring for at
cykle Danmark rundt på et par
uger. Det beviste to tunge drenge
fra Dansk Firmaidræts livsstilsklub i Esbjerg og Ebeltoft Kurcenter, da de i sommeren 2003 fik
den ide at cykle rundt og besøge
alle landets livsstilsklubber. Målet
var at sætte fokus på vigtigheden
af motion i forbindelse med en
ændring af livsstilen.
Med en daglig distance på mellem 44 og 135 km tilbragte de
hver dag (undtagen en enkelt
hviledag) op til 7 1/2 time i sadlen
for at nå frem til et arrangement i
den lokale livsstilsklub om aftenen
og give deres erfaringer videre til
andre overvægtige rundt om i
landet. Efter at have tilbagelagt
1223 km på 15 dage lød det fra de
to seje cykelryttere: „Benene er
ved at være godt brugt, men det
er næsten værre med bagdelen.
Formålet med vores tur var ikke at
smide et par kilo, men at gennemføre turen.“
Fra artiklen „Tunge drenge på Tour“ af
Betty Ellegaard i „Firmaidræt“
7/august 2003.
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Brug fantasien

„Jeg husker en mørk vintereftermiddag, hvor det var blevet sent
på arbejdet, og jeg var træt og
skulle hente vores tvillinger i
børnehaven. Vejret var dårligt, og
bilen brød sammen på vejen, så
jeg måtte tage bussen det sidste
stykke vej, og børnene og jeg
havde en gåtur foran os på tre
kilometer. Men så fandt vi på at
lege „Nordpolsekspedition“. Det
var enormt skægt, og vi havde det
vældig godt, da vi kom hjem med
blussende kinder og højt humør.
Det er noget, børnene husker!
Havde vi taget en taxa hjem i
stedet, var det glemt dagen
efter!“
Fra „Når farmand tager bilen“,
interview med kommunallæge for
børn og unge i Aarhus kommune,
Peter Eie Christensen i Helse
oktober/2003
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Lægen ordinerer:
Friluftsliv og motion

Dorte Halkjær er praktiserende
læge i Kastrup på Amager og formand for de praktiserende lægers
forebyggelses- og sundhedsudvalg. Hun er altså en af de læger,
der er meget optagede af forebyggelse, men hvad gør hun for at
få sine patienter ud at røre sig?
Vi spørger:
Hvordan ser du på sammenhængen
mellem friluftsliv og sundhed?
Det at komme ud i naturen er en
god måde at blive sund på. Ved at
komme ud og røre sig øger man
nogle processer i kroppen, som
gør, at man rent fysisk får det
bedre. Men man får det også bedre
psykisk, for det virker helende for
både krop og sjæl at lave nogle
ting på en måde, man godt kan
lide. Det gælder både voksne og
børn.
Det er vigtigt for motorikken, at
vi kommer ud og rører os i et varieret terræn. Vi ved også, at børn
der er fysisk aktive har lettere ved
at lære. Vi voksne må gå foran og
være fysisk aktive. Og gerne sammen med børnene.

Hvad kan du gøre som praktiserende læge for at få patienterne til
at være fysisk aktive?
Jeg taler meget med patienterne
om, hvordan de kan få et bedre
helbred, og hvad de i givet fald
har lyst til. De fleste vil gerne
komme i gang med noget fysisk,
fordi de er kede af at tage for meget
medicin. Det behøver jo heller ikke
at være det rene motionsræs. Det
handler i højere grad om at disponere sin hverdag og f.eks. tage
cyklen i stedet for bilen, gå til
toget i stedet for at tage bussen
de to stoppesteder, tage trappen i
stedet for elevatoren osv.
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Er I som læger blevet mere opmærksomme på sammenhængen
mellem motion og sundhed?
Ja, det tror jeg. Vi har jo kendt til
sammenhængen gennem flere år.
Men det hjælper gevaldigt, at
medierne i de senere år har haft
meget fokus på området. Det
skaber en grobund og en modtagelighed hos patienterne, som gør
det lettere at komme igennem
med budskabet.
Hvilke former for motion dyrker du
selv?
Jeg spiller tennis om sommeren
og badminton om vinteren og går
i det lokale fitnesscenter, når jeg
har tid. Og så løber jeg cirka tre
gange om ugen, afhængigt af
vejret og af, hvornår jeg kommer
hjem fra arbejde. Nu kommer jeg
ofte sent hjem, og jeg bryder mig
ikke om at løbe i parkerne, efter
at det er blevet mørkt. Men så
allierer jeg mig med min mand
eller med en veninde. I det hele
taget er det en god ide at røre sig
sammen med andre. Dels fordi
det er hyggeligt, og dels fordi
man kan hive hinanden med,
slutter læge Dorte Halkjær.
Fra int. med praktiserende læge
Dorte Halkjær, Kastrup.
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Gode livsråd

Vær mindst en time ude i
kraftigt dagslys hver dag året
rundt, især om vinteren. Så
undgår du vinterdepressioner,
får motion, møder andre mennesker og kan følge med i
naturens gang.
Husk, at alt det, der bruges,
holdes sundt og i orden, mens
alt det, der ikke bruges, visner,
bliver slapt, gør ondt og forgår.
Brug dine muskler, så de vedligeholder deres styrke og
smidighed. Brug dine led, så
de bliver smurt, og brusken får
noget at leve af. Brug din ryg
meget og rigtigt for at undgå
dårlig ryg.
Sundhed er svulmende livskraft, livslyst, trivsel og velbefindende – på trods af den
modgang, som vi alle vil
komme ud for livet igennem.
Fra „Gode livsråd fra radiodoktoren“ af Carsten Vagn
Hansen, www.dsgnet.dk

19

Udsigten til grønt

„Omgivelserne er med til at dække
nogle helt grundlæggende behov,
for eksempel for dagslys, der er
en forudsætning for, at vi trives
og er sunde og raske. Bare udsigten til grønt kan være nok til at
gøre mennesker mindre stressede
og fremme helbredelsen af alvorlige sygdomme … Det grønne
element påvirker således både
krop og hjerne i positiv retning.
Helt grundlæggende giver de
grønne områder os lyst til at opholde os ude. Det er vigtigt, fordi
dagslyset sørger for at justere
vores biologiske ur, der styrer
mange af vores hormoner i forhold
til døgnet og året. Derfor sover
man gennemgående bedre, når
man opholder sig meget ude.“
Fra kapitlet „Den sunde by“ af landskabsarkitekt Tilde Tvedt, Forskningscentret for Skov & Landskab i bogen
„Grønne stæder – en debatbog“,
Arkitektur Forum 2000.
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Grønne områder

„Grønne områder er en forudsætning for, at den uorganiserede,
legende, fysiske aktivitet kan udfolde sig. Det er derfor væsentligt,
at vi fastholder, at der i alle byer –
store og små – bør være grønne
områder i de kvarterer, hvor børnene bor. En prioritering af dette
mangler fortsat mange steder i
landet. I mange kommuner er der
desuden alt for få og for små
idrætsfaciliteter, hvilket har en
direkte indflydelse på, om børnene
kommer i gang med at dyrke den
mere organiserede idræt“.
Fra kapitlet „Børns motion, sundhed
og trivsel“ af Bente Jensen og Pernille
Due i bogen „Sundhed på vippen“,
Hans Reitzels Forlag 2001.

Fakta
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Motion forlænger
livet

En halv times moderat motion om
dagen forlænger livet med op til
fire år. Det viser en analyse af tallene fra Østerbro-undersøgelsen,
som omfatter 7000 mænd og
kvinder mellem 20 og 79 år, og
som er offentliggjort i American
Journal of Epidemiology.
I undersøgelsen registrerede
man deltagernes motionsvaner i
1976-78 og igen i 1981-83, hvorefter de blev fulgt i 17 år. Undersøgelsen viser, at mænd, der er
aktive to til fire timer om dagen,
forlænger livet med i gennemsnit
3,5 år, mens kvinder forlænger
livet med 4,3 år.
Fra „Motion forlænger livet“,
www.folkesundhed.dk
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Sådan bruger vi
naturen

Lørdag eftermiddag. Solen skinner.
Du har lyst til at komme ud og se
dig om – opleve naturen, få lidt
fred og ro fra den hektiske hverdag og være sammen med familien.
Det er landskabet, der trækker.
Alt det, der ligger uden for byerne:
Marker, skove, strande, søer, moser, heder.
Her tilbringer mange mennesker
en del af deres fritid:
● 96 % af alle voksne i Danmark
kommer i landskabet mindst én
gang om året
● 75 % har været der inden for de
sidste 14 dage. Det betyder, at
landskabet tiltrækker en betydeligt større del af befolkningen
end for eksempel biblioteker,
kunstudstillinger og sportspladser
Skovene og strandene er de mest
populære udflugtsmål. Begge steder kommer godt 90 % på en kortere eller længere tur mindst én
gang hvert år.

● Knap 50 % af os sætter os ind i
bilen, når vi har besluttet os for
en udflugt. Vi kører hen til det
sted, hvor turen skal begynde.
En tredjedel går til fods, mens
knap 15 % hopper på cyklen.
Kun 5 % bruger de offentlige
transportmidler, for eksempel
bus eller tog, for at komme ud i
landskabet

Oplevelsen af naturen er den vigtigste motivation for at tage på tur
i landskabet, hvorimod social stimulering – f.eks. det at møde
andre mennesker – ikke er vigtigt.
● Skovene og strandene er de
steder vi besøger mest med ca.
50 og 36 mio. besøg i 1994-95.
Udenlandske turister er ikke
regnet med
● Vi besøger ofte flere steder på
samme tur. Men for det meste
har vi et mål for udflugten. For
næsten 70 % af de besøgende
er det egentlige mål skoven eller
stranden
● Vi kommer først og fremmest
for at gå en tur og opleve naturen. 67 % af os går en tur, og
57 % gør det for at opleve
naturen, 18 % for at lufte hund,
10-15 % cykler en tur, bader,
tager solbad eller tager ud for
at spise i det grønne
● De fleste besøg i naturen varer
1-2 timer. 15 % bliver ude i naturen i 3-4 timer
Fra undersøgelsen af danskernes
friluftsvaner, beskrevet af Tilde Tvedt
og Frank Søndergaard Jensen i „Friluftsliv i landskabet“, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen,
Forskningscentret for Skov & Landskab.
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Bedre kondition =
bedre sex

„Der findes flere modeller for,
hvordan man kan træne sin kondition optimalt, men alle former for
aktivitet, hvor pulsen stiger, er
med til at forbedre konditionen.
Desværre er grundkonditionen
skrøbelig, og den forfalder, hvis
den ikke til stadighed vedligeholdes.
Det gode er, at konditionen let
kan optrænes og endda generelt
medfører velbefindende og livsenergi, foruden de præstationsforhøjende virkninger. For interesserede kan det i øvrigt nævnes, at
man i flere undersøgelser på
dette område har iagttaget en forbedring af sexlivet i forbindelse
med en konditionsforbedring.“
Fra „Sådan træner du din kondition“
af den svenske idrætslæge Dan
Leijonwall.
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Stress, humør og
fysisk aktivitet

„En af de mest effektive måder at
mindske stress og sænke adrenalinniveauet på er gennem fysisk
aktivitet. Der er mange årsager til,
at motion er godt for os. For det
første hjælper det kroppen med at
blive af med de skadelige stresshormoner. Hvis du konstant føler
dig nervøs, bekymret eller stresset, har du sikkert et for højt indehold af adrenalin i blodet. Regelmæssig motion er en udmærket
måde at få den ud på. Når du
motionerer, frisættes desuden endorfiner, som øger velbefindendet
ved at få dig til at slappe af og
tænke på noget andet. Humøret
bliver bedre og du sover bedre om
natten.“

Hvordan vurderer
du dit helbred

En enkel motionsplan for et
følelsesmæssigt velbefindende
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● Gå en rask tur 3 – 5 gange om
ugen

PLS Rambøll har på vegne af Sundhedsstyrelsen spurgt et repræsentativt udsnit på 2000 borgere,
hvordan de vurderer deres helbred:

● En række undersøgelser viser,
at 30 -45 minutters ture 3 –5
gange om ugen kan give bedre
humør og hjælpe på depressioner.
● Forsøg at være fysisk aktiv, når
du føler dig trist
● Du kan f.eks. cykle en tur eller
gå til gymnastik
● Forsøg at røre dig hver dag.
Også selvom det bare er en
kort tur på gaden eller 10
minutters stræk, når du står op
om morgenen. Alt, som sætter
dig i gang, giver dig automatisk
bedre humør. Regelmæssig
motion får dig også til at føle
dig mere energisk

Fra interview „Stress og motion“ af
Claus Bjerregaard med stressterapeuten Alyssa Armstrong på
www.alltomdiabetes.se

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at
alle voksne er fysisk aktive mindst
30 minutter af moderat intensitet,
helst alle ugens dage. De 30 minutter kan opdeles i mindre perioder, f.eks. 15 minutter om morgenen og 15 minutter senere, eller 3
gange 10 minutter i løbet af dagen.
● 58 % af borgerne svarer, at de
lever op til anbefalingerne 5-6
dage om ugen
● 14 % har svaret 3-4 dage om
ugen
● 9 % har svaret 1-2 dage om
ugen
● 3 % at de aldrig lever op til anbefalingerne om 30 minutters
daglig fysisk aktivitet
● 56 % vil gerne være mere fysisk
aktive end de er i dag
● 29 % har konkrete planer om
mere fysisk aktivitet
● 43 % har ikke noget ønske om
at være mere aktive
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Sundhedsstyrelsen definerer fysisk aktivitet som
ethvert muskelarbejde, der
øger energiomsætningen;
dvs. både ustruktureret
aktivitet som havearbejde
og trappegang, transport
ved cykling eller gang, samt
mere bevidst regelmæssig
træning tæller med.

6 gode grunde til at
røre sig 30 minutter
om dagen:

Skolebørn i 2002

● Du gavner dit helbred og humør

Fra WHO’s Skolebørnsundersøgelse 2002 :

● Du reducerer risikoen for bl.a.
åreforkalkning, sukkersyge,
forhøjet blodtryk, blodpropper
i hjerte og hjerne, bryst- og tyktarmskræft og knogleskørhed

● 20 % har hver dag enten hovedpine, mavepine, ondt i ryggen,
svært ved at falde i søvn, er
nervøse, svimle, irriterede eller
kede af det

● Du får lettere ved at holde din
normalvægt

● Kun 47 % af de 15-årige drenge
dyrker hård motion mindst 4
timer om ugen. I 1984 var det
75 %

● Du styrker muskler, sener,
knogler og led
Fra Sundhedsstyrelsens undersøgelse
af „Befolkningens motivation og
barrierer for fysisk aktivitet“, foretaget
af PLS Rambøll, jan. 2003.
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● Du modvirker psykiske problemer som f.eks. depression,
angst og stress
● Og så kan du have det sjovt i
samvær med andre

● 57 % af de 15-årige piger, 52 %
af de 13-årige og 40 % af de 11årige piger bruger hovedpinepiller mindst en gang om måneden. Det er næsten dobbelt
så mange som i 1988

● Kun 30 % af de 15-årige drenge
spiser frugt dagligt. I 1988 var
det 77 %
● 22 % af børnene på 11,13 og 15
år var på slankekur i 2002. I
1998 var det kun 10 %
● 23 % af de 11-årige drenge,
29 % af de 13-årige og 26 % af
de 15-årige drenge ser mindst 4
timers fjernsyn på hverdage
● 16 % af de 11-årige piger, 27 %
af de 13-årige og 21 % af de 15årige piger ser mindst 4 timers
fjernsyn hver dag
Fra Pernille Due og Bjørn Holstein,
red: Skolebørnsundersøgelsen 2002

Fra „Brug hovedet – brug kroppen“,
Sundhedsstyrelsen.
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Vil du videre
www.friluftsraadet.dk –
Friluftsrådet, Scandiagade 13,
2450 København SV – Paraplyorganisation for 94 organisationer
inden for friluftsliv, miljø og natur.
Links til de enkelte organisationer
findes på hjemmesiden.

http://motion-dk.primavi.com
Her gives en enkel men krævende
model for, hvordan man kan
træne sin kondition.

www.naturnet.dk – Naturnet.dk er
for alle, der gerne vil en tur i naturen. Enten på en arrangeret tur
med en turleder eller for sig selv.

www.iform.dk

www.godmotion.dk
www.folkesundhed.dk

www.aktivude.dk
www.sst.dk –Sundhedsstyrelsen
www.aktivitetogsundhed.dk
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