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Sådan undgår du, at din fysik forfalder
Nedlukning og karantæne pga. COVID-19 er strengt nødvendig, men kan forringe din sundhed. Bare
14 dage på denne måde betyder, at vi taber muskelmasse og kondition, vi får farligt fedt om maven og forhøjet fedtstof i blodet. Vi bliver sure, og hjernen fungerer dårligt. Derfor får du her syv
simple råd fra sundheds-forsker og overlæge ved Rigshospitalet Bente Klarlund, som kan hjælpe dig
med at holde formen ved lige.

1.

Søg inspiration til træning og bevægelse, der kan udføres i hjemmet eller udendørs. Find programmer til
hjemmetræning og gangprogrammer på aktivsundhed.dk.

2.

Begræns den tid du sidder ned til et minimum.

3.

Tag ’exercise snacks’. Hvis du blot tager 60 trappetrin opad tre gange om dagen, kan det øge din kondition i løbet af nogle uger.

4.

Begræns din TV-tid. Når TV-tid er mere skadeligt end blot at sidde stille, skyldes det, at vi ofte spiser og
drikker usundt foran skærmen. Gør det til en vane ikke at indtage mad- og drikkevarer, mens du ser TV.
Lav gymnastik på gulvet, mens du ser TV, eller sæt kondicyklen foran fjernsynet. Rejs dig op, når der er
reklamer og gør noget nyttigt: ryd op, tøm opvaskemaskinen, læg tøj sammen.

5.

Bevæg dig for bevægelsens skyld. Planlæg en gåtur en gang om dagen. Gå alene eller sammen med 2
meters afstand. Prøv intervalgang, hvor du skiftevist går langsomt i 3 minutter og hurtigt i 3 minutter.
Eller gå i et kuperet terræn, hvor du får pulsen op. Vask hænder, når du kommer hjem

6.

Sæt tempo på rengøringen. I disse corona-tider skal der gøres meget rent. Tænk på rengøringen som en
erstatning for en tur i fitnesscenteret.

7.

Hvis du har have, så brug den. Du kan være hjemme og alligevel ude, hvor virusspredningen er mindst.
Havearbejde er godt for både den fysiske og den mentale sundhed.

