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DANSKE ÆLDRERÅD Sund aldring i en foranderlig verden?
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Hvad ved vi om forretningsdrift i fremtiden? 

Kost (spis fornuftigt)          Kompetence

Rygning (stop)             Relationer

Alkohol (mindre/stop) Accepter

Motion (træn (mere))         Mestring





Vaner (66?)

Forandring(s) Proces
Stadier Holdning > 

adfærd

For >< imod motivation><barrierer



# 1 Vejrtrækning 

Holdning – Power Pose

Næse og mellemgulv, ”360o ”, yoga

Regelmæssig, jævn, langsom (hvile)

Frisk luft og dagslys (Natur på recept)



# 2 Kostråd og nydelse

Spis varieret, ikke for meget  

Spis frugt/mange grøntsager + D

Vælg fuldkorn. Mere [fed] fisk / olie

Mere magert. Drik vand [kaffe/te]



# 3 Søvn og sundhed 

Mørkt, stille, køligt (god seng)

Regelmæssigt, 6-9 t (ml. 21-07)

Opbyg søvnpres (motion, dagslys)



# 4 Stå 

Versus

At sidde

For meget



# 5 Gå (mere) 

5.000-10.000-15.000?

Tæl skridt (på hold, events)

Stave, step, stairs, stigning, speed



# 6 Dyrk 
meningsfuld, 
målrettet motion … 



Hvor lidt?

30 min. 7 dage / uge
Moderat-høj intensitet.

Ud over almene korte aktiviteter.

20 min. 2 dage / uge
Høj intensitet. Med aktivitet, der øger 

knoglestyrke og bevægelighed.+: 2 

dage / uge: 10 minutter stræk.

Sundhedsstyrelsen, 2013.



Hvor lidt?

3 min. /uge? 

30 min. /uge? 

30 min. /dag? 

Virker 
3 minutters

træning
???



Motion som 
medicin
➔ Hjertekarsygdomme

➔ Type 2-Diabetes

➔ Osteoporose

➔ Muskel-skeletsygdomme

➔ Overfølsomhedssygdomme

➔ Psykiske lidelser

➔ Kronisk obstruktiv lungesygdom

➔ Cancer (forebyggelige former)



Hvor meget?

Studier understøtter ikke

mistanke om øget dødelighed 

hos supermotionister (6-10 t). 

Højt kondital synes forbundet 

med lav dødelighed.

Supermotionisme. VFF (2014).



Hvordan?

Moderat intensitet og høj intensitet

Noget der styrker muskler og knogler

Noget der træner balancen

Noget der øger bevægeligheden

Variation > stimulation

Sundhedsstyrelsen, 2011



# 7 Giv krop og hjerne udfordringer

Man gør det, man er bedst til … Gør det, man er dårlig til
“Hjerne – og krop – styrkes af nye udfordringer” 

1) Dårlig til at danse, dans!

2) Styrk de svage sider



# 8 Test for sjov (og alvor)

Tæl skridt! 

Hvilepuls
Kondital, sek., km, cm, kg
> mål > motivation > compliance > resultater



# 9 Alsidig aktivitet

Kondition 
Styrke
Motorik/balance
Smidighed

American College of Sports Medicine 
Position stand, 2011.       
Evidencebased recommendations for …



Styrketræning 2-3 x/uge  5-10, 1-3x10

Udløser IGF-1 

> BDNF > Hjernevækst 

Forbedret koncentration 

ACSM, 2011



(Krops)vægttræning

- Styrketræning – bøj-stræk-pres-træk

- Hop – og step-up

- Ned-og-op – bevægelser (Get-Up)



Konditionstræning ≥3-5 x/uge

Efter ½ t konditionstræning

forbedres hjernens

funktionshastighed

ACSM, 2011



Crosstræning

Blandet motion = flere oplevelser

Noget andet end vanligt:

Stavgang, steptræning, sjipning, dans



Motoriktræning 2-3 x /uge 

Udvikler hjernen 

> nye synapser 

> forbedrer mange hjernefunktioner

ACSM, 2011



Balancer

- Balance, 2, 1 ben (arm)

- Statisk, dynamisk

- Med hoved- og eller kropsbevægelse



Smidighedstræning ≥ 2-3 x /uge

Mindsker spændinger 

(hovedpine) og stress,

kan sænke blodtryk

ACSM, 2011



Strækøvelser og mobility

For stramme muskler og stive led,

rygsøjle og hals bevægelighed 

Stræk-bøj-sidebøj-drej (kylling)



# 10 Smil 
Daglige ”kunstige smil” kan gøre én i bedre 

humør. Ved at kontrollere sin krop, kan 

man til en vis grænse påvirke sit humør 

(Matsumoto & Willingham, 2009).



Tak!

For information og 
inspiration til motivation
og motion kig ind på

www.marinaaagaardblog.com


