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Det er vigtigt, at bevæge sig i hverdagen. 
Men vil du holde kroppen sund, skal pulsen 
op, musklerne styrkes og smidigheden træ-
nes. Her får du fem gode råd.

Læs Chris’ klumme, som denne gang hand-
ler om, at lidt motion er bedre end ingenting, 
men langt fra er nok for et optimalt helbred.

SIDE 4
Regelmæssig træning øger 
chancen for et langt liv, et godt 
helbred og en skarp hjerne. 
Men du skal træne hele krop-
pen for at få gevinsten.
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Foto: Jacob Nielsen

CHRIS MACDONALD
●● Født i Minnesota, USA, i 1973.
●● Uddannet Cand. Scient i human fysiolo-

gi ved Københavns Universitet og er grund-
lægger af koncepterne: Sundhed i Balance og 
Strong Body Strong Mind.

●● Chris MacDonald har de seneste 4 år 
været fast skribent på BT og PLUS.

●● Står også bag en række populære tv- 
programmer og serier på DR.

●● I PLUS får du Chris’ guider til at styrke dit 
liv fysisk og mentalt, hans klummer og ikke 
mindst brevkassen Spørg Chris.
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MOTION ER DIN BEDSTE 
PENSIONSOPSPARING
Regelmæssig træning øger chancen for et langt liv, et godt helbred og en skarp 
hjerne. Men du skal træne hele kroppen for at få gevinsten

Susanne Sayers i samarbejde med Chris 
MacDonald

Danskere, som har en stillesiddende livs-
stil, dør i gennemsnit fem-seks år før de-
res mere aktive landsmænd. Faktisk dør 
4.500 hvert år for tidligt, fordi de ikke er 
fysisk aktive. Det viser tal fra Sundheds-
ministeriet, men den kortere levetid er 
ikke det eneste problem for de inaktive. 
De har også færre raske leveår og er i de-
res alderdom langt mere udsatte for syg-
dom og afhængige af andres hjælp, kon-
kluderer flere undersøgelser.

Til gengæld har de fysisk aktive en god chan-
ce for at være raske i deres alderdom, de har 
sjældnere kroniske smerter, og de kan selv 
komme omkring, så risikoen for at ende en-
som og isoleret er mindre.

»Motion er den bedste pensionsopsparing, 
jeg kender,« siger sundhedsekspert Chris 
MacDonald. 

Men skal man have det fulde udbytte, skal 
man både bevæge sig i det daglige samt 
have pulsen op, træne muskelstyrke og smi-
dighed nogle gange om ugen.

»De forskellige motionsformer sikrer til-
sammen, at du mindsker risikoen for en 
række sygdomme, blandt andet diabetes 2, 
hjerte-kar-sygdomme og flere kræftsygdom-
me. Motion beskytter også mod depression, 
og så er det den bedste kur, vi kender, når 
det handler om at holde hjernen skarp,« siger 
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Chris MacDonald.

Motion beskytter
Mens hjertelidelser er den største årsag til for 
tidlige dødsfald, så er problemer i bevægeap-
paratet – altså led, knogler og muskler – langt 
den største årsag til tabte raske leveår, vur-
derer man fra Danske Regioners side. Chris 
MacDonald understreger, at regelmæssig 
motion gør det mere sandsynligt, at vi som 
ældre kan klare os selv i dagligdagen uden 
at være hæmmet af smerter, manglende mu-
skelstyrke, svage knogler og stive led. Vi bli-
ver tillige mindre udsatte for de faldulykker, 
som hvert år koster ældre langvarige og me-
get smertefulde sygeperioder. Lidt er bedre 
end ingenting, når det gælder motion. Men 
vil man have fuld valuta, skal man huske at 
træne hele kroppen.

»Den gode nyhed er, at rigtig mange har 
taget budskabet om bevægelse i dagligda-
gen til sig. Det er vigtigt, og det er uendelig 
meget bedre end at lade være med at be-

væge sig. Mange løber også eller sørger på 
andre måder for at få pulsen op, det vi kalder 
kardio-træning. Det er en rigtig god udvikling. 
Den mindre gode nyhed er, at der skal mere 
til, hvis du vil sikre kroppen optimalt. Så skal 
du også huske at træne styrke og smidighed, 
og her står det ikke nær så godt til. Du kan 
sammenligne det med en bil. Hvis den skal 
holde dobbelt så længe, som den egentlig er 
beregnet til, skal den passes og plejes om-
hyggeligt. Og du kan ikke tage den til værk-
stedet og sige, at de kun må reparere moto-
ren eller kun må rustbehandle. Hvis du ikke 
tager dig af hele bilen, falder den sammen,« 
siger Chris MacDonald og slutter:

»I dag lever vi dobbelt så længe som for 
bare få generationer siden. Derfor skal vi 
også investere tid i at holde hele kroppen i 
god form. Så er der til gengæld også en langt 
bedre chance for, at vi får en rask og glad 
alderdom .«
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SÅDAN TRÆNER DU  
HELE KROPPEN
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Det er vigtigt, at bevæge sig i hverdagen. 
Men vil du holde kroppen sund, skal pulsen 
op, musklerne styrkes og smidigheden træ-
nes. Og du skal træne mindst et par gange 
om ugen.  

1. BEVÆGELSE I DAGLIGDA-
GEN
En stillesiddende livsstil er så usund, at det 
kan sammenlignes med at være ryger. Det 
betyder, at der er virkelig meget at hente på 
sundhedskontoen ved at gå fra at være en 
kropsdoven ‘couch potato’ til at bruge krop-
pen mere. Det er et af de områder, hvor vi 
ser virkelig store resultater. Selv ved at æn-
dre fra ingenting til lidt bevægelse, sker der 
gode og målbare forandringer. 

Vi ved, at en række processer i kroppen er 
afhængige af, at du bevæger dig. Din hu-
kommelse bliver bedre, du bliver bedre til 
at lære. Det er den bedste beskyttelse af 
din hjernes skarphed, vi kender. Dertil kom-
mer alle de fysiske fordele: Du mindsker ri-
sikoen for en række sygdomme og får langt 
større velvære.

Den daglige, generelle aktivitet er et abso-
lut minimum, men til gengæld livsnødven-
dig. Tag trapperne i stedet for elevatoren. 
Gå eller cykl til arbejde, til studier, ned at 
handle. Gå en morgen- eller aftentur. Slå 
græs med håndklipper, gør rent, bær dine 
poser hjem i hænderne, når du har handlet. 
På jobbet kan du gå hen til dine kolleger 
med en besked i stedet for altid at maile el-
ler ringe til dem. Gør møder til walk-and-
talk. Leg med dit barn.

Læg i det hele taget så meget bevægelse 
ind i dagligdagen, som du kan. Du får det 
bedre, og der er langt større sandsynlighed 
for, at du bliver en sund og aktiv pensionist, 
når du en dag trækker dig tilbage fra arbej-
de og gerne vil nyde den tredje alder.
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2. KARDIO-TRÆNING
Den form for træning, hvor du får sved på 
panden og pulsen i vejret, er blevet populær 
og heldigvis for det. Uanset om du cykler, 
danser, løber, fægter eller går i højt tempo, 
er det amazing for krop og hjerne. De fleste 
føler sig også umiddelbart meget bedre til-
pas og har det bedre med sig selv, når de 
har brugt kroppen og svedt og pustet - måske 
ikke til at starte med men efter et stykke tid vil 
du formentlig kunne lide den følelse. 

Alle former for kardio-træning er gode, bare 
du får pulsen op. Meget er bedre end lidt, 
men lidt er meget bedre end ingenting. Et par 
gange om ugen kan gøre en enorm forskel.
Du kan godt passe det ind i din hverdag uden 

at melde dig til løbeklubber osv, selv om de 
kan være en stor hjælp.

Lad eventuelt dit barn cykle ved siden af dig, 
mens du løber. Så får barnet også rørt sig. 
Eller cykl frem og tilbage i så højt tempo, at 
du virkelig bliver forpustet og får farve i kin-
derne. Eller dans løs hjemme på stuegulvet.

Vælg noget, som du kan lide. Løb er nemt og 
populært, men har du aldrig løbet før, er det 
bedre at begynde med at gå i hurtigt tempo 
eller benytte et af de løbeprogrammer, hvor 
du langsomt løber længere og i længere tid 
ad gangen. Risikoen for skader er stor, hvis 
du bare går igang.
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3. STYRKETRÆNING
Mens mange glade kaster sig ud i kardio-træ-
ning, tøver flere, især kvinder, med styrke-
træningen. Men den er vigtig. Vores muskel-
styrke og knoglemasse aftager med alderen. 
Den eneste kur mod det, vi kender, er regel-
mæssig styrketræning. Så hvis du vil bevare 
din evne til at klare hverdagens små og større 
udfordringer og ikke være afhængig af andre 
til at hjælpe dig fysisk i din alderdom, er styr-
ketræning en god investering.

Styrketræning har samtidig den store fordel, 
at du kan afbøde de uheldige virkninger af 
en slankekur. De fleste, som taber sig, taber 
desværre også muskler, og det er skidt for 
kroppen. Men hvis du styrketræner samtidig 
med kuren, bevarer og styrker du din muskel-
masse - så er det først og fremmest fedt, som 
forsvinder.

Styrketræning er også noget, som kan give 
overvægtige en succesoplevelse. En del 
overvægtige er ret stærke allerede, og det er 

en god oplevelse at føle, at man hurtigt bliver 
endnu bedre. 

Der er stadig uheldige myter omkring styrke-
træning, blandt andet er en del kvinder bange 
for at få muskler som en mand. Men det sker 
ikke, selv om du træner hårdt.

Du behøver ikke at træne i et træningscen-
ter, du kan træne styrke derhjemme. Der er 
blandt andet gode programmer til hjemme-
træning på motion-online.dk. 

Hvis du vælger at træne i et motionscenter, så 
husk, at du kan træne dine muskler effektivt 
på 20-25 minutter, hvis du ikke spilder tiden 
ved at sidde i maskinerne mellem sættene. 
Skift mellem øvelser, der træner forskellige 
muskelgrupper i stedet, så udnytter du tiden 
meget bedre. Igen er tre sæt bedre end to 
sæt, og to sæt er bedre end et sæt, men der 
sker dramatiske forbedringer allerede ved et 
sæt i forhold til ikke at gøre noget. Hellere lidt 
end ingenting.
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4. SMIDIGHED
Hvis du har prøvet at være øm og stiv i krop-
pen eller har haft et hold i lænden f.eks., så 
ved du, hvor belastende det er, når din krop 
ikke er smidig, og du har svært ved at udføre 
bevægelser i dagligdagen. Med alderen bli-
ver vores krop markant stivere, hvis du ikke 
husker at holde smidigheden ved lige.

Desværre er træning af smidighed gået lidt i 
glemmebogen. En del dyrker yoga, men el-
lers er det, som om at smidighedstræning 
ofte bliver set som noget overflødigt. Mulig-
vis skyldes det, at udstrækning, som ellers 
var vældig populært i forbindelse med løb for 
10-15 år siden, fik et dårligt ry. Flere undersø-
gelser viste, at udstrækningen ikke hjalp på 
smerterne og stivheden efter træning. Nogle 
følte, at det ligefrem nedsatte deres præsta-
tion.

Flere undersøgelser viser imidlertid, at smidi-
ghedsøvelser og strækøvelser mindsker risi-
koen for skader og kan forbedre resultaterne 
af de øvrige motionsformer. Du skal bare lave 
øvelserne på et separat tidspunkt.

Samtidig ser det ud til, at du ved at holde din 

krop smidig også holder dit hjerte og dine 
blodårer sundere. Og smidighed hænger 
også sammen med koordinationsevne, så du 
mindsker risikoen for fald og hoftebrud, som 
ellers kan være alvorligt.

Noget af det rigtig gode ved smidighedsøvel-
ser er, at de er lette at lave derhjemme. Der 
findes mange instruktioner online til, hvordan 
man kan gøre det, og meget kan du lave, 
mens du hører radio eller ser tv eller alligevel 
står og laver mad.

Yoga er også en mulighed. Yoga er meget 
mere end smidighedsøvelser, men der findes 
niveauer, hvor alle kan være med, og yoga 
virker desuden afstressende på mange.

Det kan være en god investering at besøge 
en fysioterapeut og få hjælp til øvelser, der 
passer lige netop dig - så sikrer du også, at 
du ikke overbelaster dine led, hvis du f.eks. 
er hypermobil.
Et par vigtige råd: Stræk aldrig ud uden at 
have varmet kroppen op, f.eks. med hop el-
ler rask gang.  Og når du strækker ud, skal 
det kunne mærkes i musklerne, men det skal 
ikke gøre ondt.
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5. HUSK ALLE FORMER
Jeg har skrevet det før, men det er 
et vigtigt budskab: Lidt er bedre end 
ingenting, og hvis du udelader én af 
motionsformerne, får du ikke det 
optimale udbytte. 

Skriv motionen ind i din kalender, 
så den ikke bliver noget, du skal nå 
oven i alt det andet. Det er dit hel-
bred og din livsglæde og velvære, 
du investerer i. Det er værd at ska-
be plads til.
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CH
RIS

’ K
LU

MM
E LIDT ER BEDRE 

END INGEN-
TING, MEN 

SLET IKKE 
OPTIMALT

Når jeg holder foredrag, bliver 
jeg ofte spurgt, hvad den al-

lerbedste motion er. Er det 
kardio-vaskulær motion, 
altså høj puls og sved på 
panden? Bevægelse i hver-
dagen? Smidigheds- eller 

styrke-træning? Problemet 
er, at jeg ikke kan vælge. For den 

allerbedste form for motion er dem 
alle i regelmæssige doser. 

Jeg kan godt sige, at det er vig-
tigst at bevæge sig i hverdagen. 
Undersøgelser viser, at der er en 
verden til forskel på en stillesid-
dende livsstil og så at sørge for at 
bevæge sig: Gå på trapper, gå af-
tentur, cykle til arbejde, gøre rent, 
slå græsset med en håndklipper og 
så videre. Det er utroligt, hvad selv 
lidt kan gøre. Men det skyldes ikke, 
at lidt motion er nok. Nej, det skyl-
des, at en stillesiddende livsstil er 
så ufattelig usund for helbredet, at 
selv lidt motion er langt bedre end 
ingen.

Det sker også, at jeg bliver spurgt: 
‘Hvad er det så mest nødvendigt 
– kardio-træning eller styrketræ-
ning?’ Her vil jeg hårdt presset sige 



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

13LIDT ER IKKE ALTID NOK
kardio-træning, fordi vi har undersøgelser, 
som viser, hvor meget godt det gør for krop-
pen, hjernen og det generelle velvære.

Men igen er det et kompromis, for det er 
ikke den fulde sandhed. Det optimale er, ikke 
at vælge, men at gøre det hele. Når jeg – og 
mine kolleger – går på kompromis og svarer 
på den type spørgsmål, risikerer vi, at blive 
misforstået. Det bliver opfattet som om, at jeg 
har sagt, at generel daglig bevægelse er nok, 
eller at kardio-træning er bedre end styrke-
træning. Men ’that’s not the point’. 

Budskabet er, at det hele er vigtigt, og hvis 
du udelader noget, går du på kompromis 
med det, der er optimalt for din krop.

Det er svært at tale ærligt om sundhed. 
Som eksperter skal vi hele tiden overveje, 
hvordan vi får budskaberne bedst frem. 

Er det bedst at fortælle sandheden, selv 
om den er kompleks, og det kan virke over-
vældende at skulle få tid til al den motion og 
sund kost og søvn i dagligdagen? Eller skal 
vi vælge det budskab, som er let at forstå og 
virker motiverende for at undgå, at folk opgi-

ver, før de overhovedet kommer i gang? 
Nogle gange bliver vi nødt til at vælge det 

sidste, for mennesker har brug for budska-
ber, de kan overskue. Det gælder os alle.
Men hver gang risikerer vi at blive misforstå-
et. Minimumsgrænser bliver misforstået som 
anbefalinger. ’Du skal træne mindst en halv 
time om dagen’, bliver til: ’Du kan nøjes med 
en halv time om dagen’. Der er en interesse 
i at holde gang i forvirringen. For sundheds-
industrien omsætter for milliarder, på mærke-
lige kure og produkter. 

Blandt de videnskabelige eksperter er der 
derimod sjældent store uenigheder, vi ved 
faktisk meget om, hvad der virker. Men det 
kan være rart at lade sig forvirre. For så kan 
man fortsætte uden at ændre noget. 

»Eksperterne ved alligevel ingenting,« 
tænker du måske. Men det er en ’bad excuse’ 
for ikke at ændre livsstil. Du ved i store træk 
godt, hvad der skal til.
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14 LIDT ER IKKE ALTID NOK

PLUS’ sundhedscoach Chris 
MacDonald guider dig hver
14. dag til et sundere liv 
– fysisk og psykisk

BLIV SUND MED CHRIS

Chris skriver 
blandt andet 
om:

Skal vi leve som 
i stenalderen?

Brug dine 
dårlige undskyld-
ninger til noget 
godt

Sådan kommer 
du af med 
stressen

Sådan holder 
du fast i dine nye 
gode vaner.

Du kan desuden 
læse Chris' brevkasse 
online på bt.dk og 
stille spørgsmål selv.


