
SAMLET SUNDHEDSSTATUS 

• Sundhedsmæssige forhold: Immundefekt svækker immunforsvaret og
begrænser derfor immunresponsen. Kronisk betændelse - når immunsystemet
er i overdrive - kan også svække evnen til at bekæmpe infektion.

• Tarmsundhed: Mave-tarmkanalen rummer over 70% af vores
immunforsvar.

• Medicin: Recept medicin, der behandler autoimmune tilstande, virker ved at
undertrykke immunresponsen. Stofmisbrug kan forhindre immunitet ved at
skade vitale organer

Protein: Antistoffernes byggesten. Folk der mangler proteiner, er mere 
modtagelige overfor infektionssygdomme. Sigt efter en servering ved hvert 
måltid / snack.

C-vitamin: Nødvendigt for at forhindre og bekæmpe infektioner. Den bedste
kilde til C-vitamin er ”whole foods”. Sigt efter 1-2 portioner pr. dag.

D-vitamin: Hjælper med at beskytte mod luftvejsinfektioner. Hvis du ikke bor
ved ækvator, bør du overveje et flydende supplement med 100-150 mcg/dag.

Zink: Understøtter T-cellerne. ”Whole foods” - som fuldkorn, østers, og 
kammuslinger - er optimalt, men sugetabletter hjælpe, hvis man allerede er syg 

Omega-3 fedtsyrer: Reducer betændelse og hjælper de hvide blodceller 
med at udføre deres arbejde. Spis ALA-kilder hver dag - som chiafrø, 
valnødder og hørfrø - og fede fisk for at få DHA / EPA 2-3 gange om ugen 
(eller overvej et kosttilskud, hvis du ikke spiser fisk).

VALERIA LIMAi 

8 MÅDER AT STYRKE DIT IMMUNFORSVAR 
OG BESKYTTE DIT HELBRED 

OG BEVISTE STRATEGIER FOR AT GENNEMFØRE

Et stærkt immunforsvar er afhængig af mange faktorer, men det hjælper med en 
grundlæggende sundhed og gode vaner. Sådan mestrer du dem.

HVAD ER RISIKOEN FOR AT BLIVE SYG?

Risiko for viral eller bakteriel infektion afhænger af en række sammenkoblede 
faktorer. Individuelle faktorer inkluderer:

8 TIPS TIL IMMUNSTØTTENDE VANER

Brug disse tips (og de ressourcer, der følger) for at opretholde din rutine 
dag efter dag og år efter år.

FLERE RESSOURCER FRA VALERIA LIMA
Kan du lide de tips du lige har fået? Her er flere oplysninger om, hvordan du omsætter dem.

KOST 
Article: 4 principper til en sund kost. Stop 
forvirringen

MADLAVNINGSMETODER
Artikle: Gode og dårlige madlavningsmetoder. 
Dette bør du vide! 

TARMSUNDHED. 
Artikle-serie: Du er hvad dine bakterier spiser: 
Vigtigheden af dit mikrobiom – Del 1 af 5.

FØDEVARERINTOLERANCE
Artikle: Fødevareintolerancer er mere 
almindelige end du tror. Er du overfølsom 
over for noget mad?

LÆR AT TRÆNE  HJEMME. 
Produkter: 360˚ Mobilitet og CSC Mobility

GRATIS TRÆNINSGUIDE.
Gratis e-bog: Træningsguide - 16 funktionelle 
kerneøvelser

TRÆK VEJRET RIGTIGT.
Artikle -Guide: Ryg og nakke smerter, træthed og 
åndedræt.

FØLG SUNDHESSTYRELSEN RESOURCES.

Hjemeside : Sundhedsstyrelsen

STRESS
•En stærk stressbelastning og for meget kortisol (stresshormon), kan
gøre dig mere modtagelig. Adfærdsmekanismer som overspisning og at drikke
alkohol øger stressbelastningen.

LIVSSTIL 

• Mangel på næringsstoffer kan nedsætte immunforsvaret ved at hindre
ydeevnen i de hvide blodceller.

• Motion har vist sig at understøtte immunforsvaret ved at øge T-cellerne og de
naturlige dræberceller..

• Hvile: Mangel på søvn af høj kvalitet kan sænke din krops immunforsvar.
• Miljø: Tæt befolkede steder øger eksponeringen for bakterier (selvom det kan

betyde, at du også opbygger mere modstand). Klimaet har variable virkninger
på sygdomseksponering og risiko..

ADAPTIV IMMUNITET
• Tidligere infektioner og vaccinationer, som træner hvide

blodlegemer til at bekæmpe et specifikt patogen mere effektivt

ALDER
At blive ældre kan betyde mere adaptiv immunitet. Men omkring 70 år, 
svækkes funktionen af de hvide blodlegemer, og der produceres færre 
antistoffer. 
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Prøv håndportionmetoden. Start med: 
• Protein: 1-2 håndflader pr. måltid
• Grøntsager: 1-2 knyttet hænder pr. måltid
• Kulhydrater: 1-2 hænder i skål pr. måltid
• Fedt: 1-2 tommelfingre pr. måltid PROTEIN        GRØNT KULHY

DRATER
FEDT

Spis mad med PRÆ- og PROBIOTIKA som bananer, yoghurt og surkål, 
hvilket gavner de gode tarmbakterier. Kæmper du med at løse nogle 
tarmproblemer? Prøv dig frem med en eliminationskost for at komme frem 
til dine mad-intolerancer og følsomheder.

Motion har langsigtede sundhedsbeskyttende virkninger og er en 
fantastisk måde at reducere stress og forbedre immunforsvaret. 
Bevæbn dig selv med en solid træning, som du kan lave hjemme (eller 
andre steder).

Det er ikke klart, hvordan alkohol påvirker immunforsvaret, men der er 
masser af bevis for, at stærkt drikkeri bringer sundheden i fare. Hold dit 
alkoholindtag til let eller moderat (på eller under 7 genstande om ugen for 
kvinder, 14 for mænd).

Få 7 til 9 kvalitetstimer ved at:

• Sluk al elektronik 30 minutter før sengetid
• Klargør dit sind med læsning, meditation eller blid bevægelse
• Holde dig til en rimelig sengetid, ideelt inden kl 24
• Gør dit værelse så mørkt som muligt
• Hold dit soveområde køligt og rent

Fuldstændig eliminering af stress i dit liv? Det er urealistisk. Find i 
stedet en mellemgrund. Prioriter hviletid og parasympatisk aktivitet, 
som meditation, en vandretur i naturen eller at grine med en ven.

Desinficer ofte anvendte genstande og overflader.

Brug sæbe og vand eller spray / klude med rengøringsmiddel der 
indeholder mindst 62% alkohol til hårde overflader. Og vask tøj (som 
kan tåle det) ved høj varme. Undgå svampe, som er svære at holde 
bakteriefri. Glem ikke: 

• Telefon, bærbar computer og tastatur
• Nøgler, ID-kort og rejsekort
• Håndtag til døre, køleskab, skabe og skuffer
• Gelændre
• Træningsudstyr (før og efter)
• Opvaskestativ og håndklæder
• Handsker
• Indkøbsvogne og kurve

Øv fødevaresikkerhed. 

• Desinficér regelmæssigt al madlavnings- og spiseflader.
• Brug separate skærebrætter og indkøbsposer til råt kød og fisk.
• Kog mad til den rette indre temperatur.
• Opbevar let fordærvelige retter i køleskabet inden for 2 timer efter

tilberedningen.

MEDFØDT IMMUNITET
• Fysiske barrierer, som slimhinden og fimrehår i næsepassagerne.
• Kemiske barrierer, som mavesyre.
• Beskyttende celler, som hvide blodlegemer.

KROPPSSAMMENSÆTNING
At have for meget eller for lidt kropsfedt kan forstyrre visse 
forbindelser og kønshormoner, hvilket påvirker immunforsvaret. Og 
kropssammensætning relaterede til sundheds forhold (hjertekarsygdomme, 
forhøjet blodtryk, type 2 diabetes) øger risikoen for infektion og 
komplikationer.
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FOKUS PÅ "WHOLE FOODS"OG HOVEDNÆRINGSSTOFFER 1

OPNÅ OG VEDLIGEHOLD ET SUNDT NIVEAU AF KROPSFEDT2

STØT TARMSUNDHEDEN3

BEVÆG DIN KROP4

MODERER DIN ALKOHOLINDTAG5

ORDENLIG SØVN 6

BALANCER DIN STRESSBELASTNING7

HUSK HYGIENFUNDAMENTERNE8

For at undgå mangel på næringsstoffer skal du spise masser af ”whole foods” som frugt, grøntsager, 
fuldkorn (helst glutenfri), bønner, protein og sunde fedtstoffer. Tilbered store portioner og frys 
måltiderne ned, så du altid har noget nærende mad tilgængeligt.

Visse næringsstoffer styrker de hvide blodlegemers evne til at bekæmpe infektioner.

HVIS DU BLIVER SYG …

Afhængigt af din sygdom kan du muligvis fremskynde helingen 
ved at justere på din kost og træningsrutine. 

Drik masser af væske. Hvis du 
har åndedrætssymptomer, skal 
du fokusere på varme drikke, 
som hjælper med at nedbryde 
slim i lungerne. Tilsæt citronsaft 
for at få et skud C-vitamin.

Når din appetit tillader det, skal 
du fokusere på immunstøttende 
whole foods, især dem med 
protein, C-vitamin, zink og 
omega-3'er.
Overvej en Smoothie, hvis 
du ikke er klar til at lave 
eller indtage et komplet 
måltid.
Støt dig op ad dine 
hjemmelavede frosne måltider 
for at optimere ernæringen, 
mens du kommer dig.

MOTION
Lad dine symptomer være din guide.

Træning med lav eller moderat intensitet er 
OK, hvis dine symptomer er begrænset til:

• Ondt i halsen
• Hoste
• Løbende næse
• Stoppet næse

Tegn, hvor du ikke bør træne:

• Feber
• Forhøjet puls
• Træthed eller svaghed
• Kvalme, opkastning eller 

diarré
• Ømme muskler eller led
• Forstørrede lymfeknuder
• Forværring af 

symptomer fra “nakke og 
op”

Træn hjemme for at forhindre spredning.

Vælg aktiviteter med lavere intensitet som gåture, jogging og yoga.

Hold sessioner på en time eller mindre.

HVIS DU VÆLGER AT TRÆNE... 

ERNÆRING
Nær dig selv med sund basislevnedsmiddler.

FOKUSER PÅ DET DU KAN KONTROLLERE

For at prioritere din immunforsvar (og forstand ) er det smart at optimere, 
hvordan du bruger din tid og energi. Fokuser på områder, hvor du har kontrol og 

kan få reel indflydelse

• Dine prioriteter
• Din tankegang
• Dine handlinger
• Din bedste indsats

FULDKOMMEN 
KONTROL:

NOGEN 
KONTROL:

INGEN 
KONTROL:

• Politik & 
verdensbegivenhede
& nyhederne

• Andres tanker og 
handlinger

• Din tidsplan
• Din sundhedsrutine
• Dit hjemmemiljø
• Dit supportteam

Du ved allerede at du skal vaske dine hænder i 20 sekunder og undgå at røre ved dit ansigt, men 
her er nogle hygiejneråd, som du måske ikke allerede gør

Vask hænderne grundigt.

Glem ikke at skrubbe håndled, neglerødder, 
under negle og mellem fingrene.
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PATOGEN-EKSPONERING
 • Overførsel af et patogen gennem menneskelig kontakt, luftdråber
(hoste, nysen), mad eller forurenede overflader.

• Patogenicitet, evnen hos et givet patogen til at forårsage sygdom.

MEDFØDT IMMUNITET

ADAPTIV IMMUNITET

STRESS

ALDER

KROPPSSAMMENSÆTNING

LIVSSTIL

SAMLET SUNDHEDSSTATUS

PATOGEN-EKSPONERING

https://www.sst.dk/da
https://valerialima.dk/ryg-og-nakke-smerter-traethed-og-aandedraet/
https://valerialima.dk/produkter/boeger/
https://valerialima.dk/produkter/online-produkter/
https://valerialima.dk/4-principper-til-en-sund-kost-stop-forvirringen/
https://valerialima.dk/gode-og-daarlige-madlavningsmetoder-dette-boer-du-vide/
https://valerialima.dk/du-er-hvad-dine-bakterier-spiser-vigtigheden-af-dit-mikrobiom/
https://valerialima.dk/foedevareintolerancer-er-mere-almindelige-end-du-tror-er-du-overfoelsom-over-for-noget-mad/
https://valerialima.dk/
https://valerialima.dk/start-dagen-med-en-smoothie/



