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Slip igennem efteråret uden sygdom
12 enkle råd fra eksperterne
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12 råd der gør dig stærkere

Motion
I kampen mod efterårets plageånder er det essentielt, at
du kommer ud og får rørt dig.
Selvom kulden tager til,
er udendørs aktivitet om efteråret faktisk en
strålende idé. Den kølige luft
styrker nemlig vores slimhinder yderligere, og det er
et plus. For det er gennem
slimhinderne, vi bliver smittet
med eksempelvis influenzavirus og forkølelse.

Efterår uden sygdom
Af Mi Skjold Brix
På cirka samme tid hvert
år, når regnen falder oftere og
bladene bliver orange, bliver
vi ramt af vira.
Influenza, forkølelse, feber,
halsbetændelse. Sæsonens
sygdomme er velkendte for de
fleste.
Men måske er det i år, du
undgår at ligge på langs en
uge. Der skal faktisk ikke så
meget til at booste dit immunforsvar, så du lettere undgår

at blive tacklet af sæsonens
typiske angreb på dit helbred.
- Det bedste våben mod
forkølelser og halsbetændelser er at opbygge et stærkt
immunforsvar, altså modstandskraft overfor virus og
bakterier, fortæller overlæge
og foredragsholder Jerk W.
Langer.
- Det er en god idé, at lade
dig vaccinere. Dette års vaccine udkom d. 1. oktober, så
det er bare med at kontakte
din læge. Men også andre ting
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er gavnlige for dit immunforsvar i efteråret, fortæller Jerk
W. Langer.
- Der er masser af punkter at tage fat på, både de
traditionelle omkring kost og
rygning, samt mere overraskende felter som ens sociale
liv, siger han.
Læs med og få gode råd
fra eksperterne, der med 12
punkter guider dig til, hvordan det bliver nemmere at stå
imod efterårets sygdomme.

B.T. Plus udgives af Berlingske Media. Ansv. chefredaktør: Peter
Brüchmann. Redaktionschef: Anders-Peter Landert. Redaktion
og layout: Lisa Fuchs. Tekst: Mi Skjold Brix.
Foto: Colourbox og istock.

En undersøgelse med
115 kvinder, der blev
sat i gang med et træningsprogram på 45 minutter fem
gange ugentligt, bl.a. med
cykling og hurtig gang, viste,
at jo længere tid kvinderne
havde trænet, desto bedre var
de beskyttet mod forkølelse.

Kom i gang

Mangler du inspiration til,
hvordan du kommer i gang
med at løbe eller cykle, så
se mere på www.loebnu.dk,
hvor du får hjælp til at komme
igang og optimere dine evner
indenfor løb og cykling.

Kilder til denne guide:

Jerk W. Langer: læge og foredragsholder, Kåre Mølbak:
overlæge og afdelingsleder på Epidemiologisk afdeling
på Statens Serum Institut, Bente Klarlund: professor
og overlæge på Rigshospitalet, Danmarks Grundforskningsfondscenter for Inflammation og Metabolisme.
Helsenyt.com, Netdoktor.dk, Videnskab.dk, Lykkebureauet.dk, liv.dk og Københavns Energi
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Immunforsvaret

LYMFESYSTEMET

Den vigtigste opgave, som lymfesystemet
har, er at transportere de hvide blodlegemer, såkaldte leukocytter, rundt i kroppen
for at nedkæmpe virusser og bakterier
samt danne antistoffer, der kan bekæmpe
virusser og bakterier. Det sker via et fint
netværk af lymfekar og -knuder. Lymfeknuderne sidder i lysken, armhulen, halsen
og bugen, og vi har over 400 af dem. De
hæver, når de bekæmper infektioner.

Sådan fungerer din krops forsvar
mod bakterier og virusser

SLIMHINDERNE

Når du bliver smittet med virus eller
bakterier som forkølelse, influenza og
halsbetændelse, er det ofte gennem dine
slimhinder i munden, næsen og øjnene –
især, hvis de er tørret ud, så virusserne har
lettere ved at hæfte sig på de raske celler.
Virusser er snyltere, der må lukrere på en
celle for at kunne formere sig.

HUDEN

MAVEN

Hele 70 procent af dit immunforsvar finder du i tarmen. Fra
naturens hånd er den spækket
med probiotiske bakterier, som
styrker det, vi kalder dendritceller.
De spotter fremmede og farlige
elementer, der er trængt ind i
kroppen, og sender signal til
T-cellerne, der skal bekæmpe
faren om, hvordan den skal
bekæmpes. Hvis du spiser mælkeprodukter med bakterien ’Lactobacillus acidophilus’ styrker du
dendritcellers gennemslagskraft
og dermed dit immunforsvar.
Kilder Netdoktor.dk, Videnskab.dk,
Sundhed.dk, Kræftens Bekæmpelse
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VIRUS

Huden er et af de vigtigste organer, vi har,
til at beskytte os. Ret åbenlyst fungerer
den som et beskyttende lag mod
infektioner, virusser og bakterier udefra.
Og fordi den er vandtæt, sikrer den også,
at vandet i din krop ikke fordamper, så du
dehydrerer. Mennesket består i høj grad
af vand, og derfor er huden uhyre vigtig.

T

KNOGLEMARVEN

T
B
B

Det er i din knoglemarv, leukocytterne dannes – det er celler,
der udvikler sig til enten T-celler
eller B-celler, som er essentielle
for immunforsvaret. T-cellerne
er krigerne, der drager ud og
bekæmper farer, hvorimod
B-cellerne har hukommelse
til at genkende en virus og
bakterier og kan markere, at en
celle skal bekæmpes, hvis den
er inficeret.
Foto: iStockphoto

B.T. GRAFIK - Øberg
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Kost

Gennem din mad skal
du skal blandt andet
sørge for at få proteiner,
som består af 20 forskellige
aminosyrer, der bruges til
at genopbygge kroppens
celler. Årsagen til, at vi ikke
kan leve uden at indtage
proteiner, er, at otte af de
20 aminosyrer i proteiner er
det, man kalder essentielle,

hvilket vil sige, at vores
krop ikke selv kan danne
dem, men skal have dem
tilført.

er så rige på antioxidanter,
vitaminer, mineraler og fytokemikalier, der optimerer
immunforsvaret.

Desuden skal du
have fedt, kulhydrater og en lang række vitaminer og mineraler, som du får
gennem en varieret kost.

Spis over hele farvepaletten for at dække
dit behov, og vær opmærksom på at mørke grøntsager
og frugt så som broccoli,
blåbær og brombær, har et
højt indhold af antioxidanter,
der nedbryder frie radikaler,
som dagligt angriber vores
celler.

Frugter, bær og
grøntsager ligger
øverst på hitlisten over
immunstyrkere, fordi de
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C-vitamin

C-vitamin finder du
i citrusfrugter, bær,
blomkål, nye kartofler,
tomater og grønbladet
grøntsager, og de er vigtige
for dit immunforsvar og
bekæmpelsen af virus og
bakterier.
C-vitaminet indgår i
forbindelse med jern

i produktionen af de 20
aminosyrer, vi har brug for,
for at opbygge protein.
Vitaminets største
fjende er kogning, lys
og varme, så hvis du kan
komme på en appetitvækkende måde at indtage det
på i rå form, er det klart at
foretrække.
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Mangel på C-vitamin
kan give hyppige
forkølelser, muskel- og
knoglesmerter samt træthed. Er manglen svært stor
resulterer det i sygdommen
skørbug.
Er du stresset, eller
ryger du meget, stiger
dit behov for C-vitamin.

BOOST DIT IMMUNFORSVAR

4 Hygiejne
Hvis du bliver smittet, eller
gerne vil hjælpe til med at
minimere smitterisikoen,
kan du faktisk gøre en forskel, ved at være opmærksom på ikke at videreføre
virus og bakterier.
Mange vira smitter
især, når vi får dem
på fingrene og herefter fører
dem op i næsen eller øjnene. Derfor er det en kæmpe
fordel at vaske sine hænder
ofte. Husk også børnene, da

deres hænder kan have et
mylder af forkølelsesvirus
efter en dag i institution
eller skole.
Der er delte meninger
om, hvor meget man
får ud af at vende hovedet
væk eller holde vejret,
hvis nogen nyser dig lige
op i ansigtet. Men for en
sikkerheds skyd kan du jo
tage dine forholdsregler og
vende ansigtet væk.

Kan du selv mærke et
nys eller et hosteanfald komme snigende, bør
du hoste eller nyse i din albue, så du ikke får fingrene
smurt godt ind bakterier
eller virus.
Er du for alvor blevet
ramt af influenza, så
bliv hjemme, til du er helt
rask, så du mindsker risikoen for at smitte andre.
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Søvn

Et sundt søvnmønster er afgørende for dit immunforsvar, og
hvor modtagelig du er overfor
virusser og bakterier.
Når du sover, genopbygger du kroppen og
nedsætter energibehovet,
mens du opbygger energi til at
stå imod dagens udfordringer.
Det er forskelligt, hvor
stort vores søvnbehov
er, men en tommelfinger regel
er, at vi skal have syv og en
halv times søvn hver nat. Men
kan du klare dig
med under

seks timer, eller føler du dig
for kvæstet til at stå op, før
der er gået 9 timer, så kan det
sagtens være sundt for dig.
Det vigtigste er, at du vågner
med en følelse af at være
veludhvilet.
For nogle mennesker
kommer søvnen ikke
så nemt. Det kan der være
mange årsager til, blandt
andet er stress eller bekymringer i hverdagen hyppige
årsager, når det ikke drejer
sig om kronisk søvnmangel.
For at skabe de bedste
betingelser for din søvn
og dermed også din døgnrytme skal du:
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Undgå søvn om dagen
(højst en lur på 20 minutter).
Ikke ligge i sengen
længere end forventet
sovetid.
Stå op cirka samme tid
hver dag (desværre også i
ferien).
Få mindst en halv times
dagslys om morgenen.
Desuden er det en
fordel at undgå kaffe og
the efter klokken 17, voldsom
motion, sult eller overspisning
i timerne før sengtid.

6 Stress
Er du generelt for stresset,
går det ud over dit immunforsvar. Stress kan nemlig
aktivere dit immunforsvar,
så det arbejder unødigt,
hvilket mindsker dets evne
til virkelig at sætte ind, når
kroppen er under angreb.
Det svarer til at løbe en
maraton lige inden man skal
sprinte 100 meter – så er
præstationen ikke nær så
god.
Undersøgelser fra
Aarhus Universitet viser, at stressede mennesker
har mere end dobbelt så høj
risiko for at blive forkø-

lede eller ramt af influenza
sammenlignet med ikkestressede personer. Stress
svækker immunsystemet
og gør os til lette ofre for
infektioner, ifølge studier
med over 8.000 deltagere.
Desuden viser
undersøgelser, at
når to mennesker indånder
samme mængde forkølelsesvirus, løber den mest
stressede den størst fare for
at blive syg.

Typiske tegn på
stress

Indre uro, hovedpine, hjer-

tebanken, mavesmerter,
vægttab, hyppige infektioner, træthed, irritabilitet,
hukommelsesbesvær,
koncentrationsbesvær,
angst, nedsat humoristisk
sans, depression, hyperventilering, ubeslutsomhed,
aggressivitet, søvnløshed.

Håndtering

Det vigtigste er at
identificerer årsagen og
gøre noget ved det. I svære
og længerevarende tilfælde
kan psykologhjælp være en
god løsning.
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7 Rygning
Drop røgen! Dit immunforsvar kan ikke lide det. Og
lige meget hvor mange gode
ting, du gør for dig selv, vil
rygningen stadig spænde
ben for et optimalt immunforsvar.
Faktisk har mange af
os taget kampen op mod
røgen, og siden 1970’erne,
hvor mere end halvdelen
af den danske befolkning
røg, er andelen faldet med

ca. 35 procent, så det nu
er en fjerdedel, der dagligt
tænder en cigaret.
Ud over de livstruende sygdomme som
kræft, hjerte-karsygdomme
og KOL, omtrent fordobler
rygning risikoen for at blive
forkølet, fordi røgen skader
slimhinderne, så virus lettere får fodfæste.

Som ryger er du svagere og mere sårbar
overfor komplikationer som
lungebetændelse og tal
viser, at rygere generelt har
flere sygedage end ikkerygere.
Så kvit røgen, hvis du
vil komme frisk og rask
gennem efteråret. Så enkelt
er det.

8 Sollys
De fleste af os kender lykkefølelsen, når årets første
solstråler rammer næsetippen. Og der er afgjort noget
om snakken. For D-vitamin
kan medvirke til bedre
humør. Men det er ikke kun
på den mentale front, at
D-vitamin er vigtigt.

Hjælp til at
stoppe

Få gratis råd og vejledning på Kvit.dk

D-vitamin regulerer
dit immunforsvar.
Uden vitaminet kan du
risikere, at dit immunforsvar arbejder på overtryk
og dermed begynder at
angribe kroppens egne
celler.

Generelt er det
vigtigt at få dækket
det daglige vitamin- og mineralbehov og for at sikre
dig, det sker, kan du tage en
multivitaminpille. Der skal
voldsomme mængder til
for at få en overdosis, så du
kan roligt supplere med en
daglig vitaminpille.
Det er især om vinteren, vi skal være
opmærksomme på at få nok
D-vitamin, for når dagene
bliver kortere, får vi mindre
lys ind gennem øjnene. En
undersøgelse foretaget af
DTU Fødevareinstituttet

blandt 200 familier i vinteren 2010-11 viste, at nogle
af de familier, der ikke fik
tilført D-vitamin i deres
kost ikke kunne opretholdte et godt D-vitaminniveau
i kroppen vinteren over.

Få D-vitamin

Gå en tur hver dag i
dagslyset i vinterhalvåret.
Så får du både motioneret,
stimuleret humøret og
styrket immunforsvaret
– er det ikke nok kan du
eventuelt supplere med
25 mikrogram D-vitamin i
pilleform.
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Vand

Du har hørt det en trilliard gange før, men det gør
ikke virkningen og
vigtigheden mindre
– du skal drikke vand
for at din krop kan
fungere optimalt!
Din krop
består af
65 procent vand,
og det indgår i
alle kroppens
funktioner.
Eksperterne
anbefaler, at vi

drikker mellem 1-2 liter vand
om dagen, og især ældre over
60 skal være opmærksom på,
at de får nok væske, da tørsten forsvinder med alderen.
Vand hjælper til at holde
dine slimhinder fugtige.
Har vi tørre slimhinder svarer
det til, at vi har sænket borgporten, så virus og bakterier
let kan passerer over voldgraven.

på dit væskeindtag. Du kan
også sætte en fugter på din
radiator for at skabe den rette
fugtbalance, når din radiator
hamrer løs om vinteren og
skaber en lavere luftfugtighed, eller du kan bruge en
næsespray til formålet.
Vand fjerner desuden affaldsstoffer fra kroppen
og er en vigtig del i kroppens
optagelse af næringsstoffer.

Befinder du dig ofte
i omgivelser med lav
luftfugtighed, er det endnu
vigtigere at være opmærksom
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Varme
Som ordet forkølelse antyder, så bliver vi angrebet,
når vi sænker paraderne og
lader os nedkøle.

heder, hvis det er køligt.
Derfor er en kold næse
mere udsat end en varm en,
på samme måde som der
findes flest vira i luften om
vinteren og efteråret frem
for om sommeren.

Når et virus angriber,
angriber det en celle.
I kroppen har et virus det
bedst ved 37 grader, men
når det er i luften, har det
bedst overlevelsesmulig-

Selvom eksperterne
siger, at man generelt
ikke skal fryse, peger de
dog på én bestemt form for
kulde, som kan vise sig at
have en gavnlig effekt på

vores immunforsvar, nemlig
vinterbadning.
En undersøgelse
viser at hyppigheden
af forkølelse, bihule- og
halsbetændelse faldt med 40
procent hos vinterbadere.
Desuden fryser de mindre,
når det bliver bidende koldt,
fordi de er bedre til at skrue
op for deres indre varmeværk.

Så meget af din krop er vand
Knogler: ca. 22 pct. vand.
Muskler: ca. pct. vand.
Hjernen: ca. 75 pct. vand.
Blod: ca. 92 pct. vand.
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Sociale relationer styrker dig

Undersøgelser viser, at
har du et godt ægteskab
eller en sød kæreste styrker
det din modstandskraft. Da
forskere undersøgte over 180
mennesker, viste det sig, at
de lykkelige gifte også havde
det bedste immunforsvar.
Omvendt var de mest sårbare
dem, der for nylig havde mistet en partner.
Størrelsen
på vennekredsen kan
også have
betydning
for, hvor
ofte du

11 Optimisme
Det er ikke kun kemiske
processer, vitaminer, vand
og varme, der kan have
en effekt på vores immunforsvar. Ifølge læge og
foredragsholder Jerk W.
Langer har vores sind også
en finger med i spillet, når
kroppen står i en smittefarlig situation.
Glæde, optimisme,
positivt livssyn og
afslappethed styrker modstandskraften og immunforsvaret. Når forsøgspersoner
får sprøjtet forkølelsesvirus
direkte op i næsen, får dem

med flest positive og optimistiske følelser klart færre
gener og mindre besvær.
Negative tanker,
stress og et trist syn
på tilværelsen er omvendt
gift for immunforsvaret,
fortæller han.

Sådan bliver du
gladere

En metode til at bliver mere
positiv er ifølge forfatter
af bogen ’Lykke – er der
en vej til det gode liv?’,
Thomas Milsted, at lægge
ud med at føre dagbog i 8-14

15
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dage for at afdække din
dags højdepunkter. Du kan
enten notere dig døgnets
timer, hvad du lavede, og
hvordan du følte imens,
eller du kan eventuelt dele
siderne i din dagbog op i
dagens positive og negative
oplevelser. Find en metode,
der passer dig.
Når perioden er færdig,
vil du have data nok til at
afdække, hvad der gør dig
glad, og du kan begynde
at indføre flere af disse
elementer i din hverdag.

må lægge dig på langs med
sygdom.
Forsøg viser, at mennesker med kun 1-3 gode
venner bliver fire gange oftere
forkølet, end dem med sociale
tilknytninger til flere personer, mens en undersøgelse fra
Statens Institut for Folkesundhed viser, at kun
knap 50 pct af dem,
der føler sig

alene, vurderer deres helbred
til at være virkelig godt eller
godt, hvorimod 80 procent af
de personer, der ikke døjer
med ensomhed vurderede det
samme.
Antallet af dage, du ligger syg, når du først er
ramt, er også påvirket af, om
du føler dig ensom
eller ej.

Når skaden er sket
Det skal du gøre, hvis du allerede er smittet med:

Influenza:

Det bedste, du kan gøre,
er at blive i din seng. Sov meget og drik meget vand, da du
taber en del, når du har feber.
Hold dig fra alkohol og rygning, og tag eventuelt nogle
febernedsættende, smertestillende og slimforløsende
piller, som kan hjælpe dig til
at komme mere smerte- og
hostefrit gennem influenzaen.
Er der ingen tegn på
bedring efter en uge, bør du
kontakte din læge.

Forkølelse:

Der er ikke så meget at
gøre, hvis du har reddet dig
en forkølelse - andet end at
vente, og undgå at overanstrenge dig med krævende
fysiske udfoldelser imens.
Brug næsespray for at lindre symptomerne, og sov med
hovedet højt.
Prøv eventuelt at ’dampe’
ansigtet ved at holde det ind
over en balje med kogende
vand, mens du holder et
håndklæde over hovedet, som
slutter rundt om baljen og
holder dampen inde. Krydr
vandet med pebermynte- eller
eukalyptusdråber, som kan
give en klarende og forløsende
effekt.

Halsbetændelse:

Det bedste, du kan gøre,
hvis du får halsbetændelse
er at drikke varme væsker,
spise blød kost og tage nogle

smertestillende for at komme
lettere igennem perioden med

øm hals. Får du også feber bør
du søge læge.

