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I starten af det forrige årti udviklede jeg Sund-
hedshjulet, som bestod af fire elementer: 
Mentalitet, ernæring, træning og daglig fy-
sisk aktivitet. På det tidspunkt anså jeg søvn 

og afslapningsteknikker for at være en del af den 
mentale sundhed, men senere fik jeg øjnene op 
for, at søvn skulle have en selvstændig sektion. 
Derfor kombinerede jeg træning og daglig fysisk 
aktivitet i et element, men jeg fortsatte med at se 
træning og daglig fysisk aktivitet som forskellige 
enheder, men lige vigtige i relation til at forbedre 
ens helbred. 

Træning og daglig fysisk aktivitet
Mange mennesker undrede sig over, at jeg ad-
skilte træning og daglig fysisk aktivitet. Dengang 
var min begrundelse baseret på forskningsmæs-
sige resultater og min egen erfaring, som indike-
rede, at både træning og daglig fysisk aktivitet 
var vigtigt. Jeg vidste, at generel fysisk aktivitet, 
såsom at gå 10.000 skridt om dagen, medførte 
positive helbredsmæssige fordele og dramatisk 
reducerede risikoen for mange sygdomme, men 
jeg vidste også, at det aldrig kunne erstatte vig-
tigheden af intens kredsløbstræning såsom løb, 
powerwalk, cykling eller aerobic. Med andre 
ord træning, hvor man får pulsen op og sveder. 
Jeg vidste også, at styrketræning et par gange om 
ugen medførte helt andre, men essentielle for-
dele end kredsløbstræning og daglig fysisk akti-
vitet, såsom øget muskelstyrke og muskelmasse 
samt stærkere knogler. 

Der er et naturligt overlap mellem træ-
ning og daglig fysisk aktivitet i relation til 
at øge ens overordnede energiniveau og 
sundhed samt at reducere risikoen for 
sygdomme, men det var krystalklart for 
mig, at hver form for bevægelse bidrog 
med vigtige fordele. Derfor følte jeg, at det 
var vigtigt, at man forstod, at træning og 
daglig fysisk aktivitet skulle anskues som for-
skellige elementer, men lige vigtige. 

Ikke en umulig opgave
Man kan se bekymringen i menneskers ansig-
ter, bare ved tanken om, at de skal have pulsen 
oppe 3-5 gange om ugen i 30-60 minutter, styr-
ketræne to gange om ugen i 30-45 minutter og 
samtidig gå 10.000 skridt om dagen. Flertallet vil 
hurtigt svare: »Hør, for at sikre den mængde træ-
ning og fysisk aktivitet er jeg nødt til at sælge min 
bil, sige mit job op og blive skilt.« Det er nok en 
overestimering af tidsforbruget, men jeg forstår 
bekymringen. 

Jeg tror, man er nødt til at ændre sit syn på 
træning og fysisk aktivitet. Se det ikke som en 
kedelig pligt. Man kan diskutere, om menne-
sket er skabt til at løbe, men man kan ikke dis-
kutere, om mennesket er skabt til at bevæge 
sig, og bevægelse skaber positive ændringer i 
krop og sind, så nyd det.

Hvis man regner lidt på det, investerer du 
150 minutter om ugen på kredsløbstræning 
og 90 minutter om ugen på styrketræning. 
Det giver i alt 4 timer, som udgør 2,3 procent 
af ugens 168 timer. Det er ikke en dårlig inve-
stering, når du i bytte bliver stærkere, får det 
bedre og sover bedre i de resterende 97,7 pro-
cent af ugens timer. 

Lidt er altid bedre end ingenting
Jeg siger ikke dette for at løfte pegefingre eller 
give folk  dårlig samvittighed og man skal huske, 
at det er bedre at investere i enten træning eller 

Husker du den daglige fysiske aktivitet?

Den aktive sofakartoff el
daglig fysisk aktivitet end slet ikke at gøre noget. 
Men mange mennesker er interesseret i at gøre, 
hvad der er bedst og ikke blot, hvad de kan nøjes 
med. Derfor er det vigtigt, at der også er infor-
mation til dem , som er gået fra at lave ingenting 
til at være mere fysisk aktive og som ønsker at 
optimere deres velvære og reducere risikoen for 
sygdomme i endnu højere grad.  

Struktureret træning er ikke nok
Hvis du er fit for fight og i stand til at udføre 
struktureret træning, så er der ingen und-
skyldning for ikke at gøre det. Beviset er klart, 
men vi, som får løbeturen i hus og som styrke-
træner et par gange om ugen, skal stadig være 
bevidste om den daglige fysiske aktivitet – de 
10.000 skridt om dagen. Det ser nemlig ud som 
om, at forskningen er kommet på højde med 
teorien og dommen er klar: Vi er nødt til at se 
træning og daglig fysisk aktivitet som forskel-
lige elementer, men lige vigtige. 

En artikel publiceret i 2009 og et review, 
som udkommer i år, i henholdsvis »Journal of 
Medicine & Science in Sports & Exercise« og 
»Journal of Applied Physiology« konkluderer, 
at stillesiddende aktivitet er farligt. Med for-
skernes egne ord: »Hvis mennesker tilbringer 
størstedelen af deres tid siddende, selv med 
regelmæssige perioder med træning, er de sta-
dig i større risiko for kroniske sygdomme.« I en 
anden artikel udtaler Marc Hamilton, forsker 
i inaktivitet ved Pennington Biomedical Re-
search Center: »Træning er ikke den perfekte 
modgift mod at sidde ned« og Dr. James Levine 
siger: »At sidde for meget er en dødbringende 
aktivitet«. Det er store ord, men ord, som mo-
tiverede mig til at finde min skridttæller frem 
og bruge den igen. 

Get up and get moving
Og på toppen af kransekagen? I 2011 opdate-
rede den mest respekterede autoritet indenfor 
træning og sundhed »The American College of 
Sports Medicine« (ACSM) deres anbefalinger i 
relation til træning og sundhed. Den seneste op-
datering skete i 1997. Det er ingen overraskelse, 
at ACSM stadig anbefaler 150 minutter kreds-
løbstræning og styrketræning to gange om 
ugen, men for første gang identificerer ACSM, 
at stillesiddende aktivitet er en sundhedsrisiko, 
uanset om man gennemfører den rette mængde 
struktureret træning. 

Løsningen: »Get up and move more«. Lav 
en regel, hvor du ikke må sidde ned mere end 
30-45 minutter uden at rejse dig op og gå 250-
500 skridt, når det er muligt. Hvis du arbejder 
et sted, hvor man holder øje med dig, så tag 
en stak papirer i hånden, så ser du optaget 
ud og ingen vil betvivle det. Du får det bed-
re, din hjerne arbejder bedre og dit helbred 
forbedres. B

FMan kan diskutere, om men-
nesket er skabt til at løbe, men 
man kan ikke diskutere, om 
mennesket er skabt til at bevæ-
ge sig, og bevægelse skaber posi-
tive ændringer i krop og sind, så 
nyd det.
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