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for overskudd

og glede

 



Uansett henger det unektelig sammen med helse og mat. I
Digimat ønsker vi å snakke om fysisk aktivitet uten fokus på
prestasjon eller kalorier. Vi ønsker heller å fokusere på hvor
BRA aktivitet kan være for oss, hvordan vi kan finne gleden

ved bevegelse, samt mestringsfølelse.
 

Fysisk aktivitet – elsket og hatet?

Fysisk aktivitet trenger ikke kun å være det man tenker på som
typisk trening på helsestudio. Hvis du ikke er så veldig aktiv så
kan et godt mål være å øke hverdagsaktiviteten og redusere

stillesitting. Bare det å være litt mer i aktivitet kan være bra for
helsa di - tenk på det! Så motiverende! Aktivitet som du

kanskje ikke tenker på som trening kan for eksempel være
hus- og hagearbeid, aktiv transport (gå eller sykle dit du skal),
gåturer, jogging, sykling, dansing, idrett, geocaching, Pokémon

Go, TV-spill med bevegelse, klatring, kajakk, yoga, crossfit,
hesteridning, svømming, rollerderby, kampsport - you name it!
Dette er bare noen eksempler på ulike aktiviteter, det finnes

mye å velge mellom.

Anbefalingen fra Helsedirektoratet er at voksne er fysisk
aktive 150 minutter i uka med moderat intensitet, eller 75
minutter i uka med høy intensitet. En god huskeregel er

30 minutter aktivitet hver dag. Dette kan være
sammenhengende eller i mindre bolker. Hvis du for

eksempel går 15 minutter til jobb eller skole, og 15 minutter
hjem igjen - ja, så har du 30 minutter til sammen! Det aller

beste er om man får en variasjon av styrketrening og trening
med høyere intensitet, som jogging. Dette er ikke realistisk

for alle, men absolutt all bevegelse utover stillesitting er
positivt for helsen! Hvis man ikke kan følge rådene på grunn
av helseutfordringer anbefales det å være så fysisk aktiv som
mulig med hensyn til dette. All bevegelse er god bevegelse!



Halvere risikoen for å utvikle diabetes type 2 
Ha en positiv effekt på blodsukkeret 
Beskytte mot hjerte- og karsykdom 
Bedre psykisk helse, velvære, humør og søvn 
Redusere risikoen for flere typer kreft 
Forebygge benskjørhet

Fysisk aktivitet kan:

Som du ser er det altså mange gode grunner til å være i
aktivitet, og vi oppfordrer deg til å forsøke å finne en aktivitet

som du liker å drive med.
 

Helsenorge.no har mange gode tips og gratis ressurser:
https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/
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