
SØNDAG 6. FEBRUAR 2022 SØNDAG 6. FEBRUAR 202220 21

HJELPER DEG HELSE

Av HANS PETTER TREIDER

Stress, alkohol, for lite 
søvn og overdreven bruk 
av Antibac kan svekke im-
munsystemet. Her er de 
enkle grepene du kan ta 
for å styrke kroppens eget 
forsvarsverk – og unngå 
sykdom.
Et dårlig immunforsvar gjør oss sårbare for 
bakterier og virus. Men hva er det som skader 
immunforsvaret – og hvilke grep kan vi ta for 
å styrke det? Vi starter med det destruktive, 
og får hjelp av allmennlege og hjerneforsker 
Ole Petter Hjelle.

Stress:
– Stress over tid er ikke å anbefale, blant 

annet fordi en del stresshormoner, deriblant 
kortisol, skilles ut. Dette hormonet reduserer 

effektiviteten til immunsystemet.
Medisinbruk:
– En del medisiner som blant an-

net brukes mot leddgikt og MS, 
demper immunresponsen. 
Legemidler som går under 
betegnelsen glukokortikoi-
der – på folkemunne kalt 
kortisonpreparater – vil også 
redusere immunforsvarets ef-
fekt dersom de brukes i høye 
doser over tid. Her er det også 
økt risiko for infeksjoner.

Lite søvn:
– Får du mindre søvn enn du har 

behov for – og dette strekker seg over tid – 
hemmer det aktiviteten til svært mange av 
de viktige cellene som utgjør «vaktstyrkene» 

i immunforsvaret vårt.
Røyk:

– Dette er med på å dempe aktivite-
ten i immunforsvaret på flere ulike 

nivåer. Røyker man, mister man 
blant annet flimmerhårene i 
luftveiene. De har en viktig 
funksjon: Får man i seg vi-
rus eller bakterier, vil disse 
kunne bli fanget opp av flim-

merhårene før de kommer ned 
i luftveiene og gjør oss syke. I 

stedet blir de dyttet oppover slik 
at man enten svelger dem eller 
spytter dem ut. Derfor ser vi at 

røykere blant annet er mer disponert for 
luftveisinfeksjoner.

Inaktivitet:

– Å trene og være i regelmessig bevegelse, 
styrker immunforsvaret, konkluderer Ole 
Petter Hjelle.

Sol og fet fisk
Eirik Garnås er høyskolelektor på Institutt 
for helsefag ved Oslo Nye Høyskole (tidli-
gere Bjørknes Høyskole), og har blant an-
net en mastergrad i klinisk ernæring. Han 
har blinket ut fire punkter han mener er 
av stor betydning for et velfungerende im-
munforsvar:

1. Et akseptabelt D-vitaminnivå.
2. Forsiktighet med Antibac/håndsprit.
3. Begrense inntak av prosessert mat.
4. En sunn bakterieflora i tarmen.
– Hvis vi starter med D-vitaminet, er det 

godt dokumentert at dette har stor betyd-

Slik styrker du immunforsvaret ning for immunsystemet vårt. Vi som bor 
langt nord, får et redusert D-vitaminnivå 
om vinteren, siden hovedkilden er sollyset. 
Selv om vi er mye ute sommerstid, lagrer 
ikke kroppen vitaminet lenge nok til at vi 
har tilstrekkelige verdier av det 
gjennom vinteren. Når vi ser 
på andelen av befolkningen 
som rammes av forkjølelse 
og influensa, øker dette i 
den kalde, mørke årsti-
den. En av grunnene til 
det, er nettopp de lave 
D-vitaminnivåene, orien-
terer Garnås, og legger til at 
D-vitaminrike matvarer stort 
sett er begrenset til fet fisk, som 
for eksempel:

 ● Laks, ørret, makrell, sild og 
kveite.

– Vil fet fisk til middag én dag i uken være 
tilstrekkelig til å holde D-vitaminnivået oppe?

– Nei, det er for lite. Så her må fet fisk stå 
oftere på menyen, alternativt at man tar et 
kosttilskudd. Dette vil aldri bli en fullgod 
erstatning for sollyset – som har mange vik-
tige funksjoner i tillegg – men det sikrer en 

bedre D-vitaminstatus gjennom vinteren, 
orienterer Eirik Garnås.

– Hvordan får man målt D-vita-
minstatusen?

– Ved en enkel blodprøve.

Håndvask og Antibac
Så til punkt to som høyskole-

lektor Garnås ønsker å trekke 
frem, nemlig bruken av håndvask 

og Antibac.
– Det finnes absolutt situasjoner der 

det er smart å rengjøre hendene. Men når 
dette gjøres for ofte og for ukritisk, er det 

også en helsekostnad forbundet med dette, 
noe jeg mener er blitt underkommunisert i 
kampen mot coronaviruset: Jo hyppigere vi 

vasker hendene og spriter oss, jo mer sårbar 
blir huden vår ved at vi bryter ned den natur-
lige bakteriefloraen og endrer og forstyrrer 
pH-balansen. Det kan være lett å glemme 
at huden er en viktig del av kroppens im-
munforsvar. Den har sitt eget økosystem som 
ikke må forstyrres, orienterer Eirik Garnås.

– Har mange fått et redusert immunfor-
svar som følge av overdreven spriting og 
håndvask?

– Ja, det jeg er veldig sikker på.
– Så nå – som vi forhåpentlig ser en ende 

på pandemien – er tiden inne til å redusere 
bruken?

– Etter min mening burde den vært re-
dusert for lenge siden, mener Garnås, og 
sammenligner et høyt forbruk av Antibac 
med overdreven bruk av antibiotika:

– Ikke bare bryter det ned og forstyrrer den 
gunstige bakteriefloraen som vi er avhengige 
av, men det gjør også at man «dyrker» frem 
de bakteriene som tåler det nye miljøet, som 

er resistente, og som ikke er de bakteriene 
vi ønsker å ha. Konsekvensen er – i tillegg 
til et mindre effektivt immunforsvar – også 
en økt infeksjonsfare. Huden er en viktig del 
av kroppens ytre forsvar, og det er svært 
viktig at dette fungerer, understreker Garnås.

Begrense bearbeidet mat
Punkt tre på listen hans er såpass utbredt 
at det bekymrer både høyskolelektoren og 
en rekke av hans kolleger innen helse og 
ernæring, nemlig forbruket av prosessert 
og ultraprosessert mat. 

Dette er matvarer som er kraftig bearbeidet 
og som nesten uten unntak består av lange 
ingredienslister.

– Dette påvirker immunsystemet vårt i en 
svært negativ retning. Brus, potetgull, kjeks 
og andre lignende produkter har lite til felles 
med den type mat vi er biologisk tilpasset å 
spise. De har en annen næringssam-
mensetning, og en helt annen virkning 

Ole Petter Hjelle Eirik Garnås

VINTER-RÅD: - Spis fet fisk flere ganger i uken, evenetuelt ta et kosttilskudd om vinteren.  – Det vil aldri bli en fullgod erstatning for sollyset  – som har mange viktige funksjoner i tillegg – men         det sikrer en bedre D-vitaminstatus sier høyskolelektor Eirik Garnås.  Foto: ISTOCK

Enkle grep for bedre helse



VG HJELPER DEG SØNDAG 6. FEBRUAR 2022 SØNDAG 6. FEBRUAR 202222 23

på kroppen vår enn det de rene matva-
rene har. Denne virkningen involverer 

ikke bare økt midjemål, økt blodtrykk og økt 
kolesterol, men også betennelser og det vi 
kaller feilregulerte immunresponser.  Det 
vil si at immunsystemets celler og proteiner 
oppfører seg annerledes ved bekjempelse 
av smittestoffer enn de ville gjort. Jo mer 
man styrer unna slike produkter med lange 
ingredienslister, besto bedre immunforsvar 
får man, forklarer Garnås.

– Men det er vel ingen automatikk i at 
matvarer med lange ingredienslister er 
dårlige valg?

– Det finnes unntak. Men i all hovedsak 
ser vi at det vi kjøper i bokser og esker – ofte 
med lang holdbarhet – inneholder mye salt, 
mye sukker og en rekke kunstige tilsetnings-
stoffer.   Klarer man ikke å kutte dette helt ut, 
bør det i hvert fall begrenses i størst mulig 
grad, oppfordrer han. 

Fermenterte grønnsaker
Garnås’ fjerde og siste punkt, handler om 

bakteriefloraen i tarmen: Maten vi spiser 
– samt det vi tar til oss av drikke og det vi 
måtte tilføre kroppen av medikamenter – 
er med på å forme det økosystemet disse 
bakteriene utgjør.

– Det har vært en god del snakk om denne 
bakteriefloraens betydning for fordøyelsen 
– samt når det gjelder kronisk sykdom. Det 
som har vært underkommunisert, er betyd-
ningen den spiller for immunsystemet vårt. 
Mikroorganismene som lever i tarmen, har 
vært i en co-evolusjonær prosess sammen 
med oss mennesker gjennom hele vår his-
torie, og vi har lært å leve sammen og dra 
nytte av hverandre. 

– Vår motstandsdyktighet mot farlige vi-
rus og bakterier, avhenger til en stor grad 
av tilstedeværelsen av disse mikroskopiske 
livsformene. I løpet av de siste generasjo-
nene har vi fjernet oss mer og mer fra na-
turen, og fra den typen bakterier som har 
bidratt til å forme immunsystemet vårt 
over millioner av år. Og jo mer ubalansert 
dette økosystemet blir, jo dårligere rustet 

er vi, forklarer Garnås, som slår et slag for 
fermenterte grønnsaker, og hvilken nytte 
de kan gjøre for et immunsystem som ikke 
fungerer optimalt.

– Ved å ha et innslag av tradisjonelt 
fermenterte grønnsaker i kost-
holdet, kan man få tilført nye 
bakterier som kan slå seg ned 
i tarmsystemet, eller påvirke 
det i en positiv retning. Sø-
ker man etter «fermenterte 
grønnsaker» på nettet, vil det 
dukke opp et vell av forslag 
til oppskrifter. Nettstedet Fer-
mentering.com bør også avleg-
ges et besøk, oppfordrer Eirik 
Garnås.

Fiber stanser inntrengerne
Helge Andreas Felberg er klinisk ernæ-
ringsfysiolog i NIMI, som er en del av det 
private helseforetaket Volvat. I tillegg er 
han fagansvarlig i nykommeren www.kost-
holdsendring.no, som har spesialisert seg 

på videokonsultasjoner innen vektnedgang, 
hjerte- og karproblematikk, mageplager og 
treningsernæring.

Når det gjelder immunforsvaret, peker 
Felberg på tarmslimhinnen som en 

essensiell barriere for å holde 
inntrengere ute. For at den 

skal fungere optimalt, er det 
avgjørende at den får tilført de 
næringsstoffene den trenger.

– Og da snakker vi om fiber. 
Når en del av bakteriene spi-

ser fiber, produseres det blant 
annet det vi kaller kortkjedede 

fettsyrer. Dette kan vi se på som 
byggesteiner i denne barrieren.

– Hvilke matvarer er de mest 
fiberrike?

– Frukt, grønnsaker, fullkorn, bønner og 
linser.

– Får vi i oss nok fiber dersom vi har et 
rimelig sunt og greit kosthold?

– Følger man de offisielle kostholdsrådene, 
så gjør man det, forsikrer klinisk ernærings-

fysiolog Helge Andreas Felberg. 

5+3 om dagen
Mens tarmslimhinnen trenger fiber for å 
holde uønskede basiller på en tarmtotts av-
stand, trenger lignende barrierer og forsvars-
mekanismer som befinner seg andre steder 
i kroppen annen type næring for å fungere.

– Vi snakker om et bredt spekter av vi-
taminer og mineraler for at alle «forsvars-
styrkene» skal være på alerten. Derfor er det 
ikke bare viktig å få i seg nok fiber, men ha 
en bredde og variasjon i kostholdet, fortel-
ler Helge Andreas Felberg, og minner om 
huskeregelen:

 ● 5 om dagen.
En undersøkelse Opplysningskontoret for 
frukt og grønnsaker gjennomførte for fire 
år siden, viste at 96 prosent av oss visste 
hva «5 om dagen» innebar, men at bare 17 
prosent av oss fulgte dette rådet til daglig.

Fem frukt eller grønnsaker om dagen er 
å betrakte som et minimum, opplyser Fel-
berg, og anbefaler gjerne en overvekt av 

grønnsaker. I tillegg minner han om den 
noe mindre kjente huskeregelen:

 ● 3 om dagen.
– Vi snakker da om tre porsjoner meieri-
produkter som mager melk, ost og yoghurt. 
Tre glass melk, tre små yoghurter, to skiver 
ost (som er å anse som én porsjon) eller en 
kombinasjon av disse matvarene. Dette gir 
oss blant annet sink, som sørger for å trans-
portere A-vitamin fra leveren og til resten 
av kroppen, samt vitamin B12, begge deler 
er viktige for immunsystemet vårt.

Fet fisk er allerede nevnt. Felberg mener 
et ideelt kosthold bør bestå av 3–4 fiskeret-
ter per uke.

– Og det trenger ikke å være middag, alt 
sammen. Røkt makrell på brødskiven er 
skikkelig godt, forteller han. 

– Dersom vi slurver litt i forhold til de 
offisielle rådene: kan vi kompensere ved 
å spise kosttilskudd?

– Det absolutt beste er å få i seg disse viktige 
stoffene via måltidene. Dette fordi maten i 
seg selv gir oss mange ekstra næringsstof-

fer. Men det er klart: er det ikke mulig med 
tilstrekkelige mengder via maten, så er et 
kosttilskudd bedre enn ikke noe, forteller 
Helge Andreas Felberg til VG.

 Ille med promille
Ragnhild Kaski er fersk generalse-
kretær i alkovettorganisasjonen 
Av-og-til. Hun forteller at også 
alkohol kan være med på å 
svekke immunsystemet vårt 
og gjøre oss mer mottagelig 
for smittsomme sykdommer.

Kaski viser blant annet til 
en amerikansk undersøkelse 
fra 2009, gjengitt på blant an-
net nettstedet www.forskning.
no, der resultatene peker i retning 
av at forsvarsverket i kroppen blir 
langt mindre rustet til å utføre det 
de er satt til når vi har en viss mengde alko-
hol i kroppen. Dette fører blant annet til at 
beskjeder om uønskede bakterier som er på 
vei, ikke kommer frem dit de skal.

Og det er ikke bare under alkoholrusen at 
kroppens forsvarsverk blir mer eller mindre 
satt ut av spill: immunforsvaret kan bli svek-
ket i opptil ett døgn etter at festen er over.

– Dermed rekker også sykdommer å spre 
seg lenger i kroppen før kroppens egne mot-

tiltak settes inn.
 I tillegg er motstandskraften 
når infeksjonen oppdages også 

dårligere, understreker gene-
ralsekretæren. 

Hun minner også om et an-
net aspekt ved alkoholinntak 
og sykdomsoverføring: Atfer-

den vår endrer seg jo gjerne 
når vi drikker alkohol: Ofte er 

vi mye tettere på folk, noe som 
også gjør at vi smittes lettere.  Og, 
siden vi er inne i den kalde årstiden: 
Alkoholen bidrar dessuten til at vi 

føler oss varmere enn vi egentlig er, og derfor 
går mer tynnkledd. Det er ytterligere en ri-
sikofaktor for at vi kan bli syke, konkluderer 
generalsekretær Ragnhild Kaski i Av-og-til.

Helge Andreas Felberg

Ragnhild Kaski

MER: Fet fisk, som for eksemepl laks, er full av D-vitaminer, som styrker imunnsforsvaret. Foto: ISTOCK MINDRE: Håndvask med antibacOverdreven bruk ab antibac kan svekke imunnforsvaret. Foto: NTB MER: Fermenterte grønnsaker kan påvikre tarmsystemet i riktig retning. Foto: ISTOCK

«Et ideelt kosthold bør bestå av tre - fire  fiskeretter per uke. Og det trenger ikke
 å være middag, alt sammen. Røkt makrell på brødskiven er skikkelig godt»

Klinisk ernæringsfysiolog Helge Andreas Felberg


