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Gode råd om motion og fysisk aktivitet
FAKTA
Ernærings og Motionsrådet anbefaler, at børn og voksne er i bevægelse mindst en time om dagen.
Er du fysisk aktiv kan du forebygge overvægt og en lang række livsstilssygdomme som for eksempel diabetes.
Fysisk aktivitet kan også mindske stress og give dig et bedre psykisk velbefindende.
Derudover kan det give dig gode oplevelser og et socialt fællesskab.
Er du fysisk aktiv kan det forlænge levetiden.
Det kan også forbedre kroppens bevægelighed, som er et godt udgangspunkt for en sund aldring.
Det er vigtigt, at du bevæger dig både på dit arbejde og i din fritid.

TILBUD
Livsstilsambulatorierne har fokus på fysisk aktivitet og bruger skridttællere som redskab til at måle og motivere til fysisk
aktivitet.
HVAD KAN JEG SELV GØRE
Der er flere måder du kan være fysisk aktiv på i dagligdagen.
Du kan vælge at gå til sport eller fitness, men du kan også være fysisk aktiv i dagligdagen ved at:
• Tage trappen
• Gå eller cykle til arbejde og skole
• Brug den smukke natur vi er omgivet af til:
gå og løbeture
jagt og fiskeri
skitur
udendørsleg  og meget mere…
PÅRØRENDE
Som forælder har du et ansvar for, at dit barn udvikler sunde vaner.
Du er dit barns rollemodel, det er derfor lettest, hvis du selv er fysisk aktiv.
Børn gør som oftest det deres forældre gør.
Som forældre er der mange ting, du kan gøre sammen med dine børn.
Du kan gå ture sammen med dine børn, stå på ski, kælke, lege også videre, og derved kommer hele familien i bevægelse.

KONTAKTINFORMATION
Kontakt sundhedsvæsenet

LINKS TIL ANDET MATERIALE
Liste over muligheder for fysisk aktivitet i dit lokalområde. Der er kontaktoplysninger på foreninger, klubber og
grupper i hver kommune
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Kortere sagsbehandlingsstid ved ansættelser udefra Grønland og Danmark,
Den 11. februar trådte en aftale mellem Naalakkersuisut og Udlændinge og Integrationsministeriet i Danmark i kraft. Aftalen
betyder, at sagsbehandlingstiden for opholds- arbejdstilladelse for udenlandsk sundhedspersonale nu er forkortet.
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Tilbud om re-vaccination mod Corona i Nuuk
Onsdag 10. marts og torsdag 11. marts 2021.
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