
 
 

 
 

Guide: Sådan snyder 

du influenzaen 
Lige nu skyller den anden bølge af influenzaepidemien ind over os. Og 

selvom det er for sent på sæsonen at blive vaccineret, kan vi med 

forholdsvis simple råd slippe for den ubehagelige virus 

●●● 

 

Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 16. februar 2013  
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Sådan snyder 

du influenzaen 
 

Snot, snue, ondt i hoved og 

muskler. De fleste har prøvet at 

blive ramt af influenza, og nogen 

i en sådan grad, at de må 

indlægges på hospitalet. 

Foreløbig er der ikke noget, der 

tyder på, at virussen har tænkt 

sig at slippe sit tag i os.  

Af Heidi Pedersen og Torben Bagge  

Anden bølge af influenzaepidemien 

skyller i øjeblikket ind over os,  

 

fortæller overlæge i epidemiologi ved 

Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, 

og som vi har set det før, vil den 

formentlig tvinge tusindvis af 

danskere i sygesengen.  

- Det er en klassisk influenza, som 

denne gang har ramt de ældre særligt 

hårdt. Normalt ville vi råde folk til at 

blive vaccineret, men desværre er det 

så sent på sæsonen, at det er for sent 

at få det gjort, siger Kåre Mølbak, der 

anbefaler, at man får sin vaccine i 

efteråret, inden influenzaen angriber.  

Når mange danskere må lægge sig syge 

med influenza, skyldes det, at virussen 

er anderledes end de foregående tre 



 

 4 

 

år. Og derfor er mange mennesker 

modtagelige over for den. De ældre 

rammes særligt hårdt, fordi de har et 

svagere immunforsvar end den yngre 

del af befolkningen og ofte er svækket 

af anden sygdom. 

Er man først ramt af sygdommen, skal 

man som det første sørge for at blive 

hjemme fra arbejde, så man ikke 

smitter sine kollegaer.  

- Det er misforstået kollegialitet at 

komme på arbejde, selvom man er syg. 

Så er det bedre at tage en ekstra 

sygedag, siger Kåre Mølbak.  

Han anbefaler også, at man sørger for 

at nyse i et ærme eller et tørklæde, så 

man ikke spreder bakterierne til sine 

omgivelser. Nye undersøgelser viser, 

at influenzavirus kan flyve helt op til to 

meter væk fra den, som nyser. Derfor 

er det altså en god ide at forblive 

hjemme, hvor man ikke kan sprede sin 

baktusser yderligere.  

For at bekæmpe virussen gælder det 

desuden om at huske motionen og 

ellers spise en sund og varierende 

kost, så immunforsvaret ikke bukker 

under lige med det samme, 

influenzaen rammer os.   

- Selvom man har et stærkt 

immunforsvar, kan man godt blive 

ramt. Det ser vi også nu, hvor 

influenzatypen H3N2 har fået et 

gevaldigt comeback, siger Kåre 

Mølbak.  

Forkort influenza 

I den tidlige startfase af en influenza – 

med begyndende hovedpine, 

muskelømhed, irritation i halsen – 

kan man forsøge sig med denne 

»cocktail« af naturlægemidler. 

Speciallæge i intern medicin Claus 

Hancke, Lyngby, har erfaring med, at 

den kan forkorte influenzaen. 

Tag det lige inden, du går i seng om 

aftenen.  Det hele skal kun tages en 

enkelt gang. 

’Kuren’ består af: 

- 20 dråber Echinacea (udtræk af 

planten rød solhat) 

- 2500 microgram D-vitamin 

- 500 microgram selen 

- 2 gram C-vitamin 

Fakta: Influenza 

∙ Symptomer er høj feber med 

kulderystelser, muskelømhed og 

hovedpine, der ledsages af udtalt 

sygdomsfornemmelse. 

∙ Sygdommen varer i 3-5 dage, men 

følges gerne af 1-2 uger med træthed 

og nedsat fysisk formåen. 

∙ Når der er influenzaepidemi, 

rammes omkring 20% af 

befolkningen. 



 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

 

23 forebyggende 

råd, der virker 

1. Vasker hænder ofte – og grundigt. 

Glem ikke håndleddene. 

2. Bed smittede i din nærhed om at 

nyse i ærmet , så partiklerne ikke så let 

spredes via luften. 

3. Undgå at kramme og kysse for 

meget i den periode, hvor influenzaen 

er på sit højeste. 

4. Hold dig varm. Det gælder ikke 

mindst fødderne. 

5. Luft ud ofte. 

6. Vask ofte tøj – T-shirts, skjorter, 

bukser osv. 

7. Drop tobakken eller nedsæt 

forbruget. Rygning påvirker også 

immunforsvaret negativt. Rygere har 

ekstra behov for C-vitamin. 

 

8. Hvis du er vinterbader, er du ifølge 

flere undersøgelser bedre beskyttet 

mod infektioner. Man kan være helt 

op til 40 procent bedre beskyttet . 

9. Regelmæssig motion er vigtig. Den 

forbedrede kondition styrker 

immunsystemet. 

10. Et sundt søvnmønster har stor 

indflydelse på, hvor modtagelig du. 

Mange har behov for i hvert fald 7,5 

timers søvn hver nat. Gå i seng og stå 

op på nogenlunde samme tid hver dag.  

11. Det er vigtigt at få lys nok. Tag evt. 

kunstigt lys en eller flere gange daglig. 

12. For meget stress øger din 

sygdomsrisiko. Tag pauser, gør sjove 

ting alene og sammen med andre. 

Social kontakt er vigtig. 
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Mad og drikke 

1. Spis ekstra grønt og frugt i 

influenza-perioden. Den sunde kost 

stimulerer immunsystemet med de 

mange antioxidanter, vitaminer, 

mineraler og fytokemikalier. Spis over 

hele farvepaletten. Sørg også for at få 

proteiner nok – med de mange vigtige 

aminosyrer. 

2. Gode immun-stimulerende 

fødeemner er bl.a.: Skaldyr, magert 

kød, lever, mejeriprodukter, 

bladgrøntsager, solbær, citrusfrugter, 

solbær, hvidløg, brøndkarse, løg, 

ingefær, fennikel, chili.  

 

3. Drik mellem en og to liter vand om 

dagen. Vand hjælper til at holde dine 

slimhinder fugtige. Har vi tørre 

slimhinder, har virus og bakterier 

lettere spil. 

4. Lad være med at spise alt for meget 

sukker i løbet af en dag. 

Vitaminer og naturlægemidler 

1. Du er bedre beskyttet mod virus ved 

at ligge højt i D-vitamin ( 100-150 ng/l 

). Hvis man ikke kan få det målt hos 

sin læge, går man ikke helt forkert i 

byen ved at tage 1 mikrogram pr. kg. 

kropsvægt om dagen. Gør det i 

perioden september-maj. 

2. Et tilskud af selen har også i forsøg 

vist sig at styrke modstandskraften. 

Det skal være organisk, letoptageligt 

selen fra f.eks. selengær. Nogle 

behandlere anbefaler 200 mikrogram 

daglig hele året. 

3. C-vitamin beskytter mod både 

virus, bakterier og andre 

mikroorganismer. Det stimulerer de 

hvide blodlegemer og dannelsen af 

antistoffer. Nogle læger og forskere 

foreslår, at man tager et gram C-

vitamin to gange om dagen - hele året. 

4. Spis eventuelt noget zink. 15-30 

milligram om dagen. Hvis man åbner 

tabletten inde i munden, kan man 

dræbe bakterier i mund og hals. Det 

virker bedre end bare at sluge den. 

5. Forskere ved Cardiff Universitetet i 

England har i et studie dokumenteret, 

at planten rød solhat i form af det 

godkendte naturlægemiddel 

Echinacea/Echinaforce styrker 

immunforsvaret og har en god 

beskyttende virkning over for 

infektioner. Midlet, der er udviklet af 

den schweiziske naturlæge Alfred 
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Vogel, har i århundreder været brugt 

af de amerikanske Sioux-indianere. 

Ved en akut infektion anbefales det at 

tage midlet hver anden time. I alt 20-

30 dråber om dagen. 

6. Sørg for, at tarmens immunforsvar 

fungerer optimalt (70 % af vort 

immunforsvar er forbundet med 

tarmen). Spis evt. mælkesyrebakterier. 

(Probiotika). 

7. To nye studier peger på, at ekstrakt 

af en mikroalge, Spirulina platensis, 

styrker immunforsvaret ved at 

stimulere kroppens dræberceller. 

Virkestofferne indgår i midlet 

ImmuForte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


