
Sov nok
Søvn rydder opp i hjernen, legger til 
rette for læring og er viktig for im-
munforsvaret.

Hold deg i god fysisk form
Vær fysisk aktiv med noe du liker å 
gjøre. Fysisk aktivitet 30 minutter per 
dag er et godt utgangspunkt.

Spis sunt og drikk nok vann
Hjernen trenger kontinuerlig påfyll av 
energi. Gi hjernen din optimale forhold 
med riktig sammensatt mat som har 
nødvendige næringsstoffer. Husk å 
drikke vann!            

Lær stadig noe nytt
Ta en annen vei hjem enn den vanli-
ge, lag en ny middagsrett, les bøker 
framfor å se på TV, lær nye ord, lær 
å spille et instrument etc. Det er god 
hjernetrening  å holde hjernen aktiv 
gjennom daglige utfordringer.

Fjern negative stressfaktorer 
For mye stress påvirker konsentra-
sjonen og gjør det vanskeligere å 
lære nye ting. Stress kan også påvirke 
søvnkvaliteten.
 

Tips for bedre hjernehelse

Ha kontakt med mennesker  
- vær sosial
Hjernen trives i møte med andre 
mennesker. Småprat, hyggelig felles 
gjøremål og sosialt engasjement er 
super hjernetrim.

Stump røyken
Røyking er ikke sunt for helsen  
– heller ikke for hjernehelsen. Det 
beste er aldri å begynne.

Vær forsiktig med alkohol
Måtehold er bra, også når det 
gjelder alkohol. Hjernen liker ikke å 
«bade» i alkohol.

Hold blodtrykket  
og blodsukkeret i sjakk
Høyt blodtrykk, høyt blodsukker 
og høyt kolesterol er skadelig for 
hjernen. Følg opp din egen helse og 
vurder helsesjekk hos fastlegen fra 
for eksempel fylte 40 år.
 
Beskytt hjernen din
Bruk sikkerhetssele i bil. Husk syk-
kelhjelm – også når du kjører de nye 
el-sparkesyklene.

Ingen helse uten hjernehelse

Hjernen din er uerstattelig. Bruk derfor hodet og ta godt vare på den! Du kan 
gjøre noe selv for å få bedre hjernehelse. Ett av rådene er å holde hjernen i 

aktivitet på forskjellige måter. Med enkle grep kan du drive med hjernetrening i 
en travel hverdag. Hjerneforsker Kaja Nordengen som har skrevet bestselger-
ne «Hjernen er stjernen» og «Hjernetrening – slik holder du hjernen i form», 
gir deg verdifulle tips. Som småbarnsmor har hun selv en travel hverdag og vet 
hvor skoen trykker.

Et annerledes arrangement under Arendalsuka for alle som har en hjerne.

Arendalsuka - 14. august kl. 16-17 - Arendal kino

Hold hjernen frisk og i form
Hjernetrening med hjerneforsker Kaja Nordengen
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