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Inflammation 

◦ Värme 

◦ Rodnad 

◦ Svullnad 

◦ Smärta  

◦ Nedsatt funktion 



Akut inflammation är 
kroppens försvar 
◦ Invaderande 

mikroorganismer: Virus, 
bakterier, svampar, parasiter 

◦ Trauma: Sår, kroppskada 

 

 

Sårläkningens tre faser: 

 

◦ Inflammationsfasen 

◦ Proliferationsfasen 

◦ Remodelleringsfasen 



KRONISK 
INFLAMMATION 



Kostrelaterade 
inflammationssjukdomar 

◦ Hjärtkärlsjukdom 

◦ Cancer 

◦ Psoriasis 

◦ Depression 

◦ Reumatism 

◦ Psoriasisartrit 

◦ Autism? 

◦ ADHD? 

◦ Neurodegenerativa 
sjukdomar  



Tecken på kronisk 
inflammation 

KRONISK VÄRK  KRONISKA 
MAGPROBLEM  

KRONISK 
TRÖTTHET  

DEPRESSION, 
ÅNGEST, ORO 

ALLERGIER, 
ÖVERKÄNSLIGHET  

DÅLIG HY (AKNE)  



ALL 
INFLAMMATION 

BEGINS IN THE 
GUT  

 
HIPPOKRATES 

460-370 BC 



Mikrobiota 

◦ Rätt bakterier i magen och 
munnen ger bra hälsa 

◦ Dåliga munhälsa ökar risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar  

◦ Dålig tarmhälsa ökar risken för 
autoimmuna sjukdomar, 
depression, humörproblem 
och annan ohälsa  



◦ Fermenterad mat  

◦ Syrade grönsaker 

◦ Kimchi, kombucha, kefir  



Socker  

Alkohol 

Mjölmat  

Frön, nötter 

Mjölkprotein 

Växtprotein  



Sömn – Näring – Aktivering - Återhämtning 



Sömn – Näring – Aktivering - 
Återhämtning 



Sömn =/= 
återhämtning! 







Hormoner påverkade av din 
sömn 

Melatonin (cirkadiska rytmen)  

Serotonin (må bra hormon) 

Kortisol (stresshormon) 

Insulin (fettinlagrande hormon)  

Ghrelin (hungerhormon) 

Leptin (mättnadshormon)  



BRA SÖMN 
PLANERAS I 

FÖRVÄG! 



Blått skärmljus  

Sena måltider  

Måltider som är insulin- och blodsockerhöjande  

Sen träning (kondition, crossfit etc)  

Mental stimuli (sociala medier)  



Skymningsljus 

Kvällsfasta eller bs-sänkande måltider 

Meditation  

Träning som inte ger fight & flight response  

Mental nedvarvning  



Tillskott för bättre sömn 

Magnesium1g valfri sort (oxid, glycinat, citrat)  

Zink och B6 

L-glycin (aminosyra)  

L-tryptofan (aminosyra)  





Sömn – Näring – Aktivering - Återhämtning 



Stresstestet 





BRIST PÅ 
ÅTERHÄMTNING 

= BUKFETT 
Kortisol + insul in  



VAD ÄR 
ÅTERHÄMTNING?  

Hjärnan måste 
v ila!  



FAKTORER 
SOM 
ÖKAR 
STRESS 

Miljögifter, kemikalier och hormonstörande 

ämnen 

Mycket kaffe och koffeinhaltiga drycker, 

sportdrycker etc. 

Relationsproblem 

Dålig sömn 

Ingen egentid, fullbokad kalender 

Mycket socker, stärkelse och processade 

livsmedel i färdiga förpackningar 

Överträning, långvarig dietande 

För mycket skärmtid 

Stort intag av läkemedel 

Konstant höga ljud och bullrig och stökig miljö 



Faktorer 
som 

minskar 
stress 

Meditation och yoga 

Umgås med djur 

Lugn och stillsam miljö 

Egentid 

Regelbunden mat 

Motion och promenader utomhus 

och i naturen 

Ekologiska, oprocessade livsmedel 

Lediga luckor i kalendern 

Ren miljö och rent vatten 

Högkvalitativ sömn 



ENERGI I 
VARDAGEN   

Skapa utrymme! 



Dopaminfasta! 

◦ Ingen TV/serie 

◦ Ingen mobil, chat, sociala 
medier  

◦ Inga snacks  

◦ Inget 
kaffe/koffein/stimulerande 
drycker 

◦ Ingen alkohol eller andra 
rusmedel  

 



Resultat av 
dopaminfasta

  

Mer belönande 
dopamin för 
normala, sunda 
aktiviteter 

Mer glädje  

Mer energi och 
lust att göra saker  



SHINRIN 
YOKU & 
”NATUR 

PÅ 
RECEPT” 



Tillskott & 
näring för 

återhämtning  

Tillräckligt med fett & protein 
i maten – förhindrar 
”cellsvält”  

Tillräcklig vila mellan 
måltiderna (inget 
snacksande)  

Minska koffeinhaltiga 
drycker eller begränsa till 
före klockan 13 – har du koll 
på koffeinets halveringstid?  



Tillskott & 
näring för 

återhämtning  

GABA eller 
Kavinace  

B6, zink & 
magnesium  



Metabola 
syndromet 
– metabol 

ohälsa 

Övervikt  Fetma Diabetes 

Högt blodtryck Gikt Hjärt- och 
kärlsjukdom 

Höga 
t riglycerider, lågt 

HDL 



Tack! 

Martina Johansson 

Blogg: www.martinajohansson.se 

Instagram: highfatfitness  

http://www.martinajohansson.se/

