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I fem områder i verden blir uvanlig mange over 100 år.
Dette har de til felles

Vil du bli over 100? Her er rådene.

 Av Trine Solberg
Publisert 11. oktober 2020

– Nøkkelen er en kombinasjon av flere parametere – som ikke bare kan gjøre at du
lever lengre, men at du er sunnere og lykkeligere.

Det sier førsteamanuensis i molekylær geriatri, Evandro Fei Fang, til Nettavisen.

Så hva er disse parameterne, hvordan kan vi leve både lengre og bedre?

A N N O N S E

Trine Solberg (ansatt i Amedia)

mailto:trine.solberg@nettavisen.no
https://pluss.nettavisen.no/
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Han er lege og førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og han har skrevet boken
«Lev til du er 100 – 7 nøkler til et langt og godt liv» der han blant annet har sett på
nettopp hva vi kan lære av de blå sonene.

Okinawa trekkes ofte frem som eksempel på et område i verden som huser svært
mange som har blåst ut 100 lys. Verdens nålevende eldste person er riktignok ikke fra
øya, men hun er japansk, og har rundet 117 år.

Villagrande Strisaili på Sardinia har i tillegg det spesielle ved seg at like mange menn
som kvinner blir hundre år, ifølge en studie fra 2011. Adventistene i Loma Linda i
California, skiller seg fra de andre ved å hverken innta kjøtt eller alkohol.

Vi skal imidlertid se mest på likhetene – for det er faktisk en del, tross store
geografiske avstander

«I alle de fem blå sonene spiser de belgfrukter, nøtter, helkorn,
grønnsaker og frukt – næringsrik mat som blant annet
inneholder mye fiber. »

Få mennesker på jorden lever lenger enn de gjør på den japanske trope-øya Okinawa. Her

står «det enkle liv» i sentrum, med sunn mat, mye aktivitet og ikke minst familie og sosiale

relasjoner. Foto: Nano Calvo / Getty Images

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3205712/
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EVANDRO FEI FANG, FØRSTEAMANUENSIS I MOLEKYLÆR GERIATRI VED UNIVERSITETET I OSLO

.

Plantebasert og uprosessert kost

– I alle de fem områdene spiser de belgfrukter, nøtter, helkorn, grønnsaker og frukt –
næringsrik mat som blant annet inneholder mye fiber. Det er mange substanser i
planter som virker synergisk og forbedrer helsen, sier Fang.

Fang er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og forsker på hvordan vi kan øke
livskvaliteten hos eldre.

Verdens eldste nålevende person, Kane Tanaka, bor på

et pleiehjem i Fukoko i Japan. I fjor, som 116-åring, fikk

hun tildelt Guinnes rekord sertifikatet. Foto: Takuto

Kaneko / NTB Scanpix
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En måte å søke svaret på er selvsagt å se til de som allerede ligger foran oss her. For
det er noen områder i verden hvor det feires langt flere hundreårsdager enn i andre.

De kalles blå soner, og er områder i verden der en stor andel av befolkningen blir over
100, og der man holder seg friske lenge.

Termen er gjort kjent av forfatter Dan Buttner, som først publiserte en artikkel om de
fem blå sonene i «National Geographic» i 2005, etter å ha reist rundt for å undersøke
plasser i verden der en høy andel ble svært gamle.

Buttner snakker i dag om fem slike blå soner:

1. Den japanske trope-øya Okinawa
2. Italienske Sardinia
3. Den greske øya Ikaria
4. Nicoya-halvøya på Costa Rica
5. Loma Linda i California

– Handler en god del av dette med å leve lenge om gener?

– Når det gjelder livslengde, om det er målet, så tror vi at rundt 25 prosent styres av
gener. De resterende omkring 75 prosentene er miljøfaktorer, hovedsakelig de
praktiske valgene vi tar i hverdagen, sier Ole Petter Hjelle.

Les merLes mer

15 år med15 år med
gode priser?gode priser?
Yes!Yes!
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Maten er i liten grad prosessert, den er sunn og næringsrik, og kaloriinntaket er
moderat, ifølge forskeren.

Ultraprosessert mat inneholder ofte mange kalorier, og dermed vil et kosthold med
mindre ultraprosessert mat også kunne gjøre at du får i deg færre kalorier.

– I Okinawa spiser de mye karbohydrater, men de spiser ikke så mange kalorier. De
spiser også mye fisk og sjømat, som gir omega 3, som er essensielt for helsen – særlig
for hjernen og nervesystemet, sier Fang.

Les også: Denne maten kan øke din biologiske alder

En filosofi på Okinawa skal dessuten være å spise seg «nesten mett». Fang er selv
tilhenger av periodisk faste, og mener også flere av de blå sonene, faster i perioder.
Han mener dette kan være helsebringende.

I en kunnskapsoppsummering fra 2018, publisert i tidsskriftet «Science», advarer
forskere mot å begynne med faste uten å ha forhørt seg med lege, men konkluderer
med at det kan være helsebringende. Også Fang påpeker at en skal forhøre seg med
lege, og at langvarig faste kan føre til underernæring.

Evandro Fei Fang er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Foto: Shuqing CAO

https://pluss.nettavisen.no/kosthold/livsstil/junkfood/studie-denne-maten-kan-oke-din-biologiske-alder/s/12-95-3424015267
https://science.sciencemag.org/content/362/6416/770
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Moderat alkoholinntak

I boken sin peker Ole Petter Hjelle særlig på tre fellestrekk i kostholdet i de fem
områdene: Frukt og grønt, sunt fett og mye fiberrik mat.

– Det sunne fettet er kanskje noe av det som skiller kostholdet mest fra det vi har i
Norge. Middelhavskostholdet inneholder mye plantefett, som olivenolje, og mye fet
fisk med omega 3-fettsyrer, som vi vet at er med på å betydelig redusere risikoen for
blant annet hjerte- og karsykdom.

Fiber kan være viktig både for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom og kreft,
sier han videre.

I fire av fem av de blå sonene drikkes også alkohol. Det har lenge vært diskutert om
det er sunt å drikke litt alkohol, men Hjelle påpeker at dette er omdiskutert. Litt
alkohol øker nemlig risikoen for blant annet ulykker og kreft, men samtidig utelukker

SUNT: Mye frukt og grønt, belgfrukter og sunt fett fra fisk og planteoljer er blant matvarene

som går igjen i kostholdet i de blå sonene, ifølge ekspertene. Bildet er fra en restaurant på

Ishigaki som kun serverer organisk mat. Foto: Eric Lafforgue / Getty Images
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han ikke han muligheten i boka si, for at et moderat alkoholinntak kan ha en positiv
effekt hos menneskene i de blå sonene.

– Dette har vært omdiskutert i fagmiljøet. Man har lenge trodd at det er sunnere å
drikke litt enn å ikke drikke i det hele tatt. De siste store studiene tyder på at om du
drikker litt, så har du litt redusert risiko for hjerte- og karsykdom, sammenlignet om du
er avholds. Men du har større risiko for andre sykdommer, påpeker han.

I Norge er de offisielle anbefalingene at man ikke drikker alkohol for helsens skyld, og
at en, fra et ernæringsmessig perspektiv, ikke har et inntak som overstiger 10 gram
alkohol per dag for kvinner og 20 gram for menn.

«Vi vet at av alle faktorene som påvirker hvor lenge og godt vi
lever, så er det å ha gode og nære forhold til de rundt seg
enda viktigere enn å spise sunt og å trene regelmessig»

OLE PETTER HJELLE, LEGE OG FØRSTELEKTOR VED INSTITUTT FOR SYKEPLEIE- OG
HELSEVITENSKAP VED UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

LEGE: Ole Petter Hjelle er lege og førstelektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

ved universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Høyskolen Kristiania
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Aktivitet og sosialt nettverk

Mennesker i de blå sonene er aktive. De trener ikke nødvendigvis, men de har en
livsstil som inkluderer mye hverdagsaktivitet – også hvor de omgås andre mennesker.

– Vi vet at av alle faktorene som påvirker hvor lenge og godt vi lever, så er det å ha
gode og nære forhold til de rundt seg enda viktigere enn å spise sunt og å trene
regelmessig, sier Hjelle.

Sosial isolasjon øker risikoen for sykdom, påpeker han – så mye at denne risikoen ofte
sammenlignes med helserisikoen ved røyking.

I blå sone-områdene er storfamilien viktig. Det forventes at voksne barn tar vare på de
eldre, og generasjoner bor ofte nær hverandre.

At dette kan være forebyggende er det særlig to grunner til, forklarer Hjelle:

– I store befolkningsstudier ser vi at de som sier selv at de er ensomme, lever betydelig
kortere. Vi tror to faktorer er viktige. Det ene er at det å være ensom bidrar til å skape

Å ta seg tid til å spise sammen – og tygge maten i fred og ro – er viktig for befolkningen på

Okinawa. Foto: Nano Calvo / Getty Images
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en kronisk stressreaksjon som blant annet er med på å øke blodtrykket, risiko for
overvekt, hjerte- og karsykdom og kreft.

– Det andre er den sosiale støtten, som gjør at man ofte lever sunnere. Da har du noen
som er glad i deg til å stimulere deg til å komme deg ut, være sosial, slutte å røyke og
passer på at du tar medisinene dine.

Les også: Forskere med klar advarsel etter ny alkohol-studie - så mye øker
risikoen for skader

Stress ned

Farlig stress over tid øker risikoen for en rekke sykdommer. Fang peker dessuten på at
mange i dag sliter med forskjellige tarmsykdommer, og at det å stresse ned kan bedre
fordøyelsen.

Han peker på en studie som har funnet at mindful spising skal ha god effekt hos
pasienter med irritabel tarm (IBS).

– Mennesker i de blå sonene har tid til å spise sammen med familien, og de har tid til å
tygge maten, sier Fang.

Les også: 8 tips for mindre stress - å legge seg på sofaen er ikke ett av dem

https://pluss.nettavisen.no/alkohol/forskning/dodsfall/forskere-med-klar-advarsel-etter-ny-alkohol-studie-sa-mye-oker-risikoen-for-skader/s/12-95-3423988927
https://pluss.nettavisen.no/stress/stressmestring/natur/atte-tips-for-mindre-stress-a-legge-seg-pa-sofaen-er-ikke-ett-av-dem/s/12-95-3423907817
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Finn mening i livet

Japanske Shigeaki Hinohara ble 105 år gammel. Han var selv lege og er kjent for å ha
skrevet boken «Ikikata jōzu» («Hvordan ha et godt liv»). Han skal blant annet ha hatt
disse enkle – i hvert fall i teorien – rådene for et langt og god liv:

Utsett pensjonisttilværelsen
Ta trappa
Husk at leger ikke kan kurere alt
Finn inspirasjon
Finn mening

Det japanske ordet ikigai omhandler det siste på lista, og det som skal være en viktig
filosofi for mange japanere – og kanskje også for deres lange liv, forteller Fang.

Ikigai er nemlig filosofien om å finne mening i livet. Det handler om å føle at man har
en grunn til å være her, og er noe som gir driv til å fortsette å utvikle seg.

– Det å finne mening vil få deg til å fortsette, uten at du blir sliten – du blir ikke redd og
lei, og du føler deg ikke ubrukelig. Kombinerer du ikigai med det å spise sunt, aktivitet,
å ha et nettverk, så vil du når du fyller 100 år føle at tiden er kort. Du ønsker fortsatt å
lære noe, å hjelpe andre.

Les også: Forskere: Denne enkle testen kan fortelle deg mye om helsa

 

 Livsstil  Kosthold  Helse  Blå soner  Dan Buttner

Lege og forfatter Shigeaki Hinohara ble 105 år

gammel. I boken «Ikikata jōzu» skriver han om

hvor viktig det er å ha en mening i livet. Foto:

Karsten Thormaehlen / CC BY-SA 4.0
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