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Hur ska vi leva för att få ett långt liv utan 

kronisk sjukdom och demens?

eller

Hur ska vi leva för att må bra så länge som 

möjligt?

▪ Vi kan lära oss av de som  lever i de Blå 

Zonerna, 

▪ områden på Jorden där vi finner de flesta 

friska 90 och 100 åringarna  
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80% förklaras av levnadsvanor för att bli 90+

20% förklaras av gener för att bli 100+

▪ Definition av Blå Zon = de som bor där har 10 ggr större

möjlighet att bli 100 jmf med amerikaner som fyllt 60 (M Poulain, 

G Pes 1999-2004)  (D.Buettner 2004)

Blå zoner

Japan-Okinava

Europa -Italien- Sardinien-Villagrande

-Grekland-Ikaria

Mellanamerika- Costa Rica-NIcoya

Nordamerika/USA- Californien- Loma Linda
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9 gemensamma  livsstilsfaktorer

1. Daglig naturlig fysisk aktivitet, få hjälpmedel i hem och trädgård

2. Känner uppgift i livet, gör något för andra (ökar livstid med 7 år)

3. Metoder att minska stress; “nap”, ber, göra ingenting, “happy hour” 

4. 80% regeln; slutar äta när man inte längre är hungrig och inte

är mätt

Sista målet på dagen är det minsta , 12-14 timmars fasta

5. Böner, linser, grönsaker, frukt (antioxidanter + fibrer) är

huvudmålet. Kött max 5 ggr/vecka, oftast mindre

6. Vin, inte alls eller måttligt tills. med vänner och vid måltid (vin 

Cannonau)

7. Tillhöra en grupp, ett samfund , ett samhälle, träffas rgb (+4-14 år)

8. Sätter familjen först, gamla och barn. Håller sig till en partner(+3 år)

9. Inga svåra ekonomiska problem, man hjälper varandra



Mina 9 tillägg till listan:

▪ Isolerade (många på öar), flyttar inte

▪ Röker inte

▪ Äter inte rött kött från nöt

▪ Odlar egna grönsaker, aldrig ätit socker, vitt mjöl eller

processad mat

▪ Lever i och med  naturen

▪ Traditionell livsstil och modern sjukvård

▪ Slutar aldrig arbeta, ingen pension

▪ Inte stressad av tiden, tar det lugnt

▪ Inte bekymra sig, “det ordnar sig”, är positiv



Sammanfattning

av viktiga livsstilsfaktorer för ett bra långt liv

▪ Balans mellan hårt arbete och avkoppling

med tid för familj och vänner där måltiden är

viktig.

Här följer exempel på livsstilsfaktorer som

leder till sjukdom, som således ska undvikas
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Vi äter fel = 

-för mycket kalorier

-för mycket snabba kolhydrater=socker  ex godis och läsk 

-för mycket mättat fett, 

-för lite fibrer, frukt, bär, grönt och omättat fett
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The Metropolitan Museum of Art in New York City was delighted to welcome 

Michelangelo's sculpture of David for a two year 'all American' exhibition:
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After a two year visit to the United States, Michelangelo's David now is returning to Italy
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David's proud sponsors innebar
processad mat + frekventa restaurangbesök= “FARLIGT”
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För mycket kalorier, söta  

drycker och sockerhaltig 

kost ökar insulin-

produktionen, som leder till 

bukfetma, övervikt, och 

okänslighet för insulin= 

insulinresistens vilket ökar 

insulinproduktionen ännu 

mer. Det blir en ond cirkel
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INSULIN

Insulinresistens

ÖVERVIKT   (ökat midjemått)Demens,
depression

IGF, IGFBP-1

Stresshormoner
Fysisk inaktivitet

Glukos
Blodtryck
Blodfetter

Hjärt- kärlsjukdom
PCOS, graviditetskomplik

Inflammation

Snabba 
kolhydrater/kcal  

Cancer

Fettsyror, fettlever 

Högt insulin är farligt – kan leda till flera 

olika allvarliga sjukdomar
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▪ Bukfetma= bukomfång:   

män > 94/102, kvinnor> 80/ 88 cm 

▪ Blodtryck > 130/85 mmHg

▪ Faste-blodsocker > 5,6 mmol/L(prediab)

▪ HDL Kolesterol

Män < 1.0 mmol/L,                       
Kvinnor < 1.3 mmol/L

▪ Triglycerider (fettsyror) > 1.6 mmol/L

För mycket mat/

snabba kolhydrater i 

förhållande till vad vi 

förbränner leder till hög 

insulinproduktion och 

PREDIABETES och

metabola syndromet med

hög risk för typ 2 diabetes och 

hjärtkärlsjukdom  och njursjukdom
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 1 

80% av alla med kranskärlssjukdom har     

diabetes eller prediabetes    
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(35%)
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Hög insulinproduktion och 

insulinresistens är således farligt

orsakar högt blodtryck, höga blodfetter,

risk för blodpropp, prediabetes, typ 2-

diabetes, hjärtkärlsjukdom, ångest, 

depression, demens och vissa 

cancerformer
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Insulinresistens, prediabetes, 

diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom 

kan förebyggas med ändrad livsstil

Riskpatienterna bör identifieras

med frågeformulär  och  blodprov





Vad mer än kost och brist på 

motion ökar risken?

Negativ stress på arbetet och privat

Att inte känna sig behövd eller ingå i ett       

sammanhang, vara del av något

Sömnbrist - och dålig sömn-kvalitet

Ensamhet – avsaknad av föreningsliv, dans, körsång,  

gemenskap

Negativt tänkande 

För lite kroppskontakt och beröring
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Sammanfattning

av viktiga livsstilsfaktorer för ett bra långt liv

▪ Balans mellan hårt arbete och avkoppling

med tid för familj och vänner där måltiden är

viktig.

Här följer exempel på livsstilsfaktorer som

befrämjar hälsa och ett långt liv
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Må bra så länge som möjligt:

Ät rätt: medelhavskost, ej sent 

på kvällen och natten,  

Rör på dig, bygg muskler

Sitt mindre 

Rök inte, stressa mindre, 

Sov 7- 8 timmar/dygn

Tänk positivt

Umgås; vänner, familj, förening
Du kommer att må bättre med 

längre aktivt liv



Tips 1

Medelhavskost
Rotfrukter, grönsaker,  
frukt och bär
•Fullkornsprodukter

•Olivolja
•Fisk av alla slag
•Kyckling, kalkon
•Baljväxter
•Nötter, mandlar
•Magra mejeriprodukter
•Rött vin

Ny-Nordisk kost
• Rotfrukter, bär och frukt
• Fullkorn av havre, råg, korn 

och vete

• Rapsolja

• Strömming, lax och sill
• Magert kött och fågel
• Baljväxter; gula/gröna 

ärtor, bruna bönor
• Minimalt med socker, salt 

och transfetter





Medelhavskost ger…

• Bättre hjärt- och kärlfunktion

• Postitiv effekt på blodfetter

• Minskad risk för cancer

• Minskad insulinresistens, hjärtkärlsjkd

• Minskad risk för typ 2-diabetes

• Minskad insjuknande i småkärlsjuka
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Rensa ut





Metabola effekter efter 6 månader 

med 5:2 dieten (94 personer)

▪ Sänkt systoliskt blodtryck

▪ Minskad inflammation (CRP)

▪ Minskad leverpåverkan (ALAT)

▪ Lägre kolesterol + triglycerider (fettsyror) i blodet

▪ Minskad insulinresistens

▪ Lägre faste-blodsocker

▪ Minskade insulin/C-peptid nivåer i blodet

▪ Minskad IGF-I nivå i blodet:

▪ Ökat välbefinnande och gav bättre sömn : :



Fysisk aktivitet

▪ Egen tillverkning av dig. Du äger 
företaget och all vinst tillfaller dig

Bruksanvisning:

▪ Tas 30 min helst 2 ggr per 
dag, vid den tid som passar 
dig

▪ Glömmer du din dagliga dos, 
kan du dubbla dosen dagen 
därpå

▪ För bästa effekt: Viss 
andfåddhet och ökad puls

▪ Med fördel, trappa gärna upp 
doseringen.

▪ Styrketräning bra när vi blir 
äldre, tex knäböj, gå i en 
trappa upp och ner, Se 
styrkeövningar nedan 

TIPS 2 bäst för hälsan



Bästa medicinen för din hälsa är gratis och

▪ Sänker blodtrycket

▪ Sänker blodsockret och 

insulinproduktionen

▪ Ökar insulinkänslighet

▪ Minskar blodfetter och risken för 

hjärtsjukdomar och stroke

▪ Är utan biverkningar

▪ Är uppiggande

▪ Gör gott i själen, minskar ångest 

och depression

▪ Har samma goda verkan hos alla



Styrkeövningar
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Mät balansen
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Återhämtning  

Ge dig egen tid

Sätt av tider I din kalender då du är upptagen för egen 

“helig” tid

Tid att göra ingenting

Promenera/jogga  i nature eller en park

Stäng av alla telefoner, mobiler, plattor, datorer 

Lyssna på din favorit musik, klassisk musik tex Mozart

Dansa 

Sjung  högt, sjung I kör 

Trädgårdsarbete eller arbete med blommor är bra

Medicinsk yoga= andningsövningar

Tips 2 
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Tips 3 : Hälsokonroll

Tidig behandling av blodtryck, 

blodfetter, prediabetes, typ 2 

diabetes, insulinresistens och 

benskörhet skyddar mot  

hjärtkärlsjukdom inkl. stroke, 

demens och frakturer. 

Tidig upptäckt av cancer och  

demens ger bättre behandlings-

resultat
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Nyligen har en stor prospektiv 

studie av män i Uppsala visat att 

följs dessa råd från man är 70 år 

så mår man utmärkt när man är 

86 och 

- troligen även när man är 100
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En stor amerikans studie av 

män och kvinnor har visat att 

följer man alla råden från 50 års 

älder så lever man 12-14 år 

längre än de som inte följer 

råden.
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Andra viktiga råd är att:

1. Vaccinera dig mot tex influensa, TBE, 

pneumokocker och nu Covid19
(infektioner  är mycket jobbigare för äldre, undvik att 

utsätta dig för risken att få infektion)

2. Kolla tandstatus, gå till tand-hygienist 

och/eller tandläkare regelbundet.
(kroniskt inflammerat tandkött och inflammerad 

tandrot är ”vanlig” orsak till högre blodsocker 

och risk för hjärtkärlsjukdom)
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Hur förebygga DM, hjärtkärlsjukdom 

och cancer
Kost och motion

Ät mer frukt, bär, fibrerrika grönsaker, 5 färger  
per dag  och färre kalorier, minska övervikt

Medelhavskost och ”ny nordisk” mat ger 
bättre blodsocker och blodfetter och  
minskar risk för hjärtkärlsjukdom 

Rör på dig, tex dansa, spela golf, gå ut med 
hunden.  Körsång, Gå minst 7500 steg per dag 
Trädgårdsarbete och sittgympa är också bra

Tobaksförbud

Bättre sömn

Mindre negativ stress

1 glas (12 cl) vin per dag är ok, drick bryggkaffe,  
Lite nötter/mandel och lite mörk osötad 70-85% 
choklad per dag är ok



Sammanfattning

av viktiga områden för ett bra långt liv, 

välj det som du kanske vill förbättra.  Ett

steg i taget gör det lättare. 



TACK


