18.05.2016

Helse for hele mennesket
- Mer enn gulerøtter og trening

•
•
•
•
•

Ikigai

Ikigai: en grunn til å stå opp om morgenen
Jobb
Barn, ektefelle, barnebarn
Handler ofte om relasjoner til andre
Gjøre godt og være god

Dualisme

• Platon (427-347)
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• Ikke er det en sjel, og ikke er det en kropp vi
utvikler og opplærer; nei det er et menneske.
Mennesket bør da også forbli en enhet og ikke
deles opp i to deler. Montaigne

• Fra artikkel 12 i FNs konvensjon om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter:
Enhver har rett til å ha den høyest oppnåelige
helsestandarden både i fysisk og psykisk
henseende
• Kong Salomo: Glede i hjertet gir god helse,
mismot tærer på marg og bein.
• Trivsel, funksjon, natur, humør, mestring og
energi.

Helse=helhet

• WHOs definisjon på helse: En tilstand av
fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt
velvære, og ikke bare fravær av sykdom og
lyte.
• Evnen til å kunne leve et økonomisk og sosialt
produktivt liv.
• Peter F. Hjort: Helse er å ha overskudd i
forhold til hverdagens krav (Hjort, 1994).

Helse på 1700-tallet

• Få eller ingen behandling
• Mangel på kunnskap om årsaker til sykdom
• Forestillinger om synd og straff
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Helse på 1800-tallet

• Barnedødeligheten sank
• Også nedgang i generell dødelighet
• Årsaker?
– bedre ernæring
– bedre levekår for folk flest
– bedre hygiene
– smittebegrensende tiltak
– mer amming
– nedgang i alkoholforbruket
– medisinske tiltak (vaksiner og antibiotika)

Helse på 1900-tallet

• 1) Fattigdomssykdommene
– infeksjonssykdommene
– feil- og underernæring (1900-ca 1950)
• 2) Livsstilssykdommene
– hjerte- og karsykdommene
– lungekreft, kols, astma og allergi
– kreft (fra 1900)
• 3) Helseproblemer av sammensatt natur
– plagsomme symptomer
– muskel- og skjelettlidelser
– psykiske lidelser
– psykosomatiske symptomer/sykdommer
– økende psykososiale belastninger

Hva skaper helse?

Hvordan vil framtiden se ut?

• Patogenese – vektlegger årsak til sykdom
• Salutogenese – læren om hva som gir god
helse
• Health promotion – helsefremmende
• Empowerment – støtte og styrking i forhold til
å påvirke sin livssituasjon
• Resiliens – motstandsdyktighet og evne til å
håndtere stress og katastrofer og reise seg
igjen etter traumer – psykisk styrke
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Salutogenese

• Salutogenese – saluto: helse, genese: opprinnelse eller
tilblivelse
• Salutogene faktorer: Fysisk aktivitet, naturopplevelser,
kontakt med dyr og planter, hagearbeid, religion, kunstog kulturopplevelser, opplevelse av noe vakkert, et
velsmakende måltid – gode opplevelser
• Patogene faktorer: forurenset luft, store mengder
alkohol, usunn mat, støy, urent drikkevann, bakterier
og virus, mangel på fysisk aktivitet, psykiske problemer

• OAS – opplevelse av sammenheng
Begripelighet
• Håndterbarhet
• Meningsfullhet
• Sterk opplevelse av sammenheng:
meningsfulle aktiviter, eksistensielle tanker,
kontakt med egne følelser og sosiale
relasjoner.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nøkler til god helse

Mosjon/fysisk aktivitet
Ernæring
Måtehold
Frisk luft
Hvile
Tillit
Optimisme
Integritet
Sosial støtte
Vann
Sollys
Prioritet
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Mosjon/fysisk aktivitet

Skapt for bevegelse
Tidlig på 1900-tallet: 50 prosent
2016: 1 prosent
30 minutter om dagen ikke nok
Også aktive personer bør sitte
mindre
• En sittestillende livsstil er en
selvstendig risikofaktor for dårlig
helse
• Lett fysisk aktivitet noen minutter
hver halvtime
•
•
•
•
•

Kilde: Tidsskrift for den Norske Legeforening nr 15,
2015.

•
•
•
•
•
•

Kanskje like viktig?

Forbedret søvnkvalitet
Forbedret stemningsleie
Reduserer effekten av mentalt stress
Demper og forebygger depresjon
Reduserer angst
Forbedrer selvoppfatning

Ernæring

• 5 gode grunner for
grønnere mat:
• 1) forebygge sykdom
• 2) ta vare på miljøet
• 3) dyrehensyn
• 4) billigere
• 5) smaken
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Vann

• Ca 70 % av kroppen er
vann
• 90 % av hjernen er vann
• 20 % av beinvevet er vann
• Tap på 10 % er farlig
• Hele stoffskiftet skjer
badet i vann
• Drikk nok vann uten
fargestoffer, smaksstoffer
og stimulanser

Måtehold

• Høy pris på rus
• Tidlig debut – høyt
forbruk
• Sosiale og medisinske
farer ved narkotikabruk
• Solidaritet og
nestekjærlighet

Solskinn

• Mer enn D-vitaminer
• God for mer enn å gjøre kroppen
brun
• Bedrer psykisk helse
• Bedrer immunforsvaret
• Dreper kreftceller
• Behandler MS og leddgikt (ACTH)
• Utløser lykkemolekyler
• Moderat soling er sunt
• For mye kan gi hudkreft
• Danner D-vitaminer i huden fra
mars til september (i Norge)
Kilde: Johan Moan, seniorforsker ved
Radiumhospitalet

Frisk luft

• Frisk luft uten
tobakksrøyk
• 7 millioner dør årlig av
luftforurensning

6

18.05.2016

Hvile

• Søvn – ca 8 timer hver
natt
• Hvil midt på dagen
• Hvile reduserer stress
• Hvile gir mentalt
overskudd
• Koble av fra digitale
medier
• En hviledag i uka

Prioriteringer

• Hva bestemmer våre
valg?
• Hva er viktig?
• Hvilke verdier har du i
livet ditt?
• Hva prioriterer du?

Tillit

• Visdomsord fra Salomo:
• Bekymring gjør mannen
tung om hjertet, men
gode ord gjør ham glad.
Vennlige ord er som
dryppende honning, søte
for sjelen og sunne for
kroppen.
• Den som sprer
velsignelse, trives godt;
den som kvikker opp
andre, blir oppkvikket
selv.

Være optimistisk
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Integritet

• 10 år
• 20 år?

Sosial support

Akselerere eller…
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Hva de valgte å spise
Hvor mye fysisk aktivitet de fikk
Hvor sosiale de var
Hvilke tradisjonelle medisiner de brukte
Så etter likheter mellom sonene

The Blue Zones/De blå sonene

Blå soner = Steder med
mange 100+ år.
Fjellområde på Sardinia,
Okinawa i Japan,
Nicoya-halvøya i Costa
Rica og adventister i
Loma Linda i California
Alle disse 4 stedene:
>20/10000 er 100+ år.
Norge: 1,6/10000 er
100+ år.
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Sardinia - Italia

Plantebasert kosthold
Kjøtt bare til spesielle anledninger
Familien først
Drikker geitemelk
Feirer de eldre
Går lange turer daglig
Litt rødvin daglig
Humor

Nicoya – Costa Rica

Opplevelse av mening
Vann med kalsium
Fokus på familien
Lett middag
Sosialt nettverk
Hardt arbeid
Passe mengde sol
Mais og bønner

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Okinawa – Japan

Ikigai
Plantebasert kosthold
Dyrker grønnsakene selv
Spiser mye soya
Mye sol
Aktive
Medisinsk hage
Resiliens

Ikaria - Hellas

Drikker geitemelk
Fysisk aktive
Middelhavskosthold
Urtete
En blund
Regelmessig faste
Prioriterer familie og venner
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Loma Linda - California

Hellig tid
Pass på vekten (BMI)
Regelmessig moderat mosjon
Bruk tid sammen med likesinnede
Spis nøtter som snacks
Gi noe tilbake
Spis lite kjøtt
Spis en tidlig, lett middag
Spis mer planter
Drikk masse vann

Helt i hundre helt til 100

Plantebasert kosthold
Fysisk aktivitet
Familie

Røyker ikke

Sosialt aktive i alle aldre

Marge Jetton, 101 år
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Elsworth Wareham, 98 år
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