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På tidslinjen har jeg tilføjet nogle nedslag, som for alvor 
har påvirket, hvordan vi bevæger os, spiser, sover og 
interagerer. Det er selvfølgelig interessant, hvornår der 
blev taget patent på den første bil eller hvornår den første 
Coca cola blev produceret, men mere interessant er det, 
hvornår visse opfindelser på radikal vis ændrede vores 
adfærd. For alle punkterne gælder, at de tilbyder noget, 
der er nemt og komfortabelt. Derfor får de i så høj grad 

lov til at drive vores adfærd. Og derfor glemmer vi at 
stoppe op og se, om vi er på rette vej. Med denne tidslinje 
bliver det tydeligt, at vi først inden for de seneste 100 år 
for alvor har taget et kæmpe spring væk fra de behov, som 
ikke er til forhandling. Hvis vi sammenligner hele vores 
lange evolutionære historie med et menneskeliv, sker det 
altsammen i et tidsrum, der svarer til det splitsekund, det 
tager at blinke med øjnene.  Det er vildt at tænke på. 

250.000 år siden: 
Homo sapiens begynder sin 
rejse som jæger og samler. 

210.000 år siden: Jægere og samlere

170.000 år siden: Jægere og samlere

150.000 år siden: Jægere og samlere

130.000 år siden: Jægere og samlere

110.000 år siden: Jægere og samlere

90.000 år siden: Jægere og samlere

70.000 år siden: Jægere og samlere

50.000 år siden: Jægere og samlere

30.000 år siden: Jægere og samlere

230.000 år siden: Jægere og samlere

190.000 år siden: Jægere og samlere

10.000 år siden: 
 Landbrugere
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Tidslinje

2006: Facebook 
tilgængeligt for 

alle

2010: Instagram 
lanceres

1994: Internet 
bliver udbredt

Begyndelsen 
af 1990erne: 
Computere 

bliver udbredt

1980erne: 
Digital 

revolution

1950: Super-
forarbejdet 
mad bliver 
udbredt

1950:  
TV bliver 
udbredt

1945: Store 
selvbetjenings-
supermarkeder 
bliver udbredt

1913: Masse-
produktion af biler

1900: 
Elektricitet 
begynder at 

blive udbredt
1870: 

Moderne 
vækkeure 
udbredt

Midt 1700-tallet:
Industriel revolution

220.000 år siden: Jægere og samlere

180.000 år siden: Jægere og samlere

160.000 år siden: Jægere og samlere

140.000 år siden: Jægere og samlere

120.000 år siden: Jægere og samlere

100.000 år siden: Jægere og samlere

80.000 år siden: Jægere og samlere

60.000 år siden: Jægere og samlere

40.000 år siden: Jægere og samlere

20.000 år siden: Jægere og samlere

240.000 år siden: Jægere og samlere

200.000 år siden: Jægere og samlere

2007: iPhonen 
lanceres
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U-TURN 2: Sådan skulle deltagerne leve
Da resultaterne af U-TURN 2 blev offentliggjort i det anerkendte tidsskrift JAMA, 
Journal of the American Medical Association, i august 2017,3 var det banebrydende 
forskning. Det var nemlig første gang nogensinde, at en ”almindelig ” behandling mod 
type 2-diabetes blev sammenlignet med en behandling, der bestod af den nødvendige 
medicin plus store mængder motion. 

Projektet var skruet således sammen: 98 patienter med ikke-insulinkrævende  type 
2-diabetes blev inddelt i en kontrolgruppe og en livsstilsgruppe. Begge grupper fik 
standardbehandling i et år med den nødvendige diabetesmedicin og rådgivning om 
sund livsstil. Derudover fik livsstilsgruppen langt mere intensiv rådgivning og hjælp til 
at omlægge deres livsstil. 

Livsstilsgruppen fik desuden:

En personlig kostplan med diabetesvenlig kost. Fokus på fuld-
korn, meget grønt, frugt, mindre kød, mere fisk, meget lidt eller 
ingen alkohol, sodavand eller slik/kager. 

Kredsløbstræning 5-6 gange om ugen, f.eks. 30-60 minutters 
cykling, powerwalk, løb eller crosstræning. 

Styrketræning i 30 minutter 2-3 gange om ugen i forbindelse 
med anden træning.  

10.000 skridt dagligt. 
 

Syv-otte timers søvn hver nat.

114
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Resultaterne efter 12 måneder
Kravene til deltagerne lå ret langt fra de flestes almindelige hverdag. Men resultaterne 
gav pote. Livsstilsgruppen fik et markant bedre helbred end den kontrolgruppe, der 
fik standardbehandling. 

Efter 12 måneder havde patienterne i livsstilsgruppen opnået et bedre blodsukker, 
samtidig med at deres medicinske behov havde ændret sig drastisk i forhold til deres 
udgangspunkt, da de gik ind i forsøget:

56 procent i livsstilsgruppen brugte ikke længere diabetesmedicin. 
74 procent i livsstilsgruppen brugte ingen eller mindre diabetesmedicin.
44 procent i kontrolgruppen var i samme periode begyndt at bruge mere  
diabetesmedicin.5

Livsstilsgruppen Kontrolgruppen

56%
bruger ikke længere 

diabetesmedicin

74%
bruger ingen 
eller mindre 

diabetesmedicin

44%
bruger mere 

diabetesmedicin

115
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tanker og rationelle forsøg på at kontrollere vores følelser. Vores følelser 
lever altså i hesten, mens vores tanker og selvforståelse ligger i rytteren. 

Det er den metafor, vi vil bruge, når vi nu dykker dybere ned i den forsk-
ning, der handler om følelser og tanker. Det kan forhåbentlig gøre det lettere 
at forstå, hvorfor vores følelser kan være så svære at styre. For hvis du 
nogensinde har siddet på en hest, så ved du, at man kan kontrollere den 
et langt stykke ad vejen, men hvis dyret virkelig beslutter sig for at gå sine 

Rytteren er vores nye upstairs brain, der kan tænke rationelt og forsøge at holde følel-
ser under kontrol, bl.a. takket være frontallappen. Hesten er vores gamle downstairs 
brain, og det er her, følelser, instinkter, vaner og det autonome nervesystem holder 
til. Der udspiller sig en evig kamp mellem hest og rytter om, hvem der skal bestemme. 
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Så meget skal du sove
Mange af os tror, at vi kan nøjes med mindre 
søvn end anbefalet, men for omkring 97 
procent af os er det en illusion og noget, vi 
bilder os ind. Forskere har ganske vist fundet 
et gen, der gør det muligt for nogle menne-
sker at nøjes med seks timers nattesøvn,10 
men det findes altså kun hos anslået tre 
procent af befolkningen. Resten af os har 
et søvnbehov, der svarer til nedenstående, 
uanset hvad vi selv tror.

0-3 måneder: 14-17 timer
4-11 måneder: 12-15 timer

1-2 år: 11-14 timer
3-5 år: 10-13 timer
6-13 år: 9-11 timer

14-17 år: 8-10 timer
18-64 år: 7–9 timer

Over 64 år: 7-8 timer 11

Det er værd at bemærke, at det tager 
omkring 15 minutter at falde i søvn, medmin-
dre man er i søvnunderskud, for så kan det 
tage et minut. Derudover vågner vi ofte op 
flere gange om natten, så for at få syv en halv 
times søvn, kræver det omkring otte timer 
i sengen. 

Det er normalt at være vågen i korte peri-
oder i løbet af natten. For en rask 20-årig vil 
det samlet set blive til 18 vågne minutter i 
løbet af en nat, mens det for en 60-årig vil 
være omkring 44 vågne minutter.

Når du kun sover seks timer, går du glip af den længste periode med REM-søvn, som 
både er så vigtig for dit humør, din kreative sans og dine empatiske evner.

En god nats søvncyklusser

FALDER I SØVN

FASE 1
(letteste søvn)

FASE 2

REM

NREM NREM

NREM

REM: rapid eye movement-søvn
NREM: non-rapid eye movement-søvn

NREM NREM

Bemærk, hvordan REM-søvnen 
bliver længere og længereEn søvncyklus

VÅGNER

REM REM REM

FASE 3

FASE 4
(dybeste søvn)

0  1  2  3  4  5  6  7  8 TIMER
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Spiralen, du nødig vil havne i: 
Stress og søvnløshed forstærker hinanden

Stressfaktor

Manglende 
søvn

Manglende 
søvn

Manglende 
søvn

Manglende 
søvn

Stress

Stress

Stress

Stress

Vi kommer til at betale en pris for at sove for lidt, og den afregnes i en valuta, der 
hedder stress. På samme måde betaler vi en pris for at være stressede, og her hedder 
valutaenheden dårlig søvn. 

175
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Rejs dig, bevæg dig og forebyg alt dette 
Inaktivitet øger risikoen for en lang række sygdomme. Ifølge professor Frank 
Booths forskning kan du forebygge disse sygdomme med en mere aktiv livsstil, og 
listen er ikke engang fyldestgørende. Et studie fra 2016 med mere end 1.4 million 
deltagere viste bl.a., at regelmæssig motion svarende til de nuværende anbefalinger 
reducerede risikoen for hele 13 typer af kræft med helt op til 20 procent.20

For tidlig aldring og for tidlig død

Forhøjet blodtryk

Hjerneblødning

Tab af muskelmasse

Metabolisk syndrom  
(forstyrrelser i kroppens evne til  
at forbrænde fedt og sukker)

Fedtlever

Demens og Alzheimers

Fedme

Åreforkalkning og andre  
hjerte-kar-sygdomme

Depression og angst

Insulinresistens, prædiabetes og type 2-diabetes

Slidgigt

Leddegigt

Dårlig balance

Rejsningsproblemer

Smerter

Forstoppelse

Galdeblære-sygdomme19

Knogleskørhed  
og knoglebrud

Tyktarmskræft

Særligt for kvinder: 
Brystkræft 
Livmoderkræft 
Svangerskabsforgiftning 
Polycystisk ovariesyndrom

208
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Du sænker dit blodtryk.

Du sænker dit blodsukker, både 
umiddelbart efter træning og  på 
sigt, når dit stofskifte bliver mere 
effektivt. 

Du får et sundere  
kolesteroltal. 

Du får en mere effektiv 
fedtforbrænding og 
forebygger overvægt.

Du øger din kondition og 
evne til at optage ilt. Det 
styrker hjerte-kar-systemet.

Du danner nye blodkar og 
øger blod- og iltforsyningen 
i hele din krop.

Du får flere mitokondrier, 
dvs. energistationer,  i 
dine muskler, og det gør 
dem mere effektive.

Du sænker niveauet af 
stresshormoner og bliver 
mere stressrobust.

Du styrker din 
hjerne markant.

Så meget kan ingen medicin prale af
Her kan du se nogle af de vigtigste effekter af motion. De er resultatet af de mange 
fysiologiske processer, der finder sted i din krop, når du træner regelmæssigt, og de 
er alle sammen med til at sikre dig et raskt og langt liv, fuldt af energi. 

209
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Dopamin bliver primært produceret i VTA (ventral tegmantal area), og herfra går to 
dopaminproducerende veje: Hestens pil viser den meso-limbiske dopaminvej, der 
nogle gange bliver kaldet belønningsvejen. Det er en firsporet dopaminvej, som løber 
fra VTA til nucleus accumbens. Den driver primært vores hest og den emotionelle 
motivation, impulser og lyst. 

Nucleus accumbens, som skaber superdejlige følelser og også kaldes lykkecente-
ret, er en del af striatum, som er ansvarlig for at kode vaner. Ret uheldigt er vi designet 
sådan, at nucleus accumbens via den dorsale striatum kan få gang i en vane og impuls 
uden at involvere den rationelle og tænkende del af hjernen. 

Rytterens pil peger ind på den meso-kortikale dopaminvej. Den forbinder VTA 
og frontallappen og driver DLPFC (dorsal lateral præfrontal cortex), den del af hjer-
nen, som er ansvarlig for, at vi vælger svære løsninger, når det er det rigtige at gøre. 
Her har vi rytteren, der repræsenterer disciplin, viljestyrke, impulsregulering og gode 
intentioner. Desværre har rytterens del af hjernen meget lidt dopamin-firepower at 
gøre godt med sammenlignet med de mængder, hesten har til at fyre op under vores 
lyster og impulser med.

Lyst kontra viljestyrke

vta

dorsal 
striatum

frontallap

nucleus 
accumbens

rytterens svage 
dopaminvej

hestens kraftige
dopaminvej

dlPfc
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