
a jeg ble bedt om å skrive om
helse i Pluss, satte jeg i gang med
å tenke ut alt jeg ville ta opp – 
fysisk aktivitet, diabetes, kost-
hold, hjertesykdommer, 
psykiske lidelser og mye mer. 
Men vent nå litt. For å skrive om

helse. må man vite hva helse er, og svaret på det er
mer komplisert enn man kanskje tror. 

Mange har prøvd å definere helse. WHO sier at
helse er «fullstendig fysisk, sjelelig og sosialt vel-
være, ikke bare fravær av sykdom og plager». En
mer traust og hjemlig variant er «en sunn sjel i et
sunt legeme». 

Men det er helse det samme som et lytefritt liv? 
Ordet helse kommer av gammelnorsk «heill»,

som betyr «sunnhet, kraft, vigør». Ordet sunn be-
tyr «frisk,» men også «sindig, robust og praktisk».
En helhet, altså. 

HVIS MAN SPØR den jevne nordmann om hva god
helse er, får man mange interessante svar. Per Fu-
gelli og Benedicte Ingstad gjorde nettopp det i sin
studie Helse på norsk (2009). Ola og Kari og Mo-
hammed Nordmann svarte at «god helse» er å
være i likevekt, ha trygghet for seg og sine, og
finne mening i tilværelsen. Videre sier de at «god
helse» betyr å ha motstandskraft, godt humør, å
fungere i hverdagen, være del av et sosialt felles-
skap, og å slippe å tenke på helse! 

Det kan altså se ut som helse og sunnhet dreier
seg om mer enn sykdom, blodtrykk, kolesterol,
joggeturer og antioksidanter. 

Mennesket er ikke bare kropp og sjel, det er en
del av et samfunn, en sammenheng. Den som sit-
ter på en øde øy, har neppe god helse, selv om krop-
pen i seg selv er frisk. Den som vokser opp med
fattigdom og utrygghet, eller med vold og rusmis-
bruk i familien, har sjelden helsa i behold. 

Når folk i Helse på norsk-undersøkelsen skulle
definere helse snakket de lite om sykdom, og de
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HELSE HVORDAN HAR JEG DET?

Har man likevekt, humør og trygghet, kan 
man godt leve med noen plager og skavanker, 
skriver PERNILLE NYLEHN.

nevnte nesten ikke helsevesenet. Det er litt depri-
merende for oss som jobber i dette vesenet, vi liker
jo å tro at vi er med på å skape helse. Men helsa
skapes ikke på legekontoret, helsestasjonen, hos
fysioterapeuten eller homøopaten. Den skapes i
livet. 

HELSEVESENET ER RIKTIGNOK ikke helt uviktig,
sier nordmennene. Vi er greie å ha hvis man er
blitt syk, eller hvis man trenger konkrete råd om
noe. Men heller ikke mer. 

De aller fleste nordmenn sier at de har god helse,
også mange av dem som har kroniske sykdommer
og handicap. Det kan virke underlig, men det
stemmer godt med den folkelige definisjonen av
helse: Har man likevekt, humør og trygghet, kan
man godt leve med noen plager og skavanker. In-
gen går skadefri gjennom livet, og det er heller
ikke noe mål. For å få motstandskraft må man
møte motstand. For å finne likevekt må man vite
noe om å miste balansen. 

Et annet viktig poeng ved «god helse» er selvrå-
derett: den enkelte må bestemme hva som er godt
og riktig for ham. Vi kan gjerne ta imot gode råd,
men til syvende og sist er det jeg som bor i min
kropp, og jeg som er herre i eget hus. 

HVA ER DET DA som skal til for at folk skal kunne
finne likevekt, motstandskraft, glede, og de andre
tingene som danner grunnmuren for helsa? For å
finne svaret på det må vi se på det store bildet, ikke
bare på fru Hansens blodtrykk. 

Helsepolitikerne snakker mye om helsefrem-
mende arbeid og å forebygge sykdommer, og det er
vel og bra. Men den viktigste helsepolitikken er å
sikre at alle har grunnleggende trygghet, mat og
hus, og et sikkerhetsnett som kan fange oss opp
hvis det går galt. Vi trenger ren luft, trygge syk-
kelstier og sunn mat, og kunnskap om hva som er
godt for oss. 

Resten klarer vi stort sett selv. 

D
Hva er egentlig helse? 
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