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ET PAR ARTIKLER i Aftenbladet har den
siste uka om årsakene til diabetes
(«sukkersyke»). Ernæringsfysiolog
Birger Svihus og lege Sofie Hexeberg
mener begge at det viktigste tiltaket
mot diabetesepidemien er å reduse-
re inntaket av karbohydrater. 

JEG ER TIL EN VISS GRAD ENIG, men
kanskje med en litt annen vinkling.
Skal vi bremse fedmeepidemien og
redusere den økende utbredelsen av
diabetes, må vi først og fremst redu-
sere inntaket av dårlige karbohydrater. 

Og der er det nok å ta av: Hver
nordmann spiser eller drikker årlig:
� 14 kg snop
� 30 kg chips og pommes frites
� 140 liter brus

Man trenger ikke være kostholds-
ekspert for å se at dette er et større
problem enn brød og kokte poteter. 

Kan vi få befolkningen til å kutte
ut en del av denne søppelmaten, har
vi kommet langt. 

MEN VI KAN IKKE BARE tenke kosthold.
Den virkelig store forandringen de
siste tiårene er at mange av oss nær-
mest har sluttet å bevege oss. Barn
blir kjørt til skolen – det ville være
uhørt for bare 30 år siden – og til ak-
tiviteter; voksne kjører til jobben, til
butikken og til trening (!). 

Og vi har gått over til mer og mer
stillesittende aktiviteter på fritida.
Ikke minst gjelder det barna: En
gjennomsnittlig 15-åring sitter stille
foran pc, tv eller med lekser 35 ti-
mer i uka – utenom skolen! En av
fem voksne trener sjelden eller ald-
ri. Vi kjører bil 50 minutter per dag,
og går tur i 13. 

Vi liker å se på oss selv som et ak-
tivt folkeferd, men vi er faktisk
blant de minst fysisk aktive i Euro-
pa. 

Høres dette merkelig ut? Det er jo
så mye fokus på trening, og helse-
studioer gror opp som paddehatter?
Jo da, det er en del som trener, i
hvert fall er det mange som har
medlemskap i helsestudio. Men en
time i uka på tredemølla veier ikke
opp for alle de timene vi sitter stille
i bilen eller på sofaen. 

RESULTATET av dårlig kosthold og in-
aktivitet setter sine spor: Én av tre
voksne menn er overvektige. 15 pro-
sent av barna er overvektige, 5 pro-
sent er fete. 

Dette er en katastrofal utvikling,
spesielt for barn: 

Blir man overvektig i tenårene,
må man sannsynligvis slite med det
resten av livet, og løper risiko for
diabetes, hjertesykdom og en rekke
andre sykdommer. 

Mange overvektige barn har også
svært dårlig motorikk og vil sann-
synligvis få problemer med belast-
ningslidelser når de blir voksne. 

DETTE ER IKKE NOE vi bare kan spise
oss ut av. Vi er nødt til å bruke krop-
pen til det den er skapt for: bevegel-

se. Dette gjelder alle, enten vi er
slanke eller runde. 

Hva skal vi gjøre? 
Den enkelte har et soleklart an-

svar, ikke minst foreldrene. Hvor er
foreldrene til ungdommene som sit-
ter hele dagen foran pc og tv? Hvor
er de når barna deres kjøper bære-
poser med snop og chips på en hver-
dag? 

MYNDIGHETENE må også kjenne sin
besøkelsestid. Det holder ikke med
snusfornuftige kampanjer om
grønnsaker og trim. Det må bygges
trygge skoleveier og sykkelstier. Kol-
lektivtrafikken må bli et reelt alter-
nativ for både voksne og barn (da
må man i det minste gå til bussen).
Kommunene må bygge opp frisk-

livstilbud og treningskontakter. Var
det opp til meg, skulle man doblet
sukkeravgiften og utstyrt brusflas-
ker og godteposer med helseadvars-
ler, på samme måte som på røyk-
pakkene. 

VI I HELSEVESENET har naturligvis
også et stort ansvar – vi bør heller
forskrive livsstilsendringer enn pil-
ler, og gjerne tilby medisinsk tre-
ningsterapi på eget legesenter. Men
helsa skapes først og fremst der folk
er, i hverdagen, på skolen og på job-
ben. 

Hvis vi ikke gjør noe snart, vil bar-
na våre leve kortere enn oss.

� Pernille Nylehn er fast helseskribent 
i Aftenbladet Pluss.

Mindre karbo eller trim? Ja, takk! 

Faglig diskusjon om hva som er et sunt kosthold, er bare halve historien.
Vi må også på hvordan vi bruker kroppen – eller rettere sagt hvordan vi ikke bruker den.

Vi er 
faktisk 
blant 
de minst 
fysisk aktive 
i Europa. 

LIVSSTIL: «Vi bør heller forskrive livsstilsendringer enn piller, og gjerne tilby medisinsk treningsterapi på eget legesenter. Men helsa skapes først og
fremst der folk er, i hverdagen, på skolen og på jobben,» skriver lege Pernille Nylehn. Hun mener at ensidig søkelys på kosthold ikke er nok, det fysiske
forfallet og økningen i livsstilssykdommer skyldes også manglende fysisk aktivitet. (Foto: Colourbox) 
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