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1. HVA ER HELSE 
Helse er ofte sett på som fravær av sykdom. Dette helsebegrepet stemmer ikke overens med 

resultatet i en nylig publisert undersøkelse der et utvalg norske kvinner og menn i fem 

lokalsamfunn ble intervjuet om hva de legger i begrepet ”god helse”. 

Resultatet kan sammenfattes slik: 

 

 Helse er trivsel 

 Helse er funksjon 

 Helse er natur 

 Helse er humør 

 Helse er mestring 

 Helse er overskudd/energi 

 

Trivsel skapes der mennesker utnytter sine evner og egenskaper i samspill med andre til felles 

beste. Skolen må preges romslighet for mangfold og evne til å inkludere elever som krever 

tilrettelagt undervisning. Arbeidslivet må inkludere medarbeidere som deltar i 

verdiskapningen med de ressurser livet har gitt dem. Nærmiljøet må utvikles til de gode 

fellesskaper hvor gjerder bygges ned og møteplasser etableres. Kulturlivet må legge til rette 

for at folk trives der de bor og helsetjenesten må organiseres med trivselskvaliteter selv der 

alvorlig sykdom er tilstede. 

 

Funksjon skapes der tålsomhet for naturlige endringer bli en utfordring mer enn en hindring, 

der aldring skjer med verdighet og der ungdom utprøver de ytterste grenser. 

 

Natur må gjøres tilgjengelig for alle aldersgrupper der en bor og til daglig oppholder seg. 

Den reelle naturtilgjengeligheten må økes og naturmangfoldet sikres til allmennhetens beste. 

Verdien av kystsonen er i helsesammenheng knyttet til soling, bading, lek, fellesskap, flørting, 

ro, storhet og refleksjon. En uhemmet kommersialisering av kystsonen og fjellviddene kan 

føre til tap av livskvalitet og dårligere levekår for en stor del av landets befolkning.  

 

Humør er menneskets beste lege. Det påvirker immunsystemet til større tålsomhet for 

påkjenninger og gir større muligheter til å tåle sykdom. Humør gir oss overskudd til handling 

og kreativitet selv der handlingsrommet er trangt. I hjem, skole, barnehage, arbeidsliv og på 

alle sosiale arenaer vil humør være en viktig del av den sosiale kapital og derved i samfunnets 

samlede verdiskapning. 

                                                 
1
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Mestring er strategien for å lære noe nytt, tåle påkjenninger og utvide livsrommet. Mestring 

unngår moralisme som pedagogisk virkemiddel men setter den enkelte i stand til å lære, 

endre, og handle ut fra egne forutsetninger. Denne tilnærmingen må legges til grunn for det 

spesifikt helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet for å unngå utstøting, 

marginalisering og klientifisering. Tro på egne ressurser, veiledning i å bruke dem og makt 

over eget liv er den beste strategi for en god helse. 

 

Overskudd og energi er den kraft som ligger på lager for å tåle de påkjenninger livet alltid 

bringer. En ubalanse mellom krav og forventninger i hjem, barnehage, skole, arbeidsliv og 

samfunnsliv gir underskudd som kan føre til sammenbrudd. Vi må derfor sørge for at 

virksomhetene samler nødvendig overskudd slik at de harde tider kan gjennomgås uten slike 

sammenbrudd. Et inkluderende arbeidsliv med daglig overskudd fra sosiale buffere gir oss 

god helse. 

 

2. HVA ER FRILUFTSLIV? 
I Stortingsmelding nr. 40 1986-1987 ”Om friluftsliv” er friluftsliv definert som mosjon, 

rekreasjon og naturopplevelser. De tre elementene henger sammen men utføres ofte med litt 

ulik intensitet og varighet: Den stille ettermiddagsturen etter en lang arbeidsdag gir stor 

rekreasjon, lite mosjon men god naturopplevelse. Den ukentlige timesturen i raskt tempo med 

en god venn i pøsende regn gir god mosjon, noe mindre rekreasjon og temmelig mye natur. 

Den årlige ukesturen med minst fire timers daglig gange i den norske fjellheimen gir alt på en 

gang: Stor natur, intens rekreasjon og mye mosjon. Friluftsliv er derfor en fleksibel aktivitet 

tilpasset dagens rytme og livets gang. Friluftsliv kan aldri bli noen normativ aktivitet med 

krav til den perfekte natur, det perfekte utstyret og den perfekte kropp. Friluftsliv er en 

motvekt til kommersialisering av dagliglivets mange utfordringer hvor vi som mennesker kan 

finne balanse i en ubalansert verden. Friluftslivet forstått som tålsomhet for livets gang, 

gleden over det enkle men tilstrekkelige utstyret, den stadig tilbakevendende veksling i vær, 

vind, lys og temperatur og gleden ved å mestre egne fysiske utfordringer er neppe egnet til å 

sende på friluftslivets forfengelighetsbørs men desto mer egnet som folkets friluftsliv.  

 

3. KAN FRILUFTSLIV GI NOEN GEVINSTER FOR FOLKS 

HELSE? 
Forskningsmessig skaper denne tredelte definisjonen av friluftsliv noen utfordringer. Mye 

forskning er gjort på verdien av rekreasjon, ennå mer er gjort på verdien av mosjon forstått 

som fysisk aktivitet men ganske lite er gjort på verdien av naturopplevelsen. Det kan derfor 

være lurt å splitte opp de forskningsmessige erfaringene som er gjort på disse tre områdene 

for til sist å prøve på en sammenfattende konklusjon. 

 

3.1 Mosjon 
Mosjon er en form for fysisk aktivitet som skiller den fra fysisk trening: Mosjon er enhver 

kroppslig bevegelse forårsaket av skjelettmuskulatur som medfører energiforbruk målt i 

kilokalorier per tidsenhet. Målet med mosjon er glede og helse. Målet med fysisk trening kan 

også være glede men er ofte mer knyttet til fysisk form målt som bedret oksygenopptak per 

tidsenhet. Mosjonsaktiviteter er fleksible, rimelig intense, har passe varighet og ikke altfor 

strukturerte. Mosjon øker den fysiske kapasiteten til hjerte og lunger, utvikler muskulær 

styrke, utholdenhet og fleksibilitet. Den helsemessige gevinst knyttet til mosjon er stor. Først 

noen gevinster i forhold til fysisk helse: 
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 Påvirkning av fettstoffskiftet i blod med redusert åreforkalkning, bedre transport av 

sukker fra blod til muskler, økt følsomhet for insulin og redusert blodtrykk. Dette fører 

til mindre hjerte-karsykdommer, mindre diabetes type-2 og mindre hjerneslag.  

 Påvirkning av mekanismene som utvikler kreft med betydelig redusert risiko for kreft i 

tykktarm, bryst, prostata, lunger og livmor, kreftformer som utgjør nesten halvparten 

av alle krefttilfeller i Norge.  

 

I forhold til psykisk helse kan en slå fast følgende: 

 

 Fysisk aktivitet bidrar til bedret selvfølelse og kroppsbilde 

 God fysisk form beskytter mot belastende livserfaringer 

 Regelmessig mosjon gir bedre søvn 

 Fysisk aktivitet gir samme reduksjon av muskelspenninger som medikamenter 

 Det er en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet på fritiden og generelt velvære 

og humør. 

 Regelmessig fysisk aktivitet gir lavere forekomst i befolkningen av depresjon og 

angst. 

 Regelmessig fysisk aktivitet som ledd i behandlingen av depresjoner er godt 

dokumentert fra mange omfattende undersøkelser 

 Fysiologiske endringer som følge av den fysiske aktiviteten har mindre å si enn hva 

en har lyst til å gjøre 

 Systematisk fysisk aktivitet har like stor effekt på behandlingen av depresjoner som 

medikamenter og samtaleterapi 

 Fysisk aktivitet er virkningsfullt også ved panikklidelser og rusavhengighet men 

dokumentasjonen er svak 

 

3.2 Rekreasjon 
Rekreasjon er en del av friluftslivet og knyttet til verdier som overskudd, perspektiv, 

horisont, innsikt og avklaring. Rekreasjon kan også knyttes til allmenne kulturaktiviteter 

eller andre fritidsaktiviteter som campingliv, hagearbeid, dans, seiling. I en stor amerikansk 

undersøkelse er hele 18 aktiviteter tatt med som rekreasjonsfremmende og en har målt disse 

opp mot fysisk og psykisk helse. Resultatene er slik: 

 Rekreasjonsaktiviteter gir mindre stress, depresjoner og øker sosial ferdigheter 

 Regelmessig rekreasjon gir bedre hjerte-kar status, reduserer komplikasjoner i 

forbindelse med akutte og kroniske sykdommer, gir en bedret kognitiv funksjon 

knyttet til oppmerksomhet, bedrer psykososial helse, gir lavere forbruk av 

hjelpetjenester og sterkt forbedret egenbehandling, selvtillit og aksept av 

funksjonshemninger. 

 Rekreasjon kan brukes i som del av rehabiliteringsprogrammer overfor eldre, barn 

med funksjonshemninger og innen rusområdet    

 

3.3 Naturopplevelse 
Det er en omfattende forskning som viser at naturbaserte aktiviteter som friluftsliv, 

hagearbeid, båtliv, jakt og fiske fremmer helse og forebygger sykdom. Det er vanskelig å 

trekke ut naturopplevelsen som egenverdi fra disse undersøkelsene men forholdet til natur 

spiller en stor rolle. Dette er brukt aktivt i amerikanske og australske 

intervensjonsprogrammer hvor en bruker friluftsliv som virkemiddel i rehabilitering av 

mennesker med psykiske lidelser. I Storbritannia her en lenge brukt naturopplevelsen som 

del av den lindrende behandling for mennesker med alvorlige sykdommer hvor de engelske 
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”hospices” har tradisjon for hageanlegg utenfor hvert pasientrom. I en nylig publisert norsk 

undersøkelse gav eksponering for naturmiljø bedret oppmerksomhet, bedrede prestasjoner i 

krevende oppgaveløsning, mer positive selvfølelser og lavere fysiologisk aktivering. I 

Sverige har en undersøkt verdien av grønne rekreasjonsområder i storbyene hvor slike 

områder gir betydelig bedret mulighet til å motvirke psykiske påkjenninger i hverdagslivet. I 

kontormiljøer har en undersøkt trivsel i forhold til grønne planter og finner en positiv 

sammenheng. Den uberørte natur skårer høyt over hva utlendinger setter pris på i Norge og 

fra egen erfaring vet vi at naturopplevelsen ganske enkelt gjør oss godt.  

 

4. NOEN UTFORDRINGER FOR DEPARTEMENTENE 
Sammenhengen mellom friluftsliv og helse er rimelig godt dokumentert: Et lett tilgjengelig, 

enkelt, billig og allsidig friluftsliv er avgjørende for en god fysisk og psykisk helse – og kan 

også forebygge sykdom. Det er et forskningsansvar å dokumentere denne sammenhengen 

bedre og et politisk ansvar å bruke slik kunnskap til gode samfunnsbeslutninger.  

 

Her kommer noen utfordringer til departementene – de som føler seg kallet kan sette kryss i 

margen! 

 

 Sikre at alle boligområder har tilgang til friluftsområder/friområder/parker 200 meter 

fra utgangsdøren 

 Sikre at alle barnehager har egen lekeplass med mye natur og litt farlige 

lekeapparater 

 Sikre at ledige naturområder får et lokalt, regionalt og nasjonalt vern i forhold til et 

enkelt friluftsliv 

 Sikre at helsekonsekvenser alltid gjennomføres ved alle typer arealplanlegging 

 Etablere folkets forståelse av helse hos helsetjenestens ulike profesjoner 

 Utnytte folkets forståelse av helse i behandlingen av sykdommer i 

primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten 

 Komme med eksempler på hvordan helsetjenesten kan bruke friluftsliv i behandling 

og rehabilitering av folkesykdommene; hjerte-kar sykdommer, kreft, psykiske 

lidelser, muskel-skjelettlidelser, tap av overskudd og utmattelse   

 Komme med eksempler på hvordan humør kan brukes som klinisk virkemiddel i 

pasientbehandling 

 Forske på sammenhengen mellom friluftsliv og helse 

 Forske særlig på sammenhengen mellom dagliglivets friluftsliv og folkesykdommene 

 Forske ekstra mye på sammenhengen mellom politiske grep, tilrettelagte 

naturområder, livsutfoldelse og folkehelse 

 Forske en del på hvordan helsetjenesten kan utnytte friluftslivet i tilrettelagte 

programmer for mennesker med kroniske sykdommer for å bedre deres livskvalitet 

 Forske mye på hvilke kvalitetsvariabler barn ønsker seg når det gjelder friluftsliv 

 Sørge for nødvendige virkemidler slik at barnehagene, grunnskolen og videregående 

skole bruker minst en dag i uka til et allsidig, spennende, motorisk utviklende og 

psykisk stimulerende friluftsliv uten at det går ut over den såkalte 

kunnskapstilegnelsen 

 Sørge for at alle barn i Norge uansett etnisk opprinnelse kan spikke 

 Øke befolkningens glede over det enkle livet 

 Gjenkjenne seg selv som del av et naturlig livsløp med en begynnelse og en slutt  
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5. EN TEKST TIL INSPIRASJON 
 

”Når verden går meg imot, og det unnlater den sjelden å gjøre når det gis noen leilighet til 

det, har jeg stedse funnet meg vel ved å ta en friluftsvanding som demper min smule 

bekymring og uro. Hva som har vært i veien denne gang, husker jeg ikke mere; den det som 

står klart for min erindring, er at jeg en sommereftermiddag for noen år siden vandret 

oppover engene på østsiden av Akerselven med fiskestangen i hånden, forbi Torshaug og 

Sandaker gjennom Lillohagen til oset ved Maridalsvannet. Den klare luft, høylukten, 

blomsterduften, gangen, fuglekvitteret og de friske luftningene ved elven, virket i høy grad 

opplivende på mitt sinn.”  
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