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L E D E R

Jul i en urolig tid
n av målsetningene med folkehel-
searbeidet er at Norge skal være
blant de tre landene i verden som

har høyest levealder, slik vi var på 1950-,
60- og litt på 70-tallet. Siden har vi plas-
sert oss nedover på resultatlisten, og nå
har vi ligget et sted mellom 10. og 15.
plass i mange år. Nå er vi på tiende, bak
blant andre Japan, Island og Israel, flere
middelhavsland, og med Sverige på
niende.

Hva andre land gjør riktig, som ikke vi
gjør, vet vi ikke helt, sier Folkehelseinsti-
tuttets direktør, Camilla Stoltenberg, som
avgjort mener at god folkehelse har med
antall leveår, kvalitet på leveår og jevne
kår å gjøre.

Jeg tror Stoltenberg har rett. Det er
langt på vei samfunnsstrukturer og forut-
gående politiske beslutninger som gir god
folkehelse. I en tid der vi hører vel så mye,
og kanskje vel mye, om at det er så viktig
at vi er kjempeflinke til å velge riktig
kosthold, mosjon og gode livsstilsvaner.

Folk velger ikke riktig, det vil si rasjo-
nelt, fornuftig og helsebringende, helt av
seg selv.

Noen gjør det ikke en gang selv om det
legges godt til rette for det. Men at det
legges godt til rette, for eksempel ved
å gjøre de helseskadelige tingene veldig
dyre, gjennom avgifter, gjør at flere fore-
tar helsebringende valg.

Stoltenberg er for øvrig ikke så opptatt
av at alle skal leve til vi er hundre år, og
ikke så sikker på at hun er opptatt av hva
folk velger å spise og om de mosjonerer,
sa hun på et debattmøte i Litteraturhuset
i Oslo 19. november. Når hun sier at hun
ønsker at Norge skal ha høy forventet
levealder er det først og fremst barnedø-
delighet og annen tidlig død hun tenker
at hun vil unngå.

I den sammenhengen tenker jeg umid-
delbart på dem som velger bort tilbudet
om vaksinering av sine barn. I en tid der

sykdommer som så å si var borte, er på vei
tilbake. Norge er ikke bare befolket av folk
som har bodd her hele livet, og fått tilbud
om og tatt imot vaksinering av barna sine.
Det er ikke sånn at du kan være gratispas-
sasjer og nyte godt av at alle andre er vak-
sinert, og føle deg trygg på at sykdommen
ikke rammer. Ikke nå lenger. Vil du
beskytte dine må du ta den lille risikoen
som er forbundet med den vaksinen. Du
også.

Å se at god helse og forventet levealder
ikke har utelukkende med egne kost-
holds- og mosjonsvalg å gjøre illustreres
best ved å se bakover i tid, og ut over lan-
dets grenser.

For litt over 100 år siden var forventet
levealder 50 år i Norge. En som fødes
i Norge i dag forventes å leve i over 80 år.

Når et barn fødes i Sierra Leone i dag,
forventes det en levealder på 50 år. Er det
noen som tenker at det er fordi mange
i Sierra Leone gjør dårlige valg i hverda-
gen? Jeg tror de fleste tenker at det er
fordi landet Sierra Leone sliter med andre
ting.

Noe kunne vært avhjulpet. For eksem-
pel ved å ta i bruk en vaksine mot ebola.

Poenget er at hvor lenge vi lever ikke
bare handler om hva vi selv velger. Og lite
om det, sammenlignet med andre ting.

Noe annet er at mye tyder på at verden
vil ha god nytte av at det tenkes globalt
når det gjelder utjevningen av kår. Vi lever
i en urolig tid. Og vi kan komme til å se at
det blir ganske mange som blir misfor-
nøyd med fordelingen av mulighetene til
å kunne foreta gode valg for seg og sine.
Og gjør noe med det. Dette er blitt sagt så
lenge jeg kan huske. Og jeg tenker mer på
det nå enn tidligere. Tegnene er tydeli-
gere.
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