
Nú ætla ég að koma ykkur aðeins niður á jörðina. Ég ætla að tala um ábyrgð, að við berum 

ábyrgð á okkur sjálfum.  

Fyrst vil ég vitna í Huldu Á. Stefánsdóttur í grein sem hún skrifaði í 

tímaritið Heilbrigðismál sem margir þekkja. Hún segir þar: „Það fylgir því 

ábyrgð að lifa.“ Ég held að á vissan hátt standi hnífurinn í kúnni þarna. 

Eins og fram hefur komið hjá ræðumönnum fyrr í kvöld, berum við 

ábyrgð á okkur sjálfum og okkar heilsu. Kjarninn í okkar hugmyndafræði 

á Heilsustofnun NLFÍ er að efla heilbrigði og vellíðan, við berum ábyrgð á 

okkar eigin heilsu.  

 

Og það er það sem ég vildi tala um:  

Hvað merkir það að bera ábyrgð á eigin heilsu, að hafa val?  

Þýðir það fyrir okkur að við getum gert hvað sem er, reynt hvað sem er, eða hefur það 

einhverja aðra merkingu? 

Ábyrgð og val er mjög háð upplýsingum og þekkingu. Til að geta valið verðum við að vera 

upplýst. Þá verðum við að hafa þekkingu til að byggja val okkar á. 

Nýlega var gerð rannsókn meðal sjúklinga á Heilsustofnuninni í Hveragerði um upplifun 

þeirra á meðferðinni í stofnuninni. Það var hjúkrunarfræðingur að nafni Þór Jenní sem var að 

vinna að MA-ritgerð sem gerði könnunina. Hér er vitnað í einn af dvalargestum: 

“Ég hef reynt að hjálpa mér sjálf, því læknirinn minn hefur ekki gefið mér neinar 

leiðbeiningar um hvað gera skuli. Hann skaffar mér bara töflur. Ég gat ekki sofið og sagði 

stöðugt við sjálfa mig að ég yrði að gera eitthvað annað en borða töflur. Ég varð að finna 

einhverja lausn og fór því til læknis og spurði hann hvort ég mætti ekki bara fara í 

Hveragerði. “Jú, það skaltu gera,”  sagði hann. Í raun fann ég lausnina sjálf.”  

En hvað er heilsa?  

Það er mjög mikilvægt að við áttum okkur á því. Í raun er góð heilsa niðurstaða gleði, 

meðvitundin um að vera við góða heilsu. Ég heyrði fyrir skemmstu í útvarpinu mann nokkurn 

segja að lífsgleði fælist í að vera með heilbrigða sál í heilbrigðum líkama. Heilsustofnunin í 

Hveragerði hefur frá stofnun unnið í samræmi við þá hugmynd að einstaklingurinn sé ein 

heild og að við séum langtum meira en bara líkaminn, við séum líka tilfinningaverur. Heilsan 

er samsett úr fimm þáttum: tilfinningum, vitsmunum, líkama, félagslegum þáttum og anda. 

Allt þetta hefur áhrif á líðan einstaklingsins. Heilbrigði er það ferli þegar allir þessir þættir 



vinna saman og það er fyrst þá sem það jafnvægi getur myndast sem leiðir til lífsgleði. Enginn 

þessara þátta getur starfað einn og sjálfstætt. 

Hvernig skilgreinum við þessa einstöku þætti heilsunnar?  

T.d. er tilfinning heilsa. Gæði heilsunnar endurspegla þær tilfinningar sem við höfum 

gagnvart okkur sjálfum, aðstæðum og öðrum einstaklingum. Það mætti setja fram þá 

kenningu að tilfinningar hvers einstaklings hafi mikil áhrif á líðan okkar sem heildar. Ég nefni 

þessa kenningu “hardiness”. Eins og Anna lýsti hér fyrr í kvöld er sá einstaklingur bjartsýnn 

sem lítur á lífið allt sem lærdómsferli, sem prófraun sem þarf að sigrast á. Slíkur einstaklingur 

er langtum líklegri til að hafa góða heilsu og líða vel, vera í jafnvægi og upplifa lífsgleði. 

Ef við víkjum að vitsmunalegri heilsu. Ákvarðanataka einstaklingsins hefur miklu hlutverki að 

gegna og hefur áhrif á heilsufarsástand hans. Anna Valdimarsdóttir lýsti þessari gjöf að geta 

tekið ákvarðanir, en ákvarðanataka okkar verður að vera byggð á þekkingu og upplýsingum. 

Líkamleg heilsa. Hér er átt við ástand líkamans og viðbrögð hans við sjúkdómum og slysum. 

Hér skiptir mjög miklu hegðun sem við temjum okkur, t.d. að reykja ekki, drekka í hófi, sofa 

nóg og borða reglulega. Öll þessi atriði koma til með að hafa mjög mikil áhrif á líkamlega 

heilsu okkar. 

Ef við tökum mið af félagslegri heilsu, þá er hér átt við hæfileika einstaklings til að upplifa 

hlutverk sitt sem sonur, dóttir, frændi, maki, nágranni og þjóðfélagsþegn með vellíðan og 

jafnvægi að leiðarljósi og án þess að skaða neinn. Við vitum það vel að ef þessi félagslegu 

hlutverk okkar ganga ekki upp og samskipti okkar í þessum hlutverkum eru ekki nógu góð, þá 

kemur það til með að hafa skaðleg áhrif á okkur. 

Ef við skoðum andlega heilsu. Hér upplifum við að hegðun okkar og gildismat sé í samræmi, 

að við lifum eftir því gildismati sem við teljum skipta máli fyrir okkur og að við skiptum máli 

fyrir aðra. Hér kemur trúin við sögu, eins og Helga Soffía veik að.  

Rannsóknir sýna okkur að minni hætta er á að trúaður einstaklingur veikist. Rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á ýmsum trúarhópum, s.s. mormónum og aðventistum, sýna að þeir fá 

síður ýmsa sjúkdóma, eins og krabbamein. Það gæti að nokkru verið vegna þess að þessir 

trúarhópar boða heilbrigða hegðun. Eins gæti það verið að einstaklingar sem hafa mjög 

sterka trú á æðri mátt hafi sterkari tilhneigingu til að taka því sem að höndum ber í lífi þeirra 

og leiti til þessa æðri máttar um aðstoð. Rannsóknir hafa líka verið gerðar á einstaklingum 

sem biðja og þær sýna að minni líkur eru á að þeir einstaklingar veikist. 



En til að varðveita heilsu okkar verðum við að rækta alla þessa fimm þætti, vera meðvituð 

um samhengið á milli þeirra og halda þeim í jafnvægi. Það mun gefast okkur best. Jafnvægi 

milli og innan þessara fimm þátta er það sem gefur okkur grundvöllinn til að líða vel. 

Í mínu starfi hef ég oft spurt fólk að því hvað það sé að vera heilbrigð/ur. Fólk nefnir þá 

gjarna það að vera ekki sjúk/ur en oftast kemur fram sú hugsun að fólki vill líða vel. Hvað 

þýðir að líða vel? Oftast kemur fram hugsun eins og að vera hamingjusamur, að líða vel, vera 

ánægður með líf sitt, en það gefur til kynna að við sem fólk lítum á heilbrigði sem meira en 

skort á sjúkdómum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir nú heilbrigði sem 

andlega, líkamlega, tilfinningalega og vitsmunalega vellíðan en ekki bara sem skort á 

sjúkdómum, sem hlýtur að gefa okkur annan skilning á hvað átt er við þegar við segjumst 

vilja rækta heilsu okkar. 

Ég er næstum viss um að þegar fólki líður illa andlega, myndast einhver innri stífni og 

vöðvaspenna. Ég veit að þetta vinnur saman, því þegar ég er kvíðin verð ég öll aum. Þú 

stífnar upp ef þú lokar eitthvað inni í þér og hleypir því ekki út. Og þetta sýnir okkur mjög vel 

hvað þessir þættir verða að vinna vel saman. 

Ég renni fljótt yfir heilsu og lífsstíl. Hvað er það sem hefur áhrif á okkur? Fyrstu tvo þættina 

getum við ekki mikið gert við, þar sem um erfðir og uppruna er að ræða. Umhverfið sem við 

búum í hefur töluvert mikið að segja til að móta þann einstakling sem við erum og það hefur 

líka töluvert mikið að segja um hvernig okkur líður. Ef við búum í mjög menguðu umhverfi, 

hefur það mikil áhrif á líðan okkar. 

En ef við förum út í það sem við höfum áhrif á, það sem við getum stjórnað, og þá er ég að 

tala um lífsstíl okkar. Með lífsstíl á ég við það hvernig við lifum lífinu, viðhorf okkar, hegðun 

okkar og vana. Hvað er átt við með orðinu stíll? Þar er átt við ferli eða mynstur. Ef ég hef t.d. 

reykt á hverjum degi í 20–30 ár, þá hef ég komið mér upp ákveðnu mynstri eða vana. Ef við 

viljum temja okkur hollan lífsstíl, verðum við að leggja rækt við eftirtalda þætti: 

 

1) Hollt mataræði. 

2) Hreyfing. Það mundi kallast holl hreyfing ef við hreyfðum okkur þrisvar í viku í svona eins 

og 20 mínútur; við byrjum seinna og púlsinn fer að hækka. 

3) Nægileg svefn og hvíld. Hér getur slökun verið góð tækni til að bæta við það ástand. Við 

verðum að ná stjórn á streitunni í lífi okkar og ég mun kenna ykkur aðeins í slökun á eftir. 

4) Nýta hæfileika okkar. Fólk verður oft svo upptekið af lífsbaráttunni – ábyrgð, vinnu, 



húsbyggingum – að sköpunarhæfileikar þess vilja leggjast í dvala. Kannski á fimmtugsaldri 

man fólk eftir því að eitt sinn hafði það langað til að mála eða skrifa bækur. 

5) Rækta samskipti. Við verðum að rækta með okkur stjórn á eigin umhverfi og þarna er 

kannski einn af þeim þáttum sem borgar sig að skoða nánar einhvern tíma seinna. En að 

uppgötva að við stjórnum eigin lífi er einn mikilvægasti hluti þess hvernig við upplifum okkur 

og eins ef við uppgötvum að við höfum ekki stjórn, kannski vegna sjúkdóma eða lélegs 

sjálfstrausts. 

6) Síðast en ekki síst verðum við að rækta okkar lífsstíl, hafa heilbrigðan lífsstíl. Stundum 

verðum við að fá hjálp, sjálfshjálp eða faghjálp. En hjálp verðum við að þiggja ef við 

þörfnumst hennar með. 

Ég ætla að vitna í einn skjólstæðing okkar um það hvort hann myndi kjósa að annast sjálfan 

sig: 

“Þegar ég var farinn að hreyfa mig reglulega, var ég ósjálfrátt farinn að hugsa um hvað ég lét 

ofan í mig. Það var bara einhver bónus sem kom með hreyfingunni, vegna þess að ég fann 

svo mikinn mun þegar ég léttist og styrktist að ég fór bara. Ósjálfrátt var komið inn í höfuðið 

á mér að forðast þetta og forðast hitt og minnka við mig.” 

Þannig að þú ert vel varinn ef þú sefur vel, borðar reglulega holla fæðu, hreyfir líkama þinn 

reglulega, ert hófsamur á tóbak, kaffi og áfengi (þó mætti sleppa tóbakinu alveg!), átt 

einhvern sem þú getur tjáð ástúð þína, átt þér hugðarefni eða leik í lífinu, slakar á í daglegu 

lífi, skipuleggur tíma þinn vel, finnst þú stjórna lífi þínu, kannt að segja nei (þetta litla orð 

“nei” er kannski oft erfiðasta orð sem við segjum). 

Ég var búin að lofa að leiða ykkur í gegnum slökun og við skulum taka fimm mínútur í það. 

Komið ykkur nú vel fyrir, gott er að ýta rassinum aðeins aftur í stólinn, það réttir úr bakinu. 

Látið fæturna niður á gólfið og komið höndunum vel fyrir. Mjög gott er að loka augunum og 

beina athyglinni inn á við.  

Ég ætla að biðja ykkur sem sitjið um að finna fyrir hvernig líkami ykkar snertir stólinn og 

ykkur sem standið hvernig fæturnir og þyngdin snerta gólfið.  

– Taka vel eftir snertingunni. Þar sem líkaminn snertir stólinn finnið þið fyrir vöðvaslökun, 

þyngslum, máttleysi, slökun.  

– Takið eftir því að um leið og þið andið frá ykkur, færist slökun yfir líkamann. Við hverja 

útöndun skaltu leyfa líkama þínum að hvílast. Við hverja útöndun skaltu leyfa líkamanum að 

þyngjast og slaka á.  

– Taka núna eftir því hvernig fæturnir snerta gólfið og hvernig þeir eru að þyngjast.  



– Taka eftir því hvernig lærin snerta stólinn, sitjandinn, mjóbakið.  

– Beina athyglinni að mjóbakinu og vertu meðvitaður um það að þegar þú andar frá þér 

sekkur þú inn í dýpra og dýpra slökunarástand.  

– Taka eftir hvernig bakið snertir stólinn, hvernig slökunin færir sig niður yfir líkamann.  

– Taka eftir því hvernig handleggirnir snerta líkamann og hvernig handleggir þínir fara að 

þyngjast. Þú sígur dýpra og dýpra í slökun. Þú mátt vel hósta ef þú þarft þess en halda áfram 

að síga dýpra og dýpra inn í slökun.  

– Taka eftir hvernig herðarnar slakna og síga niður í átt að gólfinu, hvernig hálsvöðvarnir eru 

að mýkjast.  

– Beina nú athyglinni að andlitinu og þegar þú andar frá þér eru andlitsvöðvarnir slakir, 

kjálkavöðvarnir þyngjast, vöðvarnir í andlitinu eru þungir og máttlausir. 

Það eina sem þú þarft að gera er að anda að og frá, vitandi um það að þegar þú andar frá þér 

leyfirðu líkama þínum að þyngjast, að síga, um leið og hugur þinn, sál og tilfinningar síga inn í 

djúpt hvíldarástand.  

Vertu meðvitaður um slökun og þetta slökunarástand, hvað það er þægilegt og gott. Áttaðu 

þig á því að nú er innri starfsemi líkamans í lágmarki. Blóðþrýstingurinn hefur lækkað, púlsinn 

hefur hægt á sér, efnaskipti líkamans í lágmarki og í þessu ástandi ert þú að upplifa djúpa, 

þægilega hvíld sem mun endurnæra þig og endurnýja þig. Þannig að þegar ég kalla þig til 

baka munt þú upplifa hvíld, endurnæringu og um leið aukna orku og vellíðan. Því miður 

verðum við að enda þennan slökunartíma en þegar þið eruð tilbúin, skuluð þið anda djúpt, 

fylla lungun alveg af súrefnisríku lofti og blása frá ykkur. 

Ég þakka fyrir. 

 


