
Bostedsløshet på helsa løs
Å ha et hjem er vesentlig for folkehelsa, mener sosialmedisiner Per Fugelli. Ingen menneskelige behov blir 
tilfredsstilt hvis en mangler et sted å bo.

Et hjem betyr ikke bare tak over hodet. Et hjem er et sted hvor vi trives, hvor vi hviler, hvor vi koser oss, lager mat og spiser, 
får besøk av venner og familie – det er her vi lar maskene falle. Ellers går vi rundt med litt pynt, vi spiller en rolle, vi er litt 
konstruerte, mener samfunnsmedisiner Per Fugelli.

- Hjemme kan vi slippe en promp, proklamerer han og høster latter fra salen som er fylt med fagfolk og byråkrater innen det 
boligsosiale feltet.

Alle kan jo forestille seg de helsemessige konsekvensene av å aldri få slappe av og å aldri få lufte seg og sine indre 
spenninger. For å fortsette å male ut sosialmedisinerens eksempel: Det kan fort bli eksplosivt.

X-BOSTEDSLØS: Tidligere bostedsløse Line Eikenes humrer gjenkjennende av samfunnsmedisiner Per Fugellis betraktninger rundt hvor 
viktig det er for helsa å ha et hjem å prompe i.

Den frittalende sosialmedisineren Per Fugelli er invitert til erfaringskonferansen i Tromsø som skal oppsummere strategien 
"På vei til egen bolig." Han beveger seg raskt mellom spøk og alvor.

- Det dere holder på med er et lyspunkt, et smykke på velferdsstaten. Vi har bygd et samfunn som hjelper folk - som til og 
med hjelper folk å bo hvis de ikke får det til sjøl. Jeg blir rørt av at felleskapet i dette landet holder seg med slike prosjekter 
og strategier, sier Fugelli.

Folk treng hus

Hver sommer tilbringer Fugelli en måned på Røst i Nordland sammen med familien. De har et saltvannsakvarium der som 
barnebarna putter ting og tang, fisk og smådyr oppi. En dag var det stort drama i akvariet: To eremittkreps kjempet om 
samme sneglehus. Det gikk vilt for seg, og den tapende part haltet omsider avgårde, naken, sårbar, boligløs. Den gjemte 
seg til slutt i en tom kråkebolle.

- Like sårbare er mennesker uten et hjem, mener Fugelli.

Han viser til den russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow og hans behovspyramide. Pyramiden gir et bilde av de 
menneskelige behov i prioritert rekkefølge, hvor behovene på de to nederste trinnene må være oppfylt før en kan 
interessere seg for behovene lenger opp i hierarkiet.



MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE: Figur laget av Finn Bjørklid på Wikipedia.

Det nederste trinnet består av fysiske behov som mat, vann, søvn og varme. Når sulten gnager vil alt annet enn mat virke 
uvesentlig. Et annet basalt behov er det å føle sikkerhet, det vil si beskyttelse mot vær og vind, smerter og frykt. Når en er 
mett og fysisk trygg begynner sosiale behov å gjøre seg gjeldende, så som behovet for kjærlighet, vennskap, for å bli 
akseptert i et nabolag, som kollega eller medborger i et samfunn. På trinn fire finner en behovet for aktelse og sosial status, 
mens det øverste dreier seg om selvrealisering.

Nød lærer kanskje naken kvinne å spinne. Men naken nød får ikke nødvendigvis kvinnen til å studere termodynamikk fordi 
hun har hode for fysikk og har lyst til å lære hvordan hun kan benytte fysikkens lover til sin egen og samfunnets fordel. For å 
komme dit, må hun først få dekket behov på lavere trinn i pyramiden, i følge Maslow.

- Bolig er viktig på alle trinn i Maslows behovspyramide, sier Fugelli.

Boligen beskytter mot kulda, den trygger privatlivet, og skaper rom for familieliv og sosialt liv. Den gir tilhørighet i et nabolag, 
et sted, en by. Den sier noe om en persons økonomiske status, og kan gi muligheter for vekst og utvikling på mange nivåer.

BOLIGSOSIAL RESEPT: Et godt hjem gir god helse, mener sosialmedisiner Per Fugelli.

Men uten et sted å bo, får en ikke dekket noen av behovene i pyramiden.

Bolig og identitet

- Hvis du skulle gi ditt eget barn et helseråd, hva ville det bli? spør Fugelli forsamlinga.

- Ta vare på deg sjøl, kommer det fra en.



- Stol på deg sjøl, kommer det fra en annen.

De aller fleste svarer noe slikt på spørsmålet, i følge professoren i samfunnsmedisin.

- De færreste gir råd om svinekoteletter eller sigaretter. De råder barna til å lytte til hjertets stemme, til å være tro mot seg 
selv, sier Fugelli.

En del av helsen er å ha en trygg identitet. Og boligen er en kilde til identitetsdannelse. Veldig mye av det en har hjemme 
handler om identitet: Minner, arvegods, familiebilder, et spill en spilte med barna da de var små, et broderi en har fått av en 
gammel tante.

Ingen mann (eller kvinne) er en øy

Menneskets helse er ikke isolert til mennesket selv.

- Min helse er ikke bare innkapslet i denne huden. Det handler om hvordan en har det med folk rundt seg - og ikke bare med 
den nærmeste familien, men med venner, kolleger, banken, Siv Jensen. Å føle seg trygg i et fellesskap er vitamin nummer 
1, sier Fugelli.

HELT MED: Per Fugelli hadde byråkrater og fagfolk i sin hule hånd under erfaringskonferansen i Tromsø.

Sosialmedisineren siterer Marscel Proust:

"The question is not as for Hamlet, to be or not to be, but to belong or not to belong."  
(In search of Lost Time, 1992)

I velstående land står slaget om helsen ikke lenger i kroppen, men i sinnet og i samfunnet, sier Fugelli. God helse for 
postmoderne mennesker består, i følge Richard Wilkinson og Michael Marmot's psykososial teori, av tre opplevelser:

1. Verdighet, å føle seg omgitt av respekt.
2. Opplevd styringskraft over eget liv, ikke avmaktsfølelse.
3. Deltakelse, følelsen av å være med på noe, være med på en "dugnad", å bidra til et felleskap i samvirke med andre.
(Wilkinson/Marmot: Social determinants of health, 2003)

Fugelli oppsummerer på følgende vis:

- Det er umulig å føle seg som et verdig menneske hvis en ikke har et sted å bo. Mangel på bolig betyr tap av verdighet og 
tap av verdighet betyr tap av helse.

I tider med renteøkninger og trangere økonomi snakker vi om å "bo seg ihjel". Men så lenge en bor - og kan få hjelp av en 
kommune og en husbank til å fortsette med det - så er det enda håp. Når en ikke lenger bor, da begynner situasjonen 
virkelig å gå på helsa løs.

Det vet tidligere bostedsløse Line Eikenes mye om. Les artikkelen her:

Tekst og foto: Stina Sønvisen, kommunikasjonsrådgiver Husbanken region Bodø

Powerpoint-presentasjoner fra innleggene under erfaringskonferansen i Tromsø:

Bufetat v/Ellen Kristensen Les sak fra innlegget til Ellen Kristensens fra Bufetat her:



Sortland kommune v/Ingolf Markussen

Husbanken v/Gunnar Sveri

"Ikke bare bare å bo" v/Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen

Vadsø kommune v/Ørlygur Jessen

NAV v/Bodil Storm-Olsen

Boligssosialt brukerfokus v/Line Eikenes


