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25. oktober fikk jeg gleden av å delta på en kursdag i religionspsykologi på MF. Temaet for 

kurset var «Når meningskrisen rammer», og hadde som hensikt å bidra med grunnleggende 

kunnskap om forholdet mellom mening og livskvalitet, og kilder til mening som 

helsefremmende. 

Dagens foredragsholder var Tatjana Schnell, professor i psykologi ved Innsbruck universitet 

og professor II ved MF. Schnell er internasjonalt ledende innen forskning på 

meningsdannelse, meningskriser og hva som gir mennesker opplevelse av mening i livet.  

Begrepet mening er et filosofisk begrep. At noe er meningsfullt er en subjektiv størrelse, og 

det er heller ikke en konstant opplevelse. Noe som oppleves meningsfullt i dag, trenger ikke 

oppleves slik om et år. Men det virker til å være et grunnleggende trekk ved oss mennesker 

at vi leter etter mening. Meningsdannelse skjer hele tiden, og det handler om de 

eksistensielle spørsmålene: «Hvorfor er jeg her?» «Hva gjør jeg?» «Hvem er jeg?» 

For å oppleve livet som meningsfullt trenger vi å se livet vårt i en sammenheng, oppleve 

tilhørighet, se livet betydningsfullt og at det har en retning. I meningsdannelse kan vi finne 

ulike felles elementer: å lage eller bidra til noe varig, for eksempel forplantning og å oppdra 

barn, formidling av kunnskap, sosialt eller politisk engasjement. For mange er religion viktig 

premissleverandør for mening, men det er ikke mulig å si at sekulære opplever mindre 

mening enn religiøse. Uansett kan man si at å kun eksistere ikke er nok for å oppleve livet 

som meningsfullt, det trengs altså noe mer.  

Opplevelsen av mening er rett og slett fundamentet vi står på i livet. Det er derfor lett å 

forstå at dersom dette fundamentet rokkes ved, blir det vanskelig å stå oppreist. Slike 

meningskriser som rokker ved fundamentet vårt, kan forårsakes av kritiske livshendelser, at 

vi har begått alvorlige feil, av helsemessige trusler, møte med døden og psykisk lidelse. 

Kursdagen berørte også sammenhengen mellom mening og helse, og dette opplevde jeg 

som utrolig fascinerende og spennende. Det er gjort flere studier av denne sammenhengen, 

og resultatene er interessante. Det viser seg nemlig at personer med høy opplevelse av 

mening, har betydelig lavere sykdomsrisiko enn personer med lav opplevelse av mening. 

Mening gir en opplevelse av at livet er verdt og leve og det motiverer også til å ta helsen sin 

på alvor. Meningsfullhet fungerer som en «buffer» slik at stressfaktorer ikke så lett fører til 

tap av perspektiv og mål. Jo mer meningsfull en person kjenner livet, jo friskere opplever han 

eller hun seg, så mening henger sterkt sammen med grad av symptomer. Mening fører ikke 

til at traumer forsvinner, men mening forbedrer håndteringen. Sammenheng mellom 

mening og helse vises også direkte på håndfaste resultater i form av blodprøvesvar. Dette 

syns jeg er utrolig spennende, for det betyr at sammenheng mellom mening og helse ikke 

kan bortforklares med «bare psykisk» eller om at det egentlig handler om å fortrenge. For en 



finner direkte sammenhenger på biomarkører både i forhold til hjerte- og karsykdommer, 

diabetes og inflammasjonsprosesser. Faktisk finner en sammenhenger helt ned på gennivå!  

Som prester møter vi ofte mennesker i kriser, og for en del av de vi møter blir krisene til 

meningskriser. Når vi i tillegg vet at opplevelse av mening spiller positivt inn på helsen, er det 

vel verdt å bruke tid på å hjelpe mennesker i meningskriser og mennesker som strever med å 

finne livet meningsfullt. Gjennom den tjenesten vi er satt til kan vi være med å hjelpe 

mennesker til å finne, gjenfinne, beholde og opprettholde mening i livet sitt. 

Tatjana Schnell tok tydelig til orde for at det verken er nødvendig eller nyttig å «male verden 

rosa». Men heller akseptere og adressere kriser og konfrontere realitetene. Som 

sjelesørgere må vi tåle å stå i det vonde og smertefulle sammen med mennesker, unngå å 

falle for fristelsen til lettvinte løsninger, men fastholde realitetene, stimulere personen til å 

være den han eller hun er med hans eller hennes reaksjoner og hjelpe til slik at den som er 

rammet av meningskrisen kan finne en mer håpefull tilnærming til livet. 

Nøkkelordene er einlassen – zulassen – loslassen, altså ta inn over seg lidelsen, godkjenne 

lidelsen, for derigjennom (etter en prosess) å kunne gi slipp på den. 

Takk til MF og Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet for en spennende og 

interessant dag! 


