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Blir ungene våre virkelig sjukere og sjukere? Regjeringen har lovet oss en ny 
opptrappingsplan for psykisk helse: Her er læringspunktene fra tidligere 
tabber. Her er suksessfaktorene for et psykisk sunnere folk!  
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 Jeg kommer til å trekke opp et litt større perspektiv før jeg lander ned på tiltak 
for barn og unge. I notatet dere har fått, har jeg lagt inn noen plansjer. De har 
jeg ikke tid til å vise her. Vil dere ha hjelp til å tolke dem, kontakt meg i pausen 
eller på e-post (arne.holte@psykologi.uio.no). 
 

 «Blir ungene våre virkelig psykisk sjukere og sjukere?». Det ser kanskje slik ut 
i Ungdata, UngHUNT, BUP-data og Folkehelserapporten (Figur 1-4). Men det 
gjør de ikke (https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jll2Rn/blir-ungene-
vaare-virkelig-sykere-og-sykere). 
 

 Ca 7 prosent av barn og unge har diagnostiserbare psykiske lidelser. Slik var 
det før. Slik er det nå. Det de nye tallene viser, er økt åpenhet, økt 
behandlingskapasitet og flinkere fastleger. Økningen begynte ikke i 2010 da 
sosiale media slo igjennom. Den har pågått jevnt siden vi begynte målingene i  

 1992 (Figur 1). Så dette bruker jeg ikke mer tid på i dag. 
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Psykisk helse 
 

 Når jeg sier psykisk helse, så tenker dere kanskje på psykiske lidelser. 
 

 Feil! Psykisk helse. Det er vår evne til å håndtere følelser, tenke fornuftig, 
styre vår atferd og opprettholde gode relasjoner til andre.  

 

 Klarer vi ikke det, klarer vi heller ikke å utnytte de øvrige ressursene i landet 
optimalt.  
 

 Det er derfor psykisk helse er landets viktigste ressurs. 
 

 Og aller viktigst er den psykiske helsa til ungene våre. For det er der 
utviklingspotensialet størst. 

 
Psykiske lidelser – kostnad, helsetap, tapte friske leveår 
 

 Men vi har ikke vært så flinke til å ta vare på denne ressursen. 
 

 Psykiske lidelser koster Norge 280-290 milliarder kroner i året.  
 

 Fire ganger det det koster å drive forsvaret vårt. 
 



 Halvparten av det eldrebølgen vil koste oss i økte alderstrygder helt frem til 
2060.  
 

 For 280-290 milliarder kan vi bygge to – kanskje tre - Nord-Norge-baner i året. 
 

 Kort sagt: Psykiske lidelser er landets dyreste sykdommer. 
 

 Helsetapet fra psykiske lidelser er større enn helsetapet fra alle 
hjertekarlidelser, kreft, diabetes og kols - til sammen (Figur 5). 

 

 Tar vi med dødeligheten i arbeidsdyktig alder, så står psykiske lidelser for like 
mange tapte friske leveår som alle kreftsykdommene til sammen, og mer enn 
alle hjerte-karlidelsene, diabetes og kols til sammen (Figur 6). 
 

 Av alle unge uføretrygdede (20-35 år), er to av tre trygdet for psykisk lidelse 
(Figur 7). 
 

 Det er de vanligste lidelsene – depresjon og angstlidelser – ikke de alvorligste 
lidelsene, som gir flest tapte friske leveår for samfunnet (Figur 8). 
 

 Av disse debuterer halvparten før midten av tenårene. Debutalder for 
depresjonsdiagnose er 15 år! 
 

 
 



 
 

 



 

 
 

 
 

 Halvparten av disse lidelsene kunne vært forebygget, mener WHO.  
 

 (Omtrent det samme viser mine beregninger (Se figur 9)). 
 
Selvmord 

 

 Til planen for forebygging av selvmord har dere satt av drøyt 20 mill. per år. 
 

 Til brystkreftscreening har dere bevilget 25 ganger mer (500 mill+). Til 
forebygging av skader og død i veitrafikken har dere i Nasjonal Transportplan 
prospektert 3500 ganger mer (nær 70 mrd. per år).  
 

 Men det er mer enn syv ganger flere selvmord i Norge enn det er dødsfall i 
veitrafikken og flere dør nå av selvmord enn av brystkreft. 
 

 Blant unge er selvmord den hyppigste årsaken til død. Blant dem under 30 år, 
dør én person av selvmord nesten annenhver dag. De fleste i 20-årsalderen. 
 

 Tenk om dere brukte like mye på å forebygge selvmord som på å hindre 
skader og død i veitrafikken, eller bare til screening for brystkreft! 

 



 
 
Ny opptrappingsplan for psykisk helse 

 

 I arbeidet med ny opptrappingsplan for psykisk helse må vi lære av feilene fra 
tidligere satsinger.  
 

 Her er noen læringspunkter.  
 

 De siste tjuefem årene har volum, tilgang og kvalitet i behandling av psykiske 
lidelser økt kraftig.  
 

 Likevel er forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen uendret.  
 

 Tjuefem års utbygging av behandlingstilbudet har ikke hatt noen virkning på 
forekomsten av psykiske lidelser. Ikke på kostnadene, ikke på helsetapet, ikke 
på tapte friske leveår. 

 

 (Sånn er det i resten av Europa og USA også (https://www.fhi.no/nettpub/hin/, 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34959153/)). 
 

 Selv om alle psykisk syke fikk behandling, som er helt urealistisk, ville vi bare 
kunnet redusere tapte friske leveår fra psykiske lidelser med en tredjedel. 
 

 Kanskje er det som David Marks, ved University College of London, viste 
allerede for 20 år siden. 

 

 I land med godt utbygde helsetjenester, har ytterligere utbygging av 
helsetjenestene ingen effekt på folkehelsen. 
 

 Misforstå meg ikke! Klart vi skal ha like god behandling når vi er psykisk syke 
som når vi er fysisk syke. 
 

 Men en ny opptrappingsplan kan ikke ha som hovedmål å bygge ut enda mer 
behandling.  
 

 Det er for dyrt, har for liten effekt, gir høye tilbakefallsrater og treffer sosialt 
skjevt. 
 

 Ta for eksempel depresjon, landets dyreste enkeltsykdom. Der kan 
psykoterapi gi god effekt. Men mer enn halvparten som får behandlingen blir 
ikke merkbart bedre (50 % symptomreduksjon) og bare en tredjedel blir friske 
(Se Cuijpers mfl., 2021).  

 

 Hovedmålene for en ny opptrappingsplan må være styrket psykiske helse og 
lavere forekomst av psykiske lidelser - i befolkningen. 
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Ny strategi 
 

 I tidligere opptrappingsplaner og i den nåværende strategien for god psykisk 
helse, «Mestre hele livet», er vitenskapelig forebyggingskunnskap helt 
neglisjert.  
 

 I stedet har man i årevis ukritisk lyttet til brukerorganisasjoner - som 
Forandringsfabrikken - som til nå har mottatt 100 millioner kroner i offentlig 
støtte. Det glade vanvidd! 
 

 Nå trenger vi en forebyggingsstrategi. Den må bli kunnskapsbasert og mindre 
politiker- og såkalt brukerinformert. 
 

 Her er de viktigste prinsippene som må legges til grunn: 
 

 Prioriter arenaer utenfor fremfor innenfor helsetjenestene. Helsetjenestene 
produserer ikke helse. De reparerer den. Helse produseres der folk lever 
livene sine, det. I livmoren, familien, barnehagen, skolen, arbeidsplassen, 
frivilligheten, kultur og idrett. Det er der vi må legge inn hovedinnsatsen, ikke i 
helsevesenet. 
 

 Prioriter befolkningsrettete tiltak foran tiltak for høyrisikogrupper. Klarer vi å 
redusere psykiske helseplager i hele barne- og ungdomsbefolkningen bare litt, 
kan vi antakelig halvere forekomsten blant de med høyest risiko (Figur 9). 
 

 



 
 Prioriter landets dyreste psykiske helseproblemer, angst, depresjon og 

rusrelaterte sykdommer, som vi vet vi kan forebygge, foran de sjeldnere, ofte 
alvorligere, sykdommene som psykoser, bipolare lidelser og alvorlige 
utviklings- og personlighetsforstyrrelser, som vi ikke vet hvordan vi skal 
forebygge, men bør prioriteres i behandling. 
 

 Og så: Prioriter barn og unge foran voksne og eldre og de aller minste foran 
alle andre. 
 

Forebyggingsregnskap 

 

 Så må vi få oss et forebyggingsregnskap.  
 

 SSBs helseregnskap som er en del av statsregnskapet, jukser.  
 

 Av de 418 milliardene HOD rår over, hevder SSB at 2-3 prosent går til 
forebygging (Figur 10). 
 

 Det meste av det SSB har tatt inn her, har ikke noe med aktiv forebygging å 
gjøre og slett ikke psykisk helse (se høyre kolonne i figur¨10).  
 

 Tar vi bort dette, er det rundt en prosent igjen til helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og andre aktivt forebyggende tiltak.  
 

 



 
Evaluering 

 

 Så må vi evaluere. Helseminister Tore Tønne iverksatte den forrige 
opptrappingsplanen som gikk fra 1999-2008. Han kom fra næringslivet. Han 
trodde ikke på evalueringer. Det svarte han meg da jeg spurte ham hvorfor det 
var satt av kun 5,7 promille til evaluering. Noe mer kom rett nok etter hvert.  
 

 Resultatet ble likevel at vi brukte rundt 47 milliarder friske 2021-kroner over 10 
år, nesten 5 milliarder i året, uten å ane om behandlingen ble bedre, om det 
ble færre psykiske lidelser, eller om vi fikk et psykisk friskere folk.  
 

 Noe sånt må ikke få gjenta seg. 
 
Kvantitative mål 

 

 En suksessfaktor ved den forrige planen var å ha et stort antall kvantitative 
mål. 
 

 Verken regjeringens strategi for god psykisk helse, den nåværende 
opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse, eller 
opptrappingsplanen for rusfeltet, har slike kvantitative mål.  
 

 Planen for forebygging av selvmord har en nullvisjon, men tidsrammen for det 
er – uendelig.  
 

 Uten kvantitative mål lar det seg ikke gjøre å finne ut om vi er på rett vei eller 
om vi når målene.  
 

 Slik kan regjeringer vise til massiv handling og samtidig dekke over 
manglende resultater.  
 

 Den nye opptrappingsplanen må få kvantitative mål. 
 

Øremerking og godkjente planer 

 

 Andre suksessfaktorer i den forrige planen var øremerking av midler finansiert 
over planen  
 

 og godkjente planer med faglige kvalitetsnormer for å få utløst midler 
 

 Her har snekkerne av den nye opptrappingsplanen mye å lære. 
 

Forskning 
 

 Den forrige opptrappingsplanen var behandlingsrettet. Midtveis skjønte 
departementet at forebygging måtte med.  

 



 Til Folkehelseinstituttet skrev de klokt at «En samlet strategi for å styrke det 
forebyggende arbeidet bør inneholde tiltak for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget…».  
 

 Det må en ny opptrappingsplan ha med fra start. 
 

 Folkehelseinstituttet fikk i oppgave å skaffe kunnskapsgrunnlaget.  
 

 Vi bygget opp et forskningsmiljø med rundt hundre forskningspersonell og et 
budsjett på rundt 100 millioner i dagens kroneverdi, halvparten eksternt 
finansiert. Miljøet var blant Europas ledende på psykisk folkehelse. 
 

 Så fikk Folkehelseinstituttet ny direktør som splittet og nedla miljøet. Resultat: 
De fleste av de beste forskerne på feltet forlot instituttet.  
 

 Med de nye kuttene Folkehelseinstituttet har fått, blir psykisk helse - vi snakker 
om landets viktigste ressurs og landets dyreste sykdommer - antakelig helt 
utradert. 
 

 Det er synd. Er det noe en ny opptrappingsplan trenger om den skal ha en 
psykisk helsefremmende og forebyggende innretning, så er det et solid 
forskningsmiljø i bunnen. 
 

 Det tar det normalt rundt 15 år å bygge opp.  
 

 Kanskje man denne gangen bør legge kunnskapsoppbyggingen der de beste 
forskerne nå er. Slik sikrer man større bærekraft og stabilitet. 
 

Forebygging virker 

 

 De siste femten årene har kunnskapen om hvordan vi kan styrke befolkningers 
psykiske helse og forebygge psykiske lidelser eksplodert.  
 

 Vi vet nå mye om hva som virker hvor, og hva som lønner seg økonomisk. 
 

 Kortfattete kunnskapsoversikter finner dere på hjemmesiden min, 
https://arneholte.no/forebygging/slik-forebygger-vi-psykiske-helseplager/. om 
tiltak i svangerskap, barsel, familie, barnehage, skole, arbeidsplasser, 
gjeldsrådgivning, fysisk aktivitet og kosthold.  
 

Barn er bedre enn bank og børs! 
 

 Men tre offentlige arenaer er viktigere enn de andre. Det er spedbarnstiden, 
barnehagen og skolen. Hvorfor? 
 

 Fordi, som nobelprisvinner i økonomi, James Heckman, har vist, jo tidligere vi 
investerer, desto mer psykisk helse får vi igjen for pengene (Figur 11). 
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Svangerskap og spedbarnstid 

 Mange tror at psykiske lidelser forekommer sjeldnere i svangerskap og 
spedbarnstid. Slik er det ikke.  

 Vedvarende depresjon i svangerskap og spedbarnstid øker risiko for en rekke 
psykiske helsekonsekvenser for barnet, bl.a. nevropsykologiske forstyrrelser, 
depresjon, angst, søvnproblemer, utagering og atferdsvansker. 

 I Norge vil rundt hver åttende spedbarnsmor få en periode med betydelige 
depressive plager innen to år etter fødselen. 

 Tas ikke kvinnen vare på, kan symptomene forverres, forlengs eller bli kronisk 
tilbakevendende. 

 Det er bare underlig at gravides kroppslige helse følges nøye - blodtrykk, 
vektoppgang, sukker i urinen m.m. - mens spørsmål om kvinnens psykiske 
helse overlates til tilfeldigheter. 

 Med systematisk kartlegging og oppføling av trenet helsesykepleier kunne vi 
antakelig halvert antallet kvinner som sliter med betydelige depressive plager i 
spedbarnstiden – til beste for barnet. 

 I sommer anmodet derfor WHO Norge om å innføre screening for psykiske 
helseproblemer hos mødre i spedbarnstiden.  



 Men Helsedirektoratet stritter imot. Det har de gjort i ti år nå. Stadig uten faglig 
grunnlag. https://psykologisk.no/2022/04/innfor-nasjonal-sceening-for-
depresjon-i-svangerskap-og-spedbarnstid-na/ 

 Politikerne må nå overkjøre Helsedirektoratet. Få på plass allmenn og 
rutinemessig kartlegging av psykiske helseplager hos spedbarnsmødre med 
oppfølging av trenet helsesykepleier der det er aktuelt.  

 Det må inn i den nye opptrappingsplanen for psykisk helse.  

 Det lyder kanskje rart, men man vet ikke alltid selv hvordan man har det. Som, 
Marita Rendal, nybakt mor, måtte forklare helsedirektøren i Dagsnytt 18: «Når 
du endelig skjønner at du sliter, da er du ganske langt nede.» 
https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/sesong/201703/NMAG03004917. 

 Det er helt unødvendig. 

Barnehagen 
 

 Ingen arena ligger lagligere til for å gjennomføre befolkningsrettete psykisk 
helsefremmende tiltak enn barnehagene. Alle barna er der, hver dag, hele 
dagen, i fem år, i den mest formende fasen av livene sine og personalet treffer 
foreldrene to ganger om dagen. 
 

 Forskjeller mellom norske barnehager i barns psykiske helse forklares ikke 
lenger ut fra forskjeller i voksenandel eller pedagogandel. 
 

 Hele 40 prosent av forskjellene mellom barnehagene i barns psykiske helse 
kan nå knyttes til forskjeller i relasjonene mellom voksne og barn. 
 

 Og når barna har kommet til tredje klasse på skolen og har fylt åtte år, er det 
fortsatt sammenheng mellom god voksen-barn- relasjon i barnehagen og 
barnas psykiske helse - og i tillegg skoleferdigheter! 
 

 Psykologer som Cecilie Myrseth, Ingvild Kjerkols far og meg, ervervet det 
meste av vår praktiske kompetanse gjennom personlig veiledning. Legene har 
systematiske veiledningsordninger. Sykepleierne også.  
 

 Men den aller viktigste gruppen som arbeider med barns psykiske helse 
utenom foreldrene, barnehagelærerne, har det ikke.  
 

 I den nye opptrappingsplanen for psykisk helse, må obligatorisk personlig 
veiledningsordning på stedet for alle nye barnehagelærere bli et av tiltakene.  
 

Skolen 
 

 Solbergregjeringen lovet oss at vi med Fagfornyelsen skulle få psykisk helse 
inn i skolen som del av det tverrfaglige temaet «folkehelse- og livsmestring». 
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 Det fikk vi ikke. De nye læreplanene inneholder knapt noe kompetansemål på 
psykisk helse, verken på kunnskap, holdninger eller ferdigheter, ikke på 
følelser, tanker eller atferd, ikke i noe fag, ikke på noe klassetrinn.  
 

 Elevene får lære hvor mange ribbein de har i siden og hvor mange tenner de 
har i munnen, men ikke hvor mange følelser de har i magen.  
 

 De får lære om platetektonikkteorien, om biotiske og abiotiske faktorer, om 
vekstkurver og eksponentialfunksjoner, men ikke om hvorfor de har følelser, 
hvordan tenkningen deres utvikler seg og hva som styrer deres atferd. 
https://psykologisk.no/2020/09/psykisk-helse-i-skolen-bare-symbolpolitikk/ 
 

 Psykisk helse skulle vært et tverrfaglig tema. Det er det ikke. Ikke engang i 
naturfag er det snurten av psykisk helse. Har de ikke hørt om hjernen?  
 

 De færreste lærerutdanningene underviser studentene i psykisk helse.  
 

 Skolene mangler gode, kvalitetssikrede læremidler på psykisk helse.  
 

 Slik blir skolene stående vidåpne for kommersielle interesser uten 
vitenskapelig fundament. 
 

 Slik blir lærerne overlatt til seg selv i å finne ut hvorfor, hva og hvordan 
elevene skal få slik undervisning. 
 

 Slik undergraves elevenes og lærernes tillit til politikere og myndigheter. 
 

 Støre, Kjerkol, Myrseth og Brenna må rette opp dette.  
 

 Den nye opptrappingsplanen må sikre at psykisk helse nå blir et eget fag i 
skolen. Slik kan elevene lære om seg selv, hvordan tanker, følelser, atferd og 
sosiale relasjoner utvikler seg ettersom de vokser til.  
 

Har vi råd? Lønner helsefremmende og forebyggende tiltak seg økonomisk? 
 

 Omfattende forskning fra London School of Economics viser nå at investering i 
kunnskapsbaserte psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak lønner seg 
krone for krone. Her er bare ett eksempel: 
 

 For hver krone vi investerer i å trene barn i sosiale og emosjonelle ferdigheter i 
skolen for å forebygge depresjon, sparer vi fem ganger 
investeringskostnadene i løpet av to år. 
 

Strukturelle faktorer 

 

 Men forebygging av psykiske helseutfordringer vil bare lykkes i større 
målestokk når det er dypt integrert i samfunnsstrukturene og retter seg mot de 
store determinantene.  
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 De store determinantene er sosial ulikhet, fattigdom, arbeidsledighet, 
segregering, sosial utstøting og psykisk helseskadelige organisasjoner. 
 

 Det mest ambisiøse målet for en ny opptrappingsplan burde være at alle 
organisasjoner i Norge, barnehager, skoler, arbeidsplasser, frivillighet, kultur 
og idrett blir psykisk helsefremmende organisasjoner. 

 

 La meg derfor avslutte med de syv viktigste kriterieriene på at en organisasjon 
er en psykisk helsefremmende organisasjon – så kan dere jo sjekke om 
Stortinget er en slik organisasjon.  
 

 
 
¨ 

 Jeg kaller det «De syv psykiske helserettighetene». De lyder sånn:  
 

 Alle barn har en rett til en følelse av: 
 

o Identitet og selvrespekt: følelse av at de er noe, at de er noe verdt 
 

o Mening i livet: følelsen av at de er del av noe større enn seg selv, at det 
er noen som trenger dem. 

 
o Mestring: følelsen av at man duger til noe, det er noe du får til her i livet 

 
o Tilhørighet: følelsen av å høre til hos noen, høre hjemme et sted 



 
o Trygghet: kunne tenke, føle og utfolde seg uten å være redd 

 
o Deltakelse: følelsen av at det spiller noen rolle for andre hva du gjør 

eller ikke gjør 
 

o Fellesskap: at du har noen å dele tanker og følelser med, at det er noen 
som kjenner deg, som bryr seg om deg, og som du vet vil passe på deg 
når det trengs. For det trenger vi alle iblant. 
 

 Når barnehagen, skolen, frivilligheten, kultur- idrett eller arbeidsplassen din 
leverer på dette, så er den psykisk helsefremmende.  
 

 Gjør den det ikke, så er den ikke psykisk helsefremmende.  
 

 Så enkelt er det. Så vanskelig er det. 
 

 Takk for meg! 


