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Slik fremmer vi barn og 

unges psykisk helse, 

forebygger psykiske lidelser 

og får en mer fornuftig 

samfunnsøkonomi! 



Vi er i gang med en 

stor omlegging av 

hele den sentrale 

helseforvaltningen… 

Samtidig 

gjennomfører vi en 

avbyråkratisering og 

effektiviseringsreform. 

Det er blant annet for 

å få rom til satsinger 

på forebygging, 

behandling og 

oppfølging ute i 

helsetjensten der 

pasientene er.  

Statsskretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Dagsavisen 



arneholte.no 

Psykologisk.no 
 

Slik fremmer vi psykisk helse, 

forebygger psykiske lidelser og får 

en mer fornuftig samfunnsøkonomi 

 

Sats bredt på psykisk helse i 

barnehage og skole 
 

 

Gjeldsrådgivning kan redusere 

psykiske lidelser 

 





Du, Siv, visste du 

at psykiske 

lidelser er 

landets største 

helseutfordring? 



Selvfølgelig, Erna!  

Det gjelder både i  

• Belastning på barn 

• Frafall videregående 

• Helsetap 

• Sykdomsbyrde 

• Trygdekostnader 

• Tapte arbeidsår 

• Totale kostnader 

• Kostnadsratio 

• Dødelighet 

 



Det sier de i Folkehelseinstituttet 

også, Siv. De sier at det er landets 

dyreste sykdommer. Du er jo 

finansminister, tror du det er sant?  



Ja visst er det 

sant. Vi må jo 

stole på 

Folkehelse-

instituttet, Erna. 

De bygger på 

beregninger fra  

fra Helse-

direktoratet. Der 

har de regnet ut 

hva psykiske 

lidelser koster 

Norge.   



Ja, hva 

koster 

psykiske 

lidelser 

oss da, 

Siv? 



Her er rapporten som kom fra Helsedirektoratet i 2015. 

Her står det svart på hvitt, Erna.  Psykiske lidelser 

koster Norge 185 milliarder kroner i året!  

Helsedirektoratet i 2015 



Hva, Siv? 185 

milliarder? Det 

er jo mer enn 

tre ganger det 

det koster å 

drive hele Oslo 

by i ett år! 



Ja, det koster bare 

54 milliarder i året. 



185 milliarder? 

Det er jo mer 

enn de 

samlete 

investeringene 

våre i olje og 

gass i fjor, Siv! 



Ja, de samlete olje og gass-

investeringene våre i 2016 var 

på 169 milliarder... 



Men 185 millarder? Det er jo 

nesten like mye som det står 

inne på Folketrygdfondet, Siv! 



Ja, der står det nå 

200 milliarder. 



Det betyr jo at psykiske 

lidelser er landets 

dyreste sykdommer, Siv! 



Ja, Erna. Se her! 
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TAPTE LEVEÅR TAP AV LIVSKVALITET HELSETJENESTE KOSTNADER

SYKEFRAVÆR UFØRHET

13 % 

52 % 

13 % 

7 % 

15 % 

PSYKISKE LIDELSER 

70 % 

11 % 

13 % 

2 % 4 % 

HJERTE/KAR 

82 % 

4 % 11 % 

1 % 2 % 

KREFT 

Fordeling av samfunnskostnader.  

Hjerte/kar, kreft, psykiske lidelser i prosent 

126 mrd 128 mrd 185 mrd 

Kilde: Hdir 

Helsedirektoratet. Nøkkeltall for helse- og omsorgstjenestene, 2015 



Helsetap (Years Lived with Disability, YLD) 2013 

etter alder og kjønn, Norge 

Psykisk 

Kreft 
Hjerte-kar 

Muskelskj 

Folkehelseinstituttet. Sykdomsbyrderapporten, 2016 



Tapte friske leveår 2013 (Disability Adjusted Life 

Years, DALY) etter alder og kjønn, Norge 

Psykisk 

Kreft 
Hjerte-kar 

Folkehelseinstituttet. Sykdomsbyrderapporten, 2016 
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Antall arbeidsår tapt til psykiske lidelser: Gj.sn = 21 

år per uføretrygd 2000-2003, gitt pensjonsalder 67 år 

Psykisk lidelse 

Kreft 

Nerve 

Hjerte-kar 

Skade/forgiftning 

Muskel/skjellett 
Annet 

Lunge 

Mykletun A. & Knudsen AK., NIPH, 2004 
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Uføretrygding for 

psykisk lidelse skjer i 

ung alder 

Uføretrygding for 

muskel-skjellett 

skjer i moden alder 

Muskel/Skellett 

Psykisk lidelse 

Andre diagnoser 

Alder ved uførhetstrygding i Norge (2000-2003) 

Mykletun & Knudsen, 2004 



Dette er jo ikke bærekraftig, Siv! 

Hvordan kan det bli så dyrt?  



Men, Erna, da! Tidlig debutalder. Høy utbredelse. Sterk 

funksjonssvikt. Beskjeden behandlingseffekt. Høy tilbakefallsrate, 

frafall i videregående, negativt forløp av fysisk sykdom, utstøting 

fra arbeidslivet og tidlig uføretrygding. 



Jeg har hørt at det begynner allerede 

i barne- og ungdomsalderen, Siv? 



Ja, her står det at halvparten av de psykiske 

lidelsene starter midt i tenårene og tre 

firedeler innen midten av 20-åra og at de som 

starter senere ofte er følge av hendelser. 



… og hvordan går 

utviklingen? 



Ikke så bra. 







Legene må ta seg 

sammen, Erna! 



Siv, jeg leste at nesten halvparten 

av oss vil få det minst en gang i 

løpet av livet og at en av tre kan få 

det i løpet av et år? 



Ja, Erna, det er like vanlig som influensa og 

vi må nok lære oss å forholde oss til det slik. 



Se Siv! To-tre barn 

i hver skoleklasse 

har det. Hvis vi tar 

med psykiske 

plager – ikke bare 

diagnoser – så er 

det fire-fem barn i 

hver skoleklasse 

som har det…  



Den store stygge 

ulven er visst ikke de 

alvorligste lidelsene, 

slik folk tror. Det er 

de vanligste 

lidelsene, de som 

rammer folk flest, 

depresjon og 

angstlidelser.  

Folkehelseinstituttet, 2016 



Andel tapte friske leveår (DALY) fra 

psykiske lidelser etter tilstand, Norge 2013 

54 

Depresjon 

Angst 

Stoff misbruk 

Schizofreni 

Alkohol 

Bipolar 

Andre 

AS 

CD 

Folkehelseinstituttet, 2016 



Og så er det en 

sosial gradient i 

psykiske lidelser? 



Lysbilde lånt av Tormod Bøe 



Du vet, Erna, at Kjell Magne fikk 

det da han var statsminister.  



Ja. Det må jo bety at du 

og jeg kan få det også?  



Ja, huff!  



Men, Siv, det må da være noen 

som har større risiko enn oss?  



Ja, det står i Folkehelserapporten fra 

Folkehelseinstituttet, det. Det er bare å gå 

inn på www.fhi.no, så finner du det.   

 

http://www.fhi.no/


Ja! Se her er de 

viktigste risikofaktorene! 



www.fhi.no 



Utenforskap og 

sosial isolasjon 

Vansker på skolen 

Mobbing 

Foreldrekonflikt 

Familieforhold 

Psykiske vansker 

og rus hos mor/far  

Mishandling  

Overgrep 

Fattigdom 

Flyktninger og 

innvandrere med 

dårlige levekår 

Biologisk risk 



Hvordan står det til i byen 

der du holder til, da, Siv?  



I Oslo? Sånn både og, må jeg si. 



Du kan jo bare gå inn på 

www.fhi.no og se selv!  

http://www.fhi.no/


Oi! Det er bare å google 

“kommunehelseprofil”. Se! 
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Vi kan ikke løse dette med 

å bygge ut enda flere 

behandlingsplasser, Siv? 



Nei, Erna,  

behandling har 

for lav 

effektivitet, 

koster for mye, 

når bare noen 

få, og overser 

gjerne språklige 

minioritets-

grupper. 

   



Og du vet jo det, 

Erna: Ytterligere 

utbygging av 

behandlingstilbudet, 

er nok bra for oss 

når vi er syke, men 

det bidrar knapt til å 

redusere frafall i 

videregående eller 

å styrke folkehelsen 

i rike land som vårt. 

Du har da lest din 

David Marks 

(2000), har du ikke? 



Jada, Siv. Jeg har lest Andrews (2004) også. Han 

helse-økonomen som viste at selv om vi skulle klare å 

tilby alle psykisk syke optimal behandling, ville vi bare 

kunnet fjerne 1/3 av sykdomsbyrden fra psykiske 

lidelser!   



Dette er alvorlig, Erna! 



Trenger 

dere hjelp? 



Nei takk, Kari.  



Sitt ned, Siv!!! 



Hva mener du egetlig 

at  vi skal gjøre? 



Forebygging, selvfølgelig! 

Forebygging, Erna, har vært en enorm 

suksess-historie. Bare se på hva vi har 

fått til med den fysiske helsa!  
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Spedbarnsdød i Norge 

Gutter og jenter, 1967-2008 
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Død fra hjerte-kar-lidelser og hjerneslag Norge, 

menn, 45-64, 65-79 og 80+ år, 1990-2009 
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Utvalgte dødsårsaker, begge kjønn, 

aldersjusterte rater 

Kilde: Norgeshelsa 
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Død i veitrafikken i Norge 

Menn, alle aldersgrupper og etter alder, 1970-2009 

2015: 125 dødsfall i veitrafikken 

Mer enn fire ganger så mange selvmord 

Kilde: Norgeshelsa 
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Tobakk-røyking i Norge 

Voksne, 16 - 74 år, 1972-2009 
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Andel jenter og gutter på 6., 8., 10. trinn som 

har vært full fire ganger eller mer, etter 

sosioøkonomisk status, 2002-2014 

Kilde: Hemil-senteret, UiB 

Synkende tendens i ungdommens drikkemønster 
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Kariesfrie tenner i Norge 

5 åringer og 12 åringer 
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Men, Siv, det har jo ikke skjedd noen vesentlig endring 

i forekomst av psykiske lidelser. Ikke i USA, ikke i 

Europa, ikke en gang i vårt rike og lykkelige Norge.  



Endring i tapte helsjusterte leveår (DALY) 1990 - 2013 

etter sykdomsgrupper, Norge 

Hjerte-kar 

Lunge 

Andre NCD 

Nyfødt 

Lever 

Psykisk 

Kreft 

I hvert fall i følge Kessler & Ustun, 2008, Wittchen 

et al., 2011, og  Folkehelseinstituttet,www.fhi.no 

 

http://www.fhi.no/


Men, Erna, vi har jo heller ikke noen gang i stor skala, 

systematisk og befolkningsrettet forsøkt å forebygge dette. Tenk 

på den enorme sykdomsbyrden! Tenk på kostnadene! Tenk på 

frafallet i videregående! Tenk på all lidelsen! Og vi har ikke gjort 

noen ting – ingen ting, Erna! – for å forebygge det. Du må 

innrømme det, Erna, vi har begge forsømt oss… 

 



Du vil altså forebygge. Mener du at vi skal 

finne dem som sliter og sette inn tiltak tidlig 

for dem, da?  



Nei, Erna! Rett nok kan det være god forebygging for 

den enkelte å finne dem tidlig. Men jeg tror ikke at det 

er den smarteste måten å gjøre det på. Langt i fra…..  



Hva skal vi gjøre da, da?  



Jeg tror vi trenger et krasj-

kurs i forebygging, jeg, Erna!  



Ok, det skal dere få! 

Mr. Holte 

Crash course 

leader  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PFP9Gi0ln21yAM&tbnid=73cOH_H1jLKdLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.adressa.no/familie-og-oppvekst/article9684211.ece&ei=uLoiVPKsDuH9sATKo4LYAg&bvm=bv.75775273,d.cWc&psig=AFQjCNGmbt2KJ5fgT_U2O28Q7BjFSjdEug&ust=1411648527214797


Forebygging 

• Tiltak som settes inn før folk blir «syke»  

• Reduserer antall nye tilfeller av sykdom 
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To hovedstrategier 

Sykdomsforebyggende: 

reduserer: 

• Antall nye tilfeller 

(«insidens») av sykdom 

...snarere enn å styrke helse      

og trivsel. 

 

Helsefremmende styrker: 

• Robusthet («Resilience»)  

• Trivsel og velvære 

• Positiv psykisk helse 

– Regulere følelser 

– Tenke fornuftig 

– Koordinere sin adferd med andre 

– Mestring sosiale utfordringer  

…snarere enn å redusere 

symptomer og sykdom 

 



Western Australian Suicide Prevention Strategy 



 
Geoffrey Rose’s 

forebyggingsparadigme 

 
Hvis sykdomsrisikoen er utbredt 

(f. eks. depresjon eller 

muskelskjelett), er virkemidler 

som reduserer risiko for hele 

befolkningen mer effektive i å 

redusere sykdomsbyrde enn det 

høy-risiko-tilnærminger er - der 

virkemidlene er siktet inn mot 

bare de individene som har en 

betydelig forhøyet risiko for å få 

sykdommen. Geoffrey Rose 

1926-1993 Rose, 1992 



Geoffrey Rose’s 

forebyggingsparadigme 

 
Fordi: Jo mer sykdomsratene øker 

fortløpende med økende grad av å bli 

utsatt for risikofaktoren, desto mer vil 

de med bare litt hevet risiko bidra 

med sykdomstilfeller til den samlete 

sykdomsbyrde, sammenlignet med 

det mindre antallet individer som er 

utsatt for høy risiko vil gjøre. 

 

Geoffrey Rose 

1926-1993 Rose, 1992 



Forskyvning av hele befolkningen til en lavere risikokategori når flere  

enn å forskyve individer med høy risiko til en lavere risikokategori  

Rose’s forebyggingsparadigme 

Effektstørrelse 

Effektstørrelse 



Forebyggingsparadokset 

• En liten endring av risikofordelingen i 

befolkningen som helhet kan gi større fordeler 

for befolkningen som helhet, men kan gi lite til 

de mange enkeltmenneskene i midten av 

fordelingen, og kan derfor komme til å virke 

mindre attraktivt for dem 

 

• … og for politikere. 

Rose, 1992 



Nå må vi bruke det vi har lært, Siv, 

og legge frem en plan, du og jeg. 



Jeg har en plan! 



Hm!  Hm!  



«Jensen – Solberg-        

planen for å fremme 

psykisk helse, forebygge 

psykiske lidelser og få en 

mer fornuftig 

samfunnsøkonomi» 

www.regjeringen.no

www.partiet.no 

 

http://www.regjeringen.no/
http://www.partiet.no/


1. Invester i å 

styrke positiv 

psykisk helse, 

robusthet og 

trivsel fremfor 

å prøve å 

forebygge 

psykiske 

lidelser! 

Holte, 2017 



Du mener å bygge 

opp befolkningens 

mentale evner; 

evnen til å regulere 

følelser, tenke 

fornuftig, koordinere 

sin adferd med 

andre og møte 

sosiale utfordringer  

Slik britiske 

toppforskere 

anbefalte den 

britiske regjeringen 

allerede i 2008? 

Forsightrapporten, Jenkins et al., 2008 



… og at vi bør lære 

av suksessen vi 

hadde med å 

forebygge hjerte-

karlidelser, 

hjerneslag og andre 

fysiske sykdommer? 

Å satse på 

helsefremmende 

tiltak fremfor å 

forsøke å forebygge 

spesifikke 

sykdommer? 

Kilde: Norgeshelsa 



Ja. 
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2. Prioriter  tiltak rettet 

mot den store del av 

befolkningen som har 

lav og middels risiko, 

fremfor den lille delen 

med høy risiko! 

Rose, 1992; Mackenbach et al. 2011 



Du tenker på det 

som Geoffrey 

Rose sa, at hvis 

sykdommen er 

utbredt, bør vi 

satse på tiltak 

rettet mot alle, 

uavhengig av 

risiko? 

Rose, 1992; Mackenbach et al. 2011 



… og på den nederlandske forebyggingsguruen, Johan 

Mackenbach, som etter å ha gjennomgått alle vellykkete 

forebyggende tiltak i Nederland fra 1970-2010, konkluderte 

at ¾ av effektene kunne tilskrives universelle tiltak?  



Ja. 



3. Prioriter 

det vi kan 

gjøre noe 

med fremfor 

det vi skulle 

ønske vi 

kunne gjøre 

noe med! 

Holte, 2017 



Muños et al, 2013; Cuijpers et al., 2009 

Du mener vi skal 

konsentrere oss om de 

vanlige psykiske 

lidelsene som depresjon,  

angstlidelser og alkohol-

misbruk, som er det som 

skaper mest lidelse og er 

dyrest for kommunen og 

som vi faktisk kan hindre 

at oppstår, fremfor de 

alvorligste lidelsene som 

psykoser, alvorlige 

personlighets- og 

utviklingsforstyrrelser 

som vi faktisk ikke vet 

hvordan vi skal 

forebygge? 



Ja! 



Heckman, 2006 

4. Invester i 

små barn 

før alle 

andre – 

inkludert de 

eldste! 



Du har lest artikkelen 

til nobelprisvinneren i 

økonomi, James 

Heckman i Science 

(2006), der han viser 

at jo tidligere i livet vi 

investerer i psykisk 

helse, desto mere får 

vi igjen for pengene?    

Heckman, 2006 



Ja. 
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Barn er bedre enn 

bank og børs! 

,  

Nobelprisvinner 

i økonomi,  

James J. Heckman 



Heckman, James J. (2006). " Skill Formation and the Economics of 

Investing in Disadvantaged Children, Science, 312(5782): 1900-1902. 

 



5. Prioriter 

tiltak utenfor 

fremfor 

innenfor 

helse-

tjenestene! 

Marks et al., 2000 



Marks et al., 2000 

Du sikter til professor 

David Marks (2000) 

sine beregninger fra 

University of London, 

som viser at i 

høyinntektsland som 

vårt med god 

utbredelse av 

helsetjenester, har 

enda bedre 

helsetjenester knapt 

noen virkning på 

folkehelsen?  



 

 

 

Nettopp! 

Helsetjenestene 

produserer jo ikke 

helse. De 

reparerer den, de! 

Helse produseres 

der folk lever 

livene sine, det - i 

livmoren, familien, 

barnehagen, 

skolen, arbeids-

plassen, kultur og 

idrett. Det er der vi 

må sette inn 

innsatsen, ikke i 

helsetjenestene. 

 

 



Holte, 2017 

6. Sats på å endre 

kommunens nivå av 

positiv psykisk helse og 

psykiske plager fremfor 

å telle antall tilfeller av 

psykiske lidelser! 



Skog, 2000; Nordström & Skog, 2001  

Du syns vi skal lære av 

alkoholforskningen? Akkurat 

som nivået av alkoholinntak i 

kommunen bestemmer hvor 

mange misbrukere og 

alkoholskader du får, kan 

nivået av psykiske plager i 

kommunen avgjøre hvor 

mange tilfeller av psykiske 

lidelser de får?  



Den mest effektive måten å få 

ned antallet alkoholskader på, er 

jo å redusere kommunens nivå av 

alkoholinntak. Tilsvarende kan 

den meste effektive måte å 

redusere antallet tilfeller av 

psykiske lidelser være å redusere  

kommunens nivå av psykiske 

plager. 

Skog, 2000; Nordström & Skog, 2001  



Skog, 2000; Nordström & Skog, 2001  

Kommunens nivå av 

angst og depresjon?  



Ja, lederen av 

bydelsutvalget i 

Østensjø skal vite 

hvor mange barn i 

bydelen som er redde 

og deprimerte. Det 

står i Folkehelseloven 

fra 2012, det. Der 

står det at kommunen 

- i Oslo må vel det 

bety bydelen - ikke 

bare kommunens 

helsetjenste skal ha 

oversikt over 

helsesituasjonen i 

kommunen/bydelen. 

Lov om folkehelse, 2012/2013  



Lov om folkehelse, 2012/2013  

… og det står 

eksplisitt i loven at 

den også gjelder 

for psykisk helse.  



Tror du Raymond vet hvor 

mange barn i Oslo som er 

deprimerte, Erna?  



Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Oslo 

Jeg tror det. Jeg har 

da lest Heiervang mfl. 

2007; Sund mfl.2011; 

Wichstrøm, 2012 og 

Mykletun fl. 2009. 

Skolebarn, 7–12 år: 1-

2%, ungdom 13–18 

år: 1–7%. 15-åringer: 

2,6 % MDD, 1 % 

kronisk depresjon 

(dystymi), 6 % lett 

depresjon. Holder? 



7. Prioriter 

tiltak ut fra 

kostnads-

effektivitet 

fremfor 

alvorlighets-

grad og 

effektstørrelse! 



Forskyvning av hele befolkningen til en lavere risikokategori når flere  

enn å forskyve individer med høy risiko til en lavere risikokategori  

Rose’s forebyggingsparadigme 

Effektstørrelse 

Effektstørrelse 



Du tenker på 

Opptrappingsplanen 

for psykisk helse 

(1999-2008)? Der vi 

brukte 30 millarder 

1998-kroner, uten 

noen gang, verken 

før, under eller etter, 

å vurdere hvilke tiltak 

som var mest 

lønnsomme?  



Ja! Selv i verdens 

rikeste land, må 

vi faktisk bry oss 

om det koster 1 

krone å spare 

100 kroner eller 

100 kroner og 

spare 1 krone.  



Jensen – Solberg-        

planen for å fremme 

psykisk helse, forebygge 

psykiske lidelser og få en 

mer fornuftig 

samfunnsøkonomi 

www.regjeringen.no

www.partiet.no 

 

http://www.regjeringen.no/
http://www.partiet.no/


Jensen-Solberg-planen for å fremme psykisk 

helse, forebygge psykiske lidelser og få en 

mer fornuftig samfunnsøkonomi 

Holte, A. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2012 

1. Helsefremmende før sykdomsforebyggende 

2. Universelle tiltak før høyriskogrupperettete 

3. Hva vi kan, før hva vi ønsker å gjøre noe med 

4. De første leveårene før alle andre 

5. Utenfor fremfor innenfor helsetjenestene 

6. Belastningsnivå foran antall tilfeller 

7. Kostnadseffektivitet før alvorlighetsgrad og 
effektstrørrelse 

 



Men har vi noen 

evidens for at 

forebygging virker?  



Vi har massevis av evidens, Erna! La oss begynne med 

spedbarna på helsestasjonen?  



A big head dragging around with a little body 

Per  

Nyfødt  



Utenpå hodet: Ansikt 



 Inne i hodet: en umoden hjerne 



Max synsskarphet: 30 cm 



Preferanse for 

kontrast, bevegelse 



Blikkontakt 



Smil 



Smil 



Mimikk 



Gråt: Svært variert, komplisert lydmønster 



 Gurgling utløser lyst stemmeleie hos foreldre 



Selvregulering: Nok er nok 



Når mor er deprimert 



I England har de vist at hjemmebesøk fra 

helsesøstre som er trenet i å behandle 

barselsdepresjon – 5 dagers kurs - og 

derved beskytte sped- og småbarns 

psykiske utvikling, kan forebygge 30% 

flere depresjoner hos mor enn det 

tradisjonell helsestasjonstjeneste får til.  
Brugha et al.,  2011  



Brugha et al, 2011 (Trent, UK, 5.1 mill.) 

Randomised prospective cluster trial 

• Trening av helsesøstre (HS) i å identifisere og 

forebygge depresjon – enkle kognitive teknikker 

• Ikke-dep (EPDS < 12) mødre 6 uker etter fødsel 

• Intervensjonsgruppe:   N=1474 mødre;  N = 89 HS 

• Kontrollgruppe (CAU): N=  767 mødre;  N = 49 HS 

• Høyrisikogruppe: Baseline EPDS skåre: 6-11 

• Lavrisikogruppe:  Baseline EPDS skåre: 0-5  

• Oppfølging: 6, 12, 18 måneder etter fødsel 

 



Brugha et al, 2011, Resultater 

• Intervensjonsgruppen: 29% færre depresjoner (EPDS > 12) 

enn i Kontrollgruppen ved 6 mnd 

• Opprettholdt ved 18 mnd 

• ES lik i høy- og lavrisikogruppen: z = - .28 

• Høyrisikogruppen «dep spart»: 31 av   271 (11,4%) 

• Lavrisikogruppen  «dep spart»: 46 av 1474 ( 3,1%) 

• ~50% flere depressive tilstander spart i lavrisikogruppen 

enn i høyrisikogruppen 

• > 99% sannsynlighet for kostnads-effektivt 

• Effekt på mor alene dekker nesten kostnadene (0,80) 

     Justert for å bo alene, tidligere depresjoner, livshendelser, EPDS score 

 

 

 

 

 

Effect size: Cohen’s d: 0.2 = small, 0.5 = moderate, 0.8 = large 



Nå må vi få Helsedirektoratet til tydelig å 

anbefale rutinemessig kartlegging av 

depresjon og oppfølging av alle nybakte 

mødre i to år for å fange opp og forebygge 

depresjon i svangerskap og barseltid. Jeg 

skjønner ikke hva de nøler for. 

Brugha et al.,  2011  



Men effektstørrelsene 

er små, ikke sant? 



Forskyvning av hele befolkningen til en lavere risikokategori når flere  

enn å forskyve individer med høy risiko til en lavere risikokategori  

Rose’s forebyggingsparadigme 

Effektstørrelse 

Effektstørrelse 



Ja, jeg 

tror det. 



La oss gå til barnehagen, Siv. 

Hva vet vi fra den arenaen? 



Massevis, Erna. Vi har jo 

nå flere store prospektive 

langtids-undersøkelser 

der vi har fulgt flere 

titusener av  barn på 

effekten av høykvalitets-

barnehager – og de 

beste er fra Norge. 



Ja, hva er 
det egentlig 
som gjør en 
barnehage 
god?  



I Norge er det voksen-barn-
relasjonen som teller. Den 
forklarer hele 40 prosent av 
forskjellene mellom 
barnehagene våre.  
i barnas psykiske helse 



God voksen-barn-relasjon gir bedre språkutvikling, 

mindre atferdsvansker, mindre angst, mindre 

depresjon, mindre aggressivitet og mindre irritabilitet.  



Endring i tapte helsjusterte leveår (DALY) 1990 - 2013 

etter sykdomsgrupper, Norge 

Hjerte-kar 

Lunge 

Andre NCD 

Nyfødt 

Lever 

Psykisk 

Kreft 

Aller sterkest er effekten av god voksen-barn- 

relasjon på barnas tilpasning og skolemodenhet 



Hva? Jeg trodde 

det var de 

strukturelle 

faktorene som 

var viktigst – 

voksenandelen, 

pedagogandelen, 

stabiliteten, de 

pedagogiske 

programmene og  

utearealene osv.    



Nei, i Norge er 

sammenhengen 

mellom strukturell 

kvalitet og barnas 

fungering svak.  

Få strukturelle 

kvalitetsindikatorer 

har  statistisk 

signifikant 

sammenheng med 

barnas fungering.  



Men er det ikke sant som noen psykologer sier, 

at det er skadelig å begynne tidlig, f. eks. midt i 

tilknytningsutviklingen mellom 1 og 2 år? 



 

Nei, Erna, ikke Norge. 

Tidspunkt for oppstart i 

barnehage har ingen 

betydning verken for 

senere skolepresasjoner 

eller adferdsutvikling. 

 



Hverken sårbare barn 

eller andre barn har 

mer symptomer på 

språkvansker, 

adferdsproblemer, 

angst eller depresjon 

ved 1,5 år om de har 

startet tidlig (9-12 

mnd.) enn om de har 

startet ved vanlig 

alder (13-18 mnd). 



Og det er heller ingen 

forskjell ved 5 år 

mellom barn som 

startet i barnehagen 

før og etter 12 

måneders alder. 

Gutter med start etter 

at de var 18 måneder, 

har faktisk noe mer 

angst og depresjon og 

noe svakere språk 

ved 5-år enn gutter 

som startet før de var 

18 måneder gamle.  



Og jenter som startet før de 

var 18 måneder, er mer 

tilpasset/skolemodne ved 5 år 

enn jenter som startet etter at 

de var 18 mnd  



Men lange dager er vel 

skadelig, f. eks. en full 

arbeidsdag?  



Nei ikke det heller. I Norge er det ingen tegn 

til at barn som er en hel arbeidsdag i 

barnehagen er mer irritable, rastløse eller 

aggressive enn dem som er der kortere. 



Folkehelseinstituttet finner ingen forskjell på barn som ved 18 

måneders alder var i barnehage mindre enn 25 t/uke, 25-40 

t/uke, og mer enn 40 t/uke og psykisk og språklig funksjon ved 

5 års alder.  



Se her! Nå er jeg inne på www.fhi.no. Her 

står det at  gode barnehager beskytter barn  

mot psykiske vansker. Er det virkelig sant? 

http://www.fhi.no/


Ja, ta f. eks. Zachrisson & Dearings undersøkelse fra 2014. 

De fulgte 75 000 barn fra de begynte i barnehagen 1 ½ år 

gamle, foreløpig opp til treårs alder. De fant at høykvalitets-

barnehager beskytter barn fra lavinntektsfamilier mot angst 

og depresjon når lavinntekts-familiens økonomi skrubber.  



Det betyr jo at barnehagene våre virker både 

beskyttende og sosialt utjevnende samtidig!  



Ja, barnehagebarns psykiske helse blir ikke på 

samme måte avhengig av svingninger i 

familiens økonomi som den var før.  



Se! Er det ikke 
fantastisk, Siv?  
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Barnehagene, barnehagene, barnehagene! 

 

når inntekten 

skrubber 
Beskytter 

barn i 

lavinntekts-

familier… 

mot angst og 

depresjon… 





Ulset et al., 2017 



Men da er vel 
alt såre vel i 
barnehagene 
våre da, Siv? 



Nei, Erna, for, 

for sårbare 

barn med 

nevrobiologisk 

risiko, f. eks. 

for tidlig fødte, 

er bildet et helt 

annet og mye 

mer nyansert! 



Sitt ned, Siv! Det har vi ikke tid til å gå 

igjennom i dag. PALS-folkene får lese 

heller power pointen vår. Da vil de skjønne 

at bildet ikke er så enkelt som det vi har 

sagt til nå… 



Ok, Erna, med de sårbare barna i mente, la 

oss oppsummere det vi vet om høykvalitets-

barnehagens virkning på barn flest.  
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Høykvalitetsbarnehager 

Oppsummert 

• Styrker tenking og sosial mestring 

• Beskytter mot psykiske lidelser 

• Bedrer skoleprestasjoner 

• Sterkest effekt på vanskeligstilte 

• God effekt også for bedrestilte 

• Stabiliserer vanskelige livsperioder 

• Reduserer sosial ulikhet i helse  

• Langtidsvirkning – opp til tenårsalder (prospektivt) 

• Kanskje voksen – utdanning, sysselsett., sosiale tjenester (retrospektivt) 

• Samfunnsøkonomisk lønnsomt: Snitt = +1,8 mill NOK/barn (USA) 

• Alder ved oppstart (1,2,3 år) uten betydning 

• Høy eksponeringsmengde (= 37-38 timer) ikke skadelig 

• Kvalitet eneste som teller for barna og samfunnet 

 Jaffe et al, 2011; Sylva et al, 2011; FHI, 2011; Havnes & Mogstad, 2010; Pianta, 2009; 

Lekhal et al, 2011/12, Zachrisson et al, 2013; Duncan & Sojoumer, 2013; Campbell et al, 

2014; Zachrisson & Dearing, 2014. 



Endring i tapte helsjusterte leveår (DALY) 1990 - 2013 

etter sykdomsgrupper, Norge 

Hjerte-kar 

Lunge 

Andre NCD 

Nyfødt 

Lever 

Psykisk 

Kreft 

Du skjønner det nå, Erna, at vi virkelig burde 
gå sammen og satse på å utdanne verdens 
beste barnehagelærere. 



Endring i tapte helsjusterte leveår (DALY) 1990 - 2013 

etter sykdomsgrupper, Norge 

Hjerte-kar 

Lunge 

Andre NCD 

Nyfødt 

Lever 

Psykisk 

Kreft 

Fire i matte?   



Så, så!   

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) 



Men hvordan er det 

med de universelle 

effektstørrelsene der 

dere sammenligner 

barn gått i barnehage 

med andre? 



Små 



La oss gå til 

skolen nå, Siv.  



Du vet det sikkert Siv, at jeg hadde litt 

adferdsproblemer i tenårene da jeg gikk på skolen. 

Vet du hvordan det slår ut i voksen alder? 



Ja, Erna, adferdsproblemer i tenårene øker betydelig 

sjansen for frafall i videregående og reduserer 

utdanningsnivå. Det viser Miram Evensens (2016) 

store studie der hun har fulgt 8113 tenåringer i HUNT 

helt til de var 27 år. Men du er jo ikke 27!  



Frafall fra videregående, Erna, øker 

sannsynligheten for å ende opp som 

ung og ufør med 20 prosent!  

de Ridder mfl. 2012 



Hvis du hadde emosjonelle problemer som angst og depresjon 

i tenårene, øker det sjansen betydelig for at du også ender opp 

med lavere inntekt når du blir voksen. Aller mest går det utover 

dem i det laveste inntektsjiktet. Det viser Evensen (2017). Slik 

skapes forskjeller i Norge. Men du har vel så det klarer seg du? 



Ja da, Siv, jeg klarer meg. 





NB! Foreløpige resultater fra Skolestudien i  

Den norske mor og barn undersøkelsen. 

• 24 000 åtteåringer fra tre årskull  

• Født 2007, 2008 og 2009  

• De fleste deltakerbarna i 2. eller 3. trinn av 

grunnskoleopplæringen. 

• Foreløpige resultater fra ca 2000 lærere og 

mødre om skolen og barnet 

Brandlistuen m.fl., Folkehelseinstituttet, 2016 



SOL-studien, Folkehelseinstituttet, 2016 

Lærere beskriver læringsmiljøet 

i klassen som godt for de fleste 

elevene, men ikke for alle. 25 

prosent av elevene opplever en 

eller flere former for mobbing 

 



Kun 45 % av lærerne mener det er 

lett å få hjelp fra PP-tjenesten når 

det oppstår problemer i klassen.  

 

SOL-studien, Folkehelseinstituttet, 2016 



SOL-studien, Folkehelseinstituttet, 2016 

Lærerne vurderer 17 prosent av 

elevene til å ha dårlige 

skoleferdigheter i lesing, skriving, 

regning og/eller digitale ferdigheter.  

 



Flere gutter enn jenter har utviklingsvansker. Guttene anses å 

ha høyere kompetanse enn jentene i matte. Jentene anses å 

ha bedre kompetanse i lesing og skriving. Jentene anses å ha 

høyere motivasjon og arbeidsinnsats på skolen enn guttene. 

 

SOL-studien, Folkehelseinstituttet, 2016 



SOL-studien, Folkehelseinstituttet, 2016 

30 prosent av elevene som  

lærer vurderte at hadde 

svært lave ferdigheter i 

lesing eller skriving mottok 

ikke spesial-

undervisning/støtte.  

 



Skoleferdigheter og mye utviklingsvansker er 

knyttet til trivsel, bli mobbet, antall venner og 

elevens arbeidsinnsats og motivasjon.  

 

SOL-studien, Folkehelseinstituttet, 2016 



SOL-studien, Folkehelseinstituttet, 2016 

Lærers konfliktfylte 

relasjon til eleven henger 

sammen med dårlige 

skoleferdigheter. Nærhet i 

relasjonen har motsatt 

effekt, men effekten er 

mindre enn for konflikt.   



Se! Læreres jobbtilfredshet er forbundet med gode 

skoleferdigheter. Lærere som opplever frihet og innflytelse i 

arbeidet, har større andel elevene med gode ferdigheter.  

 

SOL-studien, Folkehelseinstituttet, 2016 



SOL-studien, Folkehelseinstituttet, 2016 

Lærere med god tilgang 

til hjelp når det er 

problemer i klassen 

(spesielt fra PPT), har 

lavere andel elever med 

dårlige skoleferdigheter 

og utviklingsvansker. 



Dårlige skoleferdigheter og utviklingsvansker 

henger sammen med dårlig fysisk klassemiljø, 

dårlige elevrelasjoner og mobbing i klassen. 

 

SOL-studien, Folkehelseinstituttet, 2016 



Men har vi 

noen tiltak som 

virker i skolen, 

Siv? 



Ja, det finnes 

allerede 52 

oppsummeringer 

av forskning på 

psykiske helse-

tiltak i skolen, 

Erna. 



EU har oppsummert 

oppsummeringene. 

Resultatene viser at 

psykisk helsetiltak i 

skolen gir positive 

effekter på positiv 

psykisk helse, trivsel, 

og sosial og emosjonell 

læring (SEL), og på 

angst, depresjon og 

adferdsproblemer. 

Evidensen er sterk 

både for universelle og 

for høyrisikogruppe-

rettete tiltak, Erna.  



Ja, det står i Folkehelserapporten fra 

Folkehelseinstituttet, det, Erna. Det 

er bare å gå inn på www.fhi.no, det   

 

Ja. Se her! 

http://www.fhi.no/


Positiv psykisk helse: sosial og emosjonell 

læring (SEL), Weare & Nind, 2011 

• Samlet effekt: Relativt liten, men positiv 

– ES: 0.15–0.37   

– Adi et al., 2007a, Durlak, 2007, 2011 

• Sosial og emosjonell kompetanse: Middels-sterk positiv 

– ES 0.5–1.49 
– Catalano et al., 2002; Scheckner et al., 2002; Berkowitz et al, 2007 

• Selvfølelse og selvtillit: Middels positiv  

– ES: 0. 34–0.69 på tvers av fem reviews  
– Haney et al, 1998; Ekeland et al., 2004; O’Mara et al., 2006; Durlak et al, 

2007; Sklad et al., 2010. 

 

Cohen’s d: 0.2 = liten, 0.5 = middels, 0.8 = stor effekt 



Angst og depresjon 

• 19 reviews av internaliserende plager og lidelser  

– Depresjon, angst, søvnproblemer 

• Samlet positiv effekt av innsats i skolearbeidet 

• Kun skolearbeid: Liten-middels positiv effekt 

– ES: 0.10–0.50 

• Payton et al., 2008; Reddy et al., 2009; Sklad et al., 2010  

• Sterkest virkning på barn med høy risiko 

• Middels virkning på barn med mildere problemer 
• Horowitz & Garber, 2006; Browne et al., 2004; Reddy et al., 

2009; Payton et al., 2008, Sklad et al., 2010  

 
Cohen’s d: 0.2 = liten, 0.5 = middels, 0.8 = stor effekt 



Adferdsproblemer: vold, mobbing, 

konflikt, aggressiv adferd 

• Universelle tiltak: liten, men positiv effekt 

– ES: 0.1 

• Markert sterkere effekt på barn med høy risiko 

– ES: 0.21–0.35  

– Catalano et al., 2002; Mytton et al., 2002; Scheckner et al., 2002; 

Wilson et al., 2003; Wilson & Lipsey, 2006a; Adi et  al., 2007b; 

Garrard & Lipsey, 2007; Hanh et al., 2007; Blank et al., 2009; 

Farrington and Ttofi, 2009.  

• Kognitiv–adferdsorienterte tiltak størst effekt 

– ES: 0.5  

– Beelman and Losel, 2006; Shucksmith, et al., 2007 

Cohen’s d: 0.2 = liten, 0.5 = middels, 0.8 = stor effekt 



Hva er suksessfaktorene da, Siv? 



 

 

Implementering! 

Implementering! 

Implementering! 

 

 



• Knytt det til den 

akademiske 

læringen.  

• God balanse mellom  

universelle og 

høyrisikorettete tiltak.  

• Start tidlig.  

• Fortsett oppover i 

alderstrinnene.  

• Gjør god nytte av 

lederne.  

• Ferdigheter i 

sentrum.  

• Solid iverksatt i hele 

skolen («Whole 

school approach»)! 

Det sier i hvert fall 

Weare & Nind, 2011. 



Men det må da ha skjedd noe 

mer siden 2011, Siv?  



Jada, van Zoonen og mearbeidere i Nederland har oppsummert 

32 RCT på forebygging av depresjon. De fleste er KiD-kurs med 

ungdom og unge voksne. De fant gjennomsnittlig 21% færre nye 

tilfeller av depresjon i kursgruppen sammenlignet med 

kontrollgruppen. I enkeltstudier opp til 50%! 

van Zoonen et al., 2014 



Men det er med 

høyriskogrupper?  



Ja, men nå har Gry Anette Sælid, Arne Holte og medarbeidere 

oppskalert dette til et universelt tiltak som gis som en del av 

den ordinære undervisningen på alle videregående skoler i 

Østfold. I Østfold er de flinke, altså! Se bare her. 

Sælid et al., 2016/2017 



Observed vitality scores across eight time points in four 

years and expected levels according to best fitting model  

Vitalitet 

Sælid et al., 2016 



Mestringstro 

Observed self-efficacy scores across eight time points in four 

years and expected levels according to best fitting model  

Sælid et al., 2016 



Selvtillit 

Observed self-esteem scores across eight time points in four 

years and expected levels according to best fitting model  

Sælid et al., 2016 



Depresjon 

Observed depression scores across eight time points in four years 

and expected levels according to best fitting model  

Sælid et al., 2016 



Hvorfor gjør vi ikke dette i alle skoler i 

Norge, likestiller trening i psykisk og 

fysisk belastningsmestring - gym?  



Du får spørre Torbjørn? 

Det er jo du som er 

sjefen hans!  



Har du hørt om noen 

som har falt ut av 

skolen fordi de har hatt 

for lite gym?  



Men litt gym er vel 

bra det også. Fysisk 

aktivitet skal hjelpe 

mot depresjon, har 

jeg hørt. Vet du noe 

om det også? 

Zahl et al, 2017 



Massevis, Erna! Det finnes nå 30 

langtidsstudier. 25 av dem viser positive 

effekter på depresjon. Ethvert nivå av 

fysisk aktivitet bidrar til å forebygge 

depresjon - også lave nivåer.  



Ja, og vet du:  

To timer fysisk aktivitet i uken reduserer sjansen for depresjon 

med 63%. Det er bedre enn antidepressiva, like bra som 

psykoterapi mot milde – moderate depresjoner 



Hvordan er effektstørrelsene for 

universelle tiltak her, da?  



Små.  



Sitt ned!!! 



Hva med kosthold mot 

depresjon, Siv? Vet vi 

noe der?  



Ja, men her må vi være forsiktige, 

Erna, så vi ikke blir saksøkt 



Ja, se!  



Kosthold 

Middelhavskosthold beskytter trolig mot depresjon 

«Gatemat» disponerer trolig for depresjon 

(Kun epidemiologisk evidens) 



McDonalds?  
Burger King!  



Det er flott med all 

teori og empiri, 

Erna og Siv, men 

har dere ikke noen 

konkrete grep vi 

kan ta! 

 Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre  



 

Vi har niogtyve! Hvis ikke KrF 

og Venstre vil, kanskje du og  

Sp og SV vil…. 



• Hold mor og far i arbeid 
- Full sysselsetting 

- Gradert sykemelding 

- Arbeid med bistand 

 

Tiltak 1: Generelle tiltak 



Aller viktigst er det å holde folk i arbeid. Så mor og 

far har en vanlig inntekt og et fellesskap som gjør 

det mulig for både barn og voksne å leve et vanlig 

liv og delta i samfunnet rundt seg.  



Så, når vi er syke, så må 

førstevalget være gradert 

sykemelding. Jo lengere vi er 

100 prosent sykemeldt, desto 

mindre er sannsynligheten for 

at vi komme tilbake til 

arbeidet. Ikke på grunn av 

sykdommen, men på grunn av 

de sosiale barrierene: skam, 

måtte forklare seg osv. 



Og, har vi falt helt ut av 

arbeidet på grunn av 

psykisk sykdom, eller aldri 

har kommet inn i 

arbeidslivet, da er det 

arbeid med bistand vi må 

satse på, f. eks. IPS.  



Tiltak 2: Generelle tiltak 

• Styr mot lav sosial ulikhet 



Tiltak 3: Generelle tiltak 

• Fjern barnefattigdommen 



Tiltak 4: Generelle tiltak 

• Kjør stram alkoholpolitikk 



Tiltak 5: Generelle  tiltak 

• Egen folkehelseminister 
 

 

Sveriges folkhälsominister 

Gabriel Wichstrøm 

Alle helseministere blir til 

slutt sykehusministere – 

bare de sitter lenge nok 
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Slutt å sektorisere huene til ungene våre! 
Følelser, angst, depresjon = helse = helsevesenet (HOD) 

Tenkning, språk og læring = utdanning = barnehage/skole)(KD)  

Adferd, rus, mor og far = familie og oppvekstmiljø (BLD) 

Tanker?  

Det er 

PPT! 

Mobba? 

Er ikke 

det KD? 

Jeg er 

adferdsforstyrra.   

Det er NUBU i 

BLD! 

Jeg er i 

barnevernet 

Det er BUF-

dir!  

Jeg går i 

barnehagen. 

Det er Udir! 

366 



Tiltak 6: Tjenester 

Slå sammen PPT og Skolehelsetjenesten! 
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Li skole, Bergen,  

Helsesøster: Torsd. 08.00-15.00 

Skolelege: 1 torsd/mnd. 

 

 



Tiltak 7: Tjenester 

Flytt helsestasjonskontrollene til barnehagen! 
 



Tiltak 8: Tjenester 
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Skole og barnehage 

Lovfest «Familiens hus» i alle kommuner!  
 

 

 

 

Familiens hus, Brummundal,  

Ringsaker kommune 
 

 



Tiltak 9: Tjenester 

• Faglig forsvarlighet: Ett års tilleggs- 

utdanning i forebyggende psykisk 

helsearbeid for folkehelsekoordinatorer, 

sykepleiere, sosionomer, pedagoger m.m. 

 

 



• Hjemmebesøk fra helsesøster/jordmor 

etter fødsel for alle 

Tiltak 10: Tjenester 



Tiltak 11: Tjenester 

• Rutinemessig kartlegging av depresjon, 

alkohol, tobakk og toksisk stress blant gravide 

og nybakte mødre, knyttet til tilbud om tiltak 



Tiltak 12: Tjenester 

• Psykolog ved alle helsestasjoner 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://itloftet.com/mai_iren/index.php/behandlinger/barneterapi&ei=pdg9VaHKCMb-ywOP84HgDg&psig=AFQjCNFqEbbzDXCnQGXzSvzkUT6E9DVrxQ&ust=1430202865096954


Tiltak 13: Tjenestene 

• Skolepsykolog ved alle skoler  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nrk.no/ostlandssendingen/faerre-psykiske-problemer-med-skolepsykolog-1.12003451&ei=bdk9VbbMF-HGygOCpID4Dg&psig=AFQjCNEt9pSxOjPXN38vcDvBUjs7yGSInw&ust=1430203068680393


Tiltak 14: Tjenestene 

• Tilgang til KiD-kurs fra Rådet for 

Psykisk helse i alle kommuner  



Tiltak 15: Familien 

• Beskytt og bygg ut familiegodene 

- inkludert pappa-permisjonen 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.kompen.no/bilder/sofie/Sofie03.jpg&imgrefurl=http://www.kompen.no/hanspetter.html&docid=IL2KUrF83lnEyM&tbnid=Bp143Ztt76oLhM:&w=604&h=453&ei=Mdo9VeaiB6vmyQPG34DADw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Tiltak 16: Familien 

• Innfør gratis tilbud om familietreningskurs 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://samlivskurset.no/&ei=Fts9VerUJqW_ywOPtoCQBg&bvm=bv.91665533,d.bGQ&psig=AFQjCNEjr3aMpWeDh4niKd9QpbmK2lyDzA&ust=1430203495999731


Tiltak 17: Familien 

• Styrk tilbudet om familieveiledning 

utenom barnevern og helsetjeneste  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://voksenliv.no/index.php?page_id%3D19&ei=sNs9VbT-J8m-ygPRxICAAw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&psig=AFQjCNF6iRRxifsvt5MOIIIqHJg5iMoMlQ&ust=1430203690783811


Tiltak 18: Familien 

• Skilsmisseveiledning  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://hunden.no/blogg/blogg.html?blid%3D42070%26bid%3D383&ei=Utw9VbC_AsbZyAPRrIHwBw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&psig=AFQjCNG8HWzM2we0iqmBQzlcZ58un95Pvg&ust=1430203841968875


Tiltak 19: Barnehagen 

• Kvalitetsløft i barnehagen:  

Pedagognorm, voksen-barn ratio, 

utdanningsnivå, pedagogisk program, 

veilederordning 
 



Tiltak 20: Barnehagen  

• Gjør barnehagen gratis 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://www.utdanningsforbundet.no/Fylkeslag/Hedmark/Lokallag/Tynset/&ei=Zt09Vf71IMj9UJPdgbAN&psig=AFQjCNGff6vURl6uTRNIDzvZQ8OU7hL05g&ust=1430204106064329


Tiltak 21: Barnehagen 

• Psykisk helseopplæring i alle 

barnehager 



Tiltak 22: Skolen 

• Psykisk helseundervisning inn i  

grunnskolen 
 

 



Folkehelse og livsmestring 

• Utviklingspsykologi – lære hvordan vi utvikler 

følelser, tenkning, språk, adferd = 

allmenndannelse 

• Trening i psykososial belastningsmestring 

    på linje med trening i fysisk     

    belastningsmestring (gym) 

 



Observed vitality scores across eight time points in four 

years and expected levels according to best fitting model  

Vitalitet 



Mestringstro 

Observed self-efficacy scores across eight time points in four 

years and expected levels according to best fitting model  



Selvtillit 

Observed self-esteem scores across eight time points in four 

years and expected levels according to best fitting model  



Depresjon 

Observed depression scores across eight time points in four years 

and expected levels according to best fitting model  



Tiltak 23: Skolen 

• Psykisk helse inn i lærerutdanningen 
 

 



Tiltak 24: Skolen 

• Kunnskapsbaserte anti-

mobbeprogram i alle skoler 
 

 



Tiltak 25: Kosthold 

• Middelhavskosthold i barnehage, SFO og skole.  

• Vekk med søppelmat og sukkerdrikk! 



Tiltak 26: Fysisk aktivitet 

• Fysisk aktivitet i barnehage, SFO og skole 



Tiltak 27: Barnevern 

• Styrk barnevernet 



Tiltak 28: Barneombudet 

• Styrk barneombudet 



Tiltak 29: Strategi for barn og unges 

psykiske helse 

• Få på plass en strategi for barn og unges 

psykiske helse 



Men, Erna, blir ikke 

dette veldig dyrt? 



Erna Solberg 

Statsminister  

Du har ikke lest Knapp, 
McDaid & Parsonage 
(2011), skjønner jeg… 



Knapp et al., 2011.  

Eh…Nei?  



Det er Europas 

fremste psykisk-

helseøkonom, Siv. 

Martin Knapp m.fl. 

ved London School 

of Economics (LSE) 

som har regnet på 

lønnsomheten ved 

å investere i psykisk 

helsefremmende og 

forebyggende tiltak 
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Professor Martin Knapp, 

London School of Economics  



Trening av helsesøstre i å forebygge 

depresjon ved hjemmebesøk 

99% sannsynlighet 

for kostnads-effektivt 

før beregning av 

effekt på barnet 



Skolebaserte programmer for å forebygge mobbing  
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Mcdaid, A-La-Park & Knapp, 2017 
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Mcdaid, A-La-Park & Knapp, 2017 

Skolebasert sosial- og emosjonell læring (SEL)  

mot depresjon blant unge 
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Foreldretrening mot adferdsforstyrrelser hos barn 

7,9  

Knapp, Mcdaid & Parsonage, 2011 
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Skolebaserte antimobbeprogrammer 

14,4 
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Knapp, Mcdaid & Parsonage, 2011 
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Skolebaserte SEL-programmer mot adferdsforstyrrelser (2011) 

83,7 

1 

Knapp, Mcdaid & Parsonage, 2011 



Skolen, det er meg! 

Torbjørn Røe Isaksen 

Kunnskapsminister 
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Early
intervention

for
depression
in diabetes

Health visitor
interventions

to reduce
postnatal

depression

Debt advice
services

Early
diagnosis

and
treatment of
depression

at work

Early
intervention
for conduct

disorder

Workplace
health

promotion
programmes

Early
detection of
psychosis

Screening
for alcohol

misuse

Schoolbased
interventions

to reduce
bullying

Early
intervention
in psychosis

Suicide
training
courses

provided to
all GPs

Prevention
of conduct
disorder
through

social and
emotional
learning

programmes

Total returns on investment:             

economic payoffs per unit expenditure (2011)  

Mental health promotion and mental illness prevention: The economic case 
(Knapp, McDaid & Parsonage, 2011)  

Knapp, Mcdaid & Parsonage, 2011 



David McDaid, London School of Economics, 2017 

Der et er mulig å 

beregne virkningen 

på psykisk helse 

og livskvalitet, ser 

alle disse tiltakene 

ut til å være 

kostnads-effektive 

med en kostnad 

per vunnet 

kvalitetsjustert 

leveår (QUALY) på 

mindre enn 20 000 

pund, som er 

anbefalt terskel 

(NICE) i 

Storbritannia 



Nå forstår du vel at det er mye dyrere ikke å gjøre 

noe enn å gjøre noe. Iverksetting av disse tiltakene 

er rett og slett god butikk, Siv! 



Kan vi sette i 

gang med en 

gang?  



Det er kommunene 
som bestemmer, Siv!   



Men dere har jo 

hele tiden sagt at 

effektstørrelsene 

fra de universelle 

tiltakene er små. 

Hvordan kan det 

bli så lønnsomt? 

 Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre  



Hvordan gjøre en liten 

effektstrørrelse stor: 

Et stykke magi 

Statistisk modellering av Espen Røysamb  

i samarbeid med Arne Holte,  

Folkehelseinstituttet/Universitetet i Oslo 
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Forekomst av psykisk 

lidelse blant barn og 

unge/depresjon blant 

voksne 
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Effektstørrelse: Cohen’s d: 0.2 = liten, 0.5 = moderat, 0.8 = stor 
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Utrolig!!!  

Siv Jensen  

Finansminister  



Oi!  

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) 



He, he!  



Statistiske forutsetninger 

• Normalfordeling av sårbarhet 

• Standardisert fordeling  

• Cut-off 8% (cf. prevalens for barn) = sd =1.4 

• Z-skåre transformering 

• Forskyvning av fordelingen med 0,3 

standardavvik som er det som vanligvis oppnås 

med universelle tiltak i normalbefolkningen med 

intervensjoner rettet mot å styrke psykisk helse 

og/eller trivsel og velvære  

 



Men hvordan 

gjør vi det?  



Ja, hvordan 

gjør vi det?  



Først må du vite 

hvordan det 

kjennes når den 

psykiske helsen 

svikter.  



 

Det kjennes omtrent sånn:  
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Når den psykiske helsen svikter 

1. Jeg er ingenting, jeg er ingenting verd. 

2. Alt er meningsløst, ingen har bruk for meg. 

3. Jeg får ikke til noen ting. Jeg duger ikke til noe. 

4. Jeg er hører ikke hjemme noe sted. 

5. Jeg tør liksom ingenting, jeg er alltid redd.  

6. Verden bare skjer utenfor meg. Hva jeg gjør eller 
ikke gjør, spiller ingen rolle.  

7. Jeg har ingen å dele tankene og følelsene mine 
med. Det er ingen som kjenner meg, som bryr seg 
om meg, som jeg vet passer på meg når det 
trengs. Jeg er egentlig helt alene. 
 



Så må du vite 

hvordan det 

kjennes når den 

psykiske helsen 

virker.  



 

Det kjennes omtrent sånn:  
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Når den psykiske helsen virker 

1. Jeg vet hvem jeg er, ikke fantastisk, men god nok 

2. Heldigvis er det noen som trenger meg 

3. Det er i hvert fall noe jeg duger til 

4. Jeg vet godt hvor jeg hører hjemme 

5. Jeg kan tenke, føle og utfolde meg uten å være redd 

6. Det betyr faktisk noe for andre hva jeg gjør og ikke gjør 

7. Jeg har noen å dele tankene og følelsene mine med. 
Det er noen som kjenner meg, som bryr seg om meg, 
som jeg stoler på at passer på meg når det trengs.  
Jeg er ikke helt alene. 

 



 

Så må du sette 

noen psykologiske 

begreper på det… 
 



Da får du de syv psykiske 

helserettighetene som 

professor Holte har formulert 



De lyder sånn: 



De syv psykiske helserettighetene 

arneholte.no 

• Identitet og selvrespekt: følelse av å være noe, noe verdt 

• Mening i livet: følelse av å være del av noe større enn en 

selv, at det er noen som trenger en 

• Mestring: følelse av at man duger til noe 

• Tilhørighet: følelse av å høre til noen, høre hjemme et sted 

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

• Deltakelse: følelse av at det spiller noen rolle hva man gjør 

eller ikke gjør 

• Fellesskap: noen å dele tanker og følelser med, noen som 

kjenner en, bryr seg om en, vil passe på en når det trengs. 
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Positiv psykisk helse 

Tilstand av trivsel og velvære der 
hvert enkelt individ kan virkeliggjøre 
sitt eget potensiale, mestre normale 
utfordringer i livet, arbeide produktivt 
og fruktbart og være i stand til å bidra 
til samfunnet rundt seg 

 

WHO 



Det er dette vi må 

måle familier, 

barnehager, skoler, 

arbeidsplasser og 

kultur og idrett på.  



Ja, leverer de på dette, så er 

de psykisk helsefremmende.  



Gjør de det ikke, så er de ikke 

psykisk helsefremmende.  



Så enkelt er det.   



Så vanskelig er det.   



Men nå tror jeg at vi har fått mer enn vi kan fordøye 

av dette på en dag. Vi får bare håpe at skolefolket 

følger opp, de blir nøkkelpersonell i dette arbeidet.  



Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) 

Dette skal vi få 

til i Oslo, Erna 

og Siv! 



Uff, det er jo bare tull det jeg 

sa, at vi effektiviserer for å få 

rom til forebygging ute i 

helsetjensten der pasientene 

er. Vi driver jo ikke 

forebygging der pasientene 

er. Det er behandling, det.  

Forebygging, det er det vi 

gjør utenfor sykehusene, før 

folk blir syke, for at ikke enda 

flere skal bli syke. Uff, jeg 

burde visst formulert meg litt 

annerledes… 

Statsskretær Anne Grethe Erlandsen (H)  



Takk for at dere lyttet til oss, PALS! 

 
Takk for at dere lyttet til oss, PALS! 

 



PALS-konferansen 2017 

Hele skolen med! 

Oslo Kongressenter 15.09.2017 

Arne Holte  

arneholte.no 
 

Professor emeritus 

Psykologisk institutt,  

Universitetet i Oslo 

Slik fremmer vi barn og 

unges psykisk helse, 

forebygger psykiske lidelser 

og får en mer fornuftig 

samfunnsøkonomi! 


