
Status og utfordringer – barn og 
unges psykiske helse i Trøndelag 

Frode Stenseng, 

Førsteamanuensis ved RKBU, IPH, MH, NTNU



1. Det nye vs. det gamle psykologifaget

2. Hva er psykisk folkehelse?

3. Grunnlaget for god psykisk helse: SDT-modellen

4. Hvilke relevante forskningskilder har vi i Trøndelag?

5. Hvilke tiltak fungerer?

6. Hva kan RKBU bidra med?

Innhold



Det gamle psykologifaget







Det nye psykologifaget



Positiv psykologi



Neon bøker av Seligman…



 Et fokus på ”alle” i befolkningen, ikke bare de «særlig sårbare»

 Inkludere styrker og ressurser (beskyttelsesfaktorer), ikke bare 
fokus på vansker eller utfordringer (risikofaktorer)

 En ide om at fokus på ”hele” befolkningen er god forebygging 
og helsefremming 

 Hvilke føringer legger dette på måten kommunene må jobbe 
med psykisk helse på?

Hva er psykisk folkehelse?



• Hvordan fremtrer psykisk helse/uhelse?

• Er man 100% psykisk syk eller 100% frisk?

• Kanskje heller mer eller mindre frisk/syk?

• Og i befolkningen...

Syn på psykisk helse/sykdom

Skikkelig syk? Skikkelig frisk?
Helt OK!



ADHD som diagnose

ADHD-symptomer i Tidlig Trygg i Trondheim, ved 10 års alder.
Målt ved diagnostisk intervju, basert på DSM-5 (CAPA-intervju) 



ADHD vs. selvkontroll



Subjektivt velvære vs. depresjon



Psykisk folkehelse & ”Gråsonen”

Rød sone Hvit sone

Mål: forebygging av psykiske vansker!





Grunnleggende psykologiske behov (Deci & Ryan, 2000):

1. Samhørighet: å føle at man blir satt pris på, og at man omgås personer 
man selv setter pris på. 

2. Mestring: å takle de utfordringene man møter, og å kunne lære og 
vokse på det.

3. Autonomi: å være «herre i eget liv», og oppleve frihet i å kunne ta 
selvstendige valg.

Graden av tilfredstillelse av disse behovene har betydning for 

opplevd livskvalitet. 

Grunnlaget for 
god psykisk helse?



Masse forskning på dette…



 Samhørighet: vennskap, felles interesser med 
jevnaldrende, inkluderende nærmiljø, og godt familie-klima

 Mestring: oppleve gode læringsprosesser på skolen, lykkes 
i fritidsaktiviteter, ha et bredt spekter av interesser 

 Autonomi: oppleve valgfrihet, å bli hørt og tatt på alvor, 
både på skole, i familie, og andre arenaer

Hvordan skjer behovstilfredstillelse i 
praksis?



Modell for barn og unges 
psykiske helse

Subjektivt velvære

Skole/
barnehage

Fritid Familie

Samhørighet Mestring Autonomi SamhørighetSamhørighet Mestring Autonomi

Kultur – Verdier – Ressurser

Mestring Autonomi

”Individnivå”

”Domenenivå”

”Samfunnsnivå”

Toveis-effekter



 HUNT/Ung-HUNT

 Ungdata

 Tidlig trygg i Trondheim

 Barn i Midt-Norge studien

 Hel-BUP

 Andre???

Hvilke forskningskilder finnes i 
Trøndelag?



 Oversiktsbilder: store utvalg, forekomst (HUNT)

 Tidsserier: store utvalg, utvikling over tid (UNGDATA)

 Prospektive analyser: hva påvirker utvikling (TtiT, HUNT)? 

 Effektstudier: hvis vi innfører «x», 

hva har det å si for «y»? (BiMN)

Måter å analysere på



 At utfordringsbildet i Trøndelag, total sett, trolig ikke 
avviker mye fra det nasjonale bildet

 At psykisk helse ”smitter” over gjennom  generasjoner 
(arvbarhet, gener og/eller miljø?) 

 At tidlig forebygging av vansker har stor betydning

 At sosiale betingelser (sosial støtte vs. sosial ekskludering, 
mobbing, o.l.) spiller en sentral rolle 

Hva vet vi om barn og unges psykiske 
helse i Trøndelag?





 ”Klassikerne”: angst/depresjon, konsentrasjonsvansker, 
atferdsvansker

 ”Ferskingene”: søvn, spisevansker, skolevegring,  sosiale 
medier, gaming

 Sårbare gutter: skolevegring, gaming, søvnsvansker

 Sårbare jenter: spise- og søvnvansker, sosiale medier  

Kjente og nye utfordringer



 Sjekk ut: www.ungsinn.no – en bred (og vitenskapelig) 
oversikt over tiltak som er testet ut i Norge 

 Et par viktige vurderinger: 

- bredspektrede tiltak vs. spissede mot en spesifikk 
utfordring? 

- rette tiltaket mot den/de som er særlig utsatt, eller 
involvere alle parter (eks. mobbing: barn, lærere, og   

foreldre, evt. nærmiljø)?

- hvor lenge skal tiltaket være aktivt (kostnad/nytte)?  

Hvilke tiltak fungerer?

http://www.ungsinn.no/


 Kunnskapssammenstilling: rapporter, artikler, dokumenter

 Rådgivning knyttet til tiltak: hva fungerer for hvem, og når?

 Forskningsoppfølging av tiltak: fungerer det? Effektstudier?

 Evaluering av tiltak: hva fungerte/fungerte ikke?

 RKBU er et lite senter med begrensede resurser (har mange 
oppgaver: f.eks. Master i barn og unges psykiske helse)

Hva kan RKBU bidra med?



Takk!


