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Rådet for psykisk helse

• Et samfunn som bidrar til 
god psykisk helse for alle

• Frittstående paraplyorganisasjon og pådriver for god psykisk 
helse. Vi styrker, støtter og bidrar til forebygging, forskning, 
opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering

• 31 medlemsorganisasjoner – universitet/høyskoler, bruker-
/pårørende-/interesse- og fagorganisasjoner



Det siste året: samfunnet er i endring

To felt har pekt seg ut det siste året:

Selvmord

• NRKs prosjekt Trigger Warning om lukkede nettverk og selvmord på Instagram

• Ari Behns selvmord og åpenheten fra familien, kongehuset og i pressen

• Ny handlingsplan for selvmordsforebygging

Korona

• Helseangst

• Inngripende smittevernstiltak

• Isolasjon og ensomhet

• Nye pasientgrupper

• Økonomisk ustabilitet og økte forskjeller

• Utsatte sårbare grupper og barn







Råd, tips og trøst



Status i Norge

• Halvparten en lidelse i løpet av livet, noen 20 tapte leveår 

• 200.000 har psykiske plager (HDIR)

• 15 til 20 % av alle barn og unge har psykiske problemer/utfordringer, 
8 % har en psykisk lidelse

• Selvmord: Menn gjennomfører, samtidig er det flere kvinner som forsøker 

• Vold og overgrep – 2 til 3 i hver klasse i gjennomsnitt 

• Mobbing, skolevegring/angst, dropout, unge uføre

• Jenter er blitt flinkere, snillere og tristere



Status i Norge forts.

• 300.000 barn har foreldre som sliter

• 100.000 barn lever i fattigdom i Norge

• Fortsatt sterke fordommer og høy terskel for å søke hjelp

• Avslagsprosent og tilgjengelighet

• Tar ikke kunnskapen i bruk

• Intensivpasienter i psykisk helsevern blir diskriminert



Hva skjer nå?

• Symptomene øker i 2020 (Erfaringskompetanse)

• To til tredobling av angst og depresjonssymptomer (UiO)

• Selvmord, siste oversikt fra 2018 – tallene går ikke ned 

• Bygge bro fra 10. september til 10. oktober



Hverdagens nye utfordringer

• Fremtidsfrykt og usikkerhet

• Planløshet og et liv i fluks

• Ingen sluttdato

• Sosiale og digitale medier i konstant utvikling

• Hjemmekontor og ny hverdag

• Presset for å prestere øker med usikkerheten 

• De andre utfordringene har ikke tatt ferie

• Isolasjon og ensomhet og lavt aktivitetsnivå

• Myter
• Alle andre klarer seg bra

• Problemer legger du igjen ved døra

• Du sliter ikke i verdens beste land

• Jobben bryr seg eller bryr seg ikke om meg!



Ungdommen

- Er mer veltilpasset enn før

- Har et godt forhold til sine foreldre – 7 av 10

- Trives på skolen

- Ruser seg mindre enn før (samtidig dør flere i overdoser)

- Plager ikke andre så ofte som før

- Skulker ikke så mye som før

- Er mer stressa enn tidligere

- Og – flere rapporterer om psykiske helseplager enn tidligere

Kilde: NOVA-rapport. Ungdata





Hva god psykisk helse handler om – det å takle livets 
utfordringer

• Verdsatt

• Mening

• Mestring 

• Tilhørighet

• Trygghet 

• Deltakelse 

• Felleskap 

• Det er dette vi må måle omgivelsene på. I barnehager, skoler, arbeidsplasser og sykehjemmene –
det er det som er helsefremmende 

• Fem veier inn – knytt bånd, vær oppmerksom vær aktiv lær noe nytt gi



Hva gir oss dårlig psykisk helse

• Negative livshendelser, tapsopplevelser /tilfeldigheter

• Ikke klare å møte de forventninger vi blir møtt med

• Overgrep og vold

• Mobbing

• Ensomhet og isolasjon

• For mye alkohol og sukker

• Inaktivitet 

• Arbeidsløshet og fattigdom



Økonomi og psykisk helse

• Én av ti sliter

• Da forskere ved Sintef nylig skulle undersøke om det er noen 
sammenheng mellom folks privatøkonomi og helse, ble de 
overrasket. Åtte fastleger på Røros ble bedt om å spørre 
pasientene sine om de hadde økonomiske problemer

• Et uvanlig spørsmål på et legekontor, innrømmet de. 
565 pasienter ble spurt

• Konklusjonen? For én av ti pasienter var helseplagene tett 
knyttet til økonomiske bekymringer. Enten ved at trøblete 
økonomi førte til dårlig helse, eller at helseproblemene i seg 
selv medførte bekymringer for egen økonomi



Faktorer som kjennetegner barn som klarer seg

• Erfarer mestring

• Har ulike måter å uttrykke seg på

• Føler fellesskap med jevnaldrende 

• Finner sammenheng og mening 



Mulighetene rokkes ved i langvarige 
kriser, helseangst og usikkerhet

• Et sted å bo

• Meningsfull hverdag

• En jobb å gå til

• Noen å være glad, relasjonene holder oss i live

• Nettverk og søvn

• Egne mål – du er bra nok …

• Læringsmål i skolen 

• Utdanning beskytter, skole og overgang til jobb

• De fleste er omstillingsdyktige og mange får hjelp



Ta i bruk kunnskap!

• 45 prosent har vært i kontakt med helsetjenesten siste leveår av de som gjennomfører selvdrap

• Mennesker ønsker ikke å dø, men orker ikke å leve

• Forebygging i et folkehelseperspektiv med tilhørighet og felleskap, samtidig se til risikogruppene

• Mer kompetanse

• Tettere samarbeid og forpliktelse, sårbare overganger

• Risikovurderinger holder ikke liv i folk, det gjør relasjonell kontakt som forplikter

• Det gir mening at noen bryr seg

• Besøk i hånda etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten, mer enn time i hånda etter sykehusopphold til 
neste behandlingsnivå

• Behov for et sterkere sikkerhetsnett

• Helhetlig politikk, avgiftspolitikk, billigere sprit og lengre åpningstider på polet



Finansielle muskler, ledelse og gjennomføring

WHO om Verdensdagen – invester mer

• Er den psykiske folkehelsa under press, svaret er ja

• Forebygge lidelser og lindre smerte

• Fra spør mer til gjør mer. Det ber WHO om. I Norge har vi mulighetene

• Med det store profesjonelle informasjonsapparatet som er tilgjengelig rundt Verdensdagen, både 
på statlig nivå og i organisasjonene, er det ingenting i veien for å legge til rette for både 
synliggjøring av det lokale initiativet og åpne for en gjennomgående helsepolitisk ordveksling om 
hva vi trenger for å styrke tjenestene for de alvorligste syke



Takk for meg –
gjør mer!


