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Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Vet du, Pedro, at landets viktigste ressurs er 
verken fisk, olje eller elektrisk kraft? Det er 
menneskene som bor her. 

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Du mener vår 
samlede evne til å 
tenke smart, 
regulere følelser, 
koordinere vår 
adferd og møte 
sosiale 
utfordringer. Kort 
sagt: Vår mentale 
kapital - summen 
av hver enkelts 
psykiske helse?

Foresight rapporten, Jenkins et al., 2008



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Ja.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

I Norge er barnehagen og skolen de viktigste 
arenaene for å utvikle dette - i tillegg til livmoren, 
familie og venner. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Likevel, hvor vidt barn får lære om sin psykiske helse og 
trene den så den holder seg frisk og glad, avhenger av 
hvilken kommune de bor i, hvilken barnehage eller skole 
de går i og kanskje også hvilken rektor de har. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Slik kan vi 
ikke ha 
det!



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Nei, slik kan vi 
ikke ha det!



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Skolen har lange tradisjoner i å gi elevene undervisning og 
trening for å sikre dem god helse. Helselære og gymnastikk, mat 
og mosjon, har vært en del av skolen så lenge jeg kan huske. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Jeg óg!



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Men undervisning og trening i 
psykisk helse får de ikke. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Nei



Barna får lære hvor 
mange tenner de har i 
munnen og hvor mange 
ribbein de har i siden. 
Men ikke hvor mange 
følelser de har i magen. 
Barna får lære hvordan 
hjertet, lunger og muskler 
virker. Men ikke hvordan 
følelser, tanker og adferd 
virker. De får lære 
hvordan kroppen deres 
kan holde seg frisk og 
glad. Men ikke hvordan 
sjelen deres kan det.

Petra fra Porsgrunn    Pedro fra Porsanger



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Nettopp.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Men har vi råd til 
å fortsette slik? 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Ikke i det 
hele tatt!



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Psykiske lidelser er faktisk landets dyreste sykdommer. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Psykisk sykdom koster Norge 
185 milliarder kroner hvert år.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Hva, 185 000 000 000 kroner?



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Det er jo en tredel mer enn alle 
kreftsykdommene til sammen. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Ja, det er en tredel mer enn alle 
hjerte-karlidelsene til sammen også. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Like mye som vi investerte i 
olje og gass i fjor.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Like mye som det står inne 
på Folketrygdfondet.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Tre ganger Oslo 
bys budsjett!



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Og bare 13 prosent av dette er helsetjeneste-
kostnader. Resten er indirekte kostnader som 
tapt utdanning, produktivitet og trygdeutgifter.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Ja.
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PSYKISKE 
LIDELSER

100 %

HJERTE/KAR

100 %

KREFT

100 %

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



Visste du, Petra, at halvparten av kostnadene 
skyldes depresjon og angstlidelser? 

Helsedirektoratet, 2015



Andel tapte frisk leveår (DALY) fra 
psykiske lidelser etter tilstand, Norge 2013

32

Depresjon

Angst
Stoff misbruk

Schizofreni

Alkohol

Bipolar

Andre

AS
CD

Folkehelseinstituttet, 2016



Ja. Og halvparten av disse lidelsene 
debuterer i barne- og ungdomsalder.

Folkehelseinstituttet, 2016



Psykiske lidelser er også en sterk 
prediktor for frafall i videregående skole.

Melkevik et al., 2016



Ja, i Akershus oppgir nesten hver tredje 
selv psykiske lidelser, psykososiale 
problemer eller rus som årsak til frafallet.

Melkevik et al., 2016



Frafall i videregående øker risikoen for å bli ung og 
ufør med 21 prosent, hvorav 15 prosent kan tilskrives 
frafallet alene.

De Ridder et al., 2013



Ingen sykdomsgruppe stjeler flere arbeidsår. 

Mykletun og Knudsen, 2009



Ja, for hver person i Norge som uføretrygdes for 
en psykisk lidelse taper Norge gjennomsnittlig 21 
arbeidsår. 

Mykletun og Knudsen, 2009



Det tilsvarer omtrent tapet fra alle kreftsykdommer og 
hjerte-karlidelser til sammen, det!

Mykletun og Knudsen, 2009



Vi kan da ikke behandle oss ut av dette uføret, Petra? 



Nei, behandling 
har for lav 
effektivitet, 
koster for mye, 
når bare noen få 
og overser 
gjerne språklige 
minioritets-
grupper. 
  

Cuijpers et al., 2015; Andrews et al, 2004



I rike land med godt utbygde helsetjenester som Norge, 
har ytterligere utbygging av behandlingsapparatet knapt 
noen effekt på folkehelsen.

Marks et al., 2002 



Med optimal utbredelse av kunnskapsbasert behandling 
ville vi bare kunne redusert sykdomsbyrden fra psykiske 
lidelser med mindre enn en tredjedel.

Andrews et al., 2004



Ja, nettopp! Samfunnsutfordringen fra psykiske 
lidelser kan bare løses ved forebygging. 

Folkehelseinstituttet, 2016



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Vi må finne de barna som sliter og sette inn 
tiltak tidlig for dem! 



Nei, Pedro. Det er tidlig invervensjon. Det kan være bra 
for den enkelte. Men det hjelper lite på sykdomsbyrden 
og samfunnskostnadene fra psykiske lidelser. 

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Hva skal vi gjøre da? 

Ovens et al, 2003



Forebygging. Det er tiltak vi setter inn før folk blir syke 
og som reduserer antall nye tilfeller av sykdom, det vi 
kaller insidens. 

Folkehelseinstituttet, 2016



Det mest effektive for samfunnet er de 
brede befolkningsrettete tiltakene.

Mackenbach et al., 2012; Rose, 1992



Du tenker som den nederlandske forebyggingsguruen Johan 
Mackenbach som gikk igennom alle vellykkete forebyggende 
tiltak i Nederland fra 1970-2010 og konkluderte at ¾ av effektene 
kunne tilskrives universelle tiltak rettet mot hele befolkningen 
uavhengig av risiko fremfor tiltak rettet mot høyrisikogrupper? 

Mackenbach et al., 2012 



Ja.

Mackenbach et al., 2012 



Ja. Det skyldes at når noe er utbredt som f. eks. depresjon 
og angstlidelser, bidrar de mange som bare har litt forhøyet 
risiko, mer til den samlete sykdomsbyrden enn de relativt få 
som har høy risiko.

Rose, 1992



Og jo tidligere i livet vi satser, desto mer får vi igjen for 
pengene i psykisk helse.

Heckman, 2006



Du har lest artikkelen til nobelprisvinneren i økonomi, James 
Heckman i Science (2006), der han viste at jo tidligere i livet vi 
investerer i psykisk helse, desto mere får vi igjen for pengene?   

Heckman, 2006



Ja.



Heckman, James J. (2006). " Skill Formation and the Economics of Investing 
in Disadvantaged Children, Science, 312(5782): 1900-1902. 



Og unnskyld, alle dere klinikere: Den viktigste 
arenaen er jo ikke behandlings-apparatet. Der 
produserer de jo ikke helse.  

Folkehelseinstituttet, 2011



Nei, der reparerer de den, der!

Folkehelseinstituttet, 2011



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, Pedro, 
ikke i behandlings-
apparatet…

Marks et al., 2000



Men virker det?

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Ja da! La oss begynne med helsestasjonen, f. eks. 
studien til Terry Brugha og medarbeidere i England. 

Brugha et al., 2011



Når mor er deprimert



I Trent 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 & Morrell, 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



Det er fint for de aller minste og for smårollinger som 
deg og meg, Petra! 
 

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



La oss se på barnehagen. Tror du gode barnehager 
forebygger psykiske helseproblemer?

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Selvfølgelig!

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Hvordan vet du det?



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Fra verdens beste 
undersøkelse. Og 
den er norsk… 



I Mor-barn-
undersøkelsen 
(MoBa) i 
Folkehelseinstituttet 
følger de den 
psykiske 
helseutviklingen til 
over 100 000 barn fra 
svangerskapet og 
oppover. Blant 75 000 
av disse har de 
studert effekten av 
barnehager fra 
halvannet års alder 
foreløpig opp til tre 
års alder.

Zachrisson og Dearing, 2015 



Resultatene viser 
at barn fra 
lavinntektsfamilier 
er mest sårbare for 
å utvikle 
symptomer på 
depresjon og 
angst. 

Zachrisson og Dearing, 2015 



Men det visste vi jo fra før! 

Zachrisson og Dearing, 2015 



Lysbilde lånt av Tormod Bøe



Ja, men resultatene viser også at 
når økonomien i 
lavinntektsfamiliene skrubber, øker 
symptomene hos barna. 

Zachrisson og Dearing, 2015 



Ja, vel? 

Zachrisson og Dearing, 2015 



Men ikke hvis de 
går i barnehage!!!  

Zachrisson og Dearing, 2015 



 Hva?

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Ja, Norske høykvalitetsbarnehager 
beskytter barn fra lavinntektsfamilier 
mot depresjon og angst når 
lavinntektsfamiliens økonomi skrubber. 

Zachrisson og Dearing, 2015 



Men det betyr jo også at 
høykvalitetsbarnehager utjevner 
sosial ulikhet i sårbarhet for 
psykiske helseproblemer? 

Zachrisson og Dearing, 2015 



 Ja, barnas sårbarhet for 
psykiske helseproblemer blir 
ikke lenger avhengig av 
familiens økonomi. Tenk det! 

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



 Det er for godt til å være sant! 

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Men det er sant! 

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger
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Barnehagene, barnehagene, barnehagene!
når inntekten 

skrubber
Beskytter 

barn i 
lavinntekts-
familier…

mot angst og 
depresjon…



Ikke bare forebygger 
høykvalitets-
barnehagen 
emosjonelle problemer 
som angst og 
depresjon. Fra den 
samme databasen har 
Folkehelseinstituttet 
kunnet vise at 
høykvalitets-
barnehager motvirker 
sen språkutvikling i 
både høy og lav-
risikogrupper. 

Lekhal et al., 2012



Gode barnehager 
virker også psykisk 
helsefremmende. De 
styrker barnas 
kognitive utvikling, 
deres reseptive og 
ekspressive 
språkutvikling og 
deres lese- og 
matteferdigheter

Burger, 2010 McCartney et al., 2007; Dearing et al., 2009 



Da motvirker de 
vel utenforskap 
da, som er en av 
de viktigste 
risikofaktorene 
for utvikling av 
psykiske 
helseproblemer 
blant barn og 
unge?

Mykletun, Knudsen og Mathiesen, 2009



Andrews et al, 2004

Ja, i Folkehelseinstituttet tror de det.



Og de positive effektene er langvarige. 
Som voksne tar barn som har gått i 
barnehage i større grad høyre 
utdanning, er oftere sysselsatt og 
bruker mindre sosiale tjenester.

Havnes & Mogstad, 2015



Gjennomgående ser de positive 
effektene av barnehage ut til å 
være størst på dem som kommer 
fra ressursfattige hjem.

Burger, 2010



Optimalisering av denne effekten 
får vi når høykvalitetsbarnehagen 
er tilgjengelig og uavhengig av 
foreldres utdanning og økonomi. 

Sibley et al., 2015



GRATIS HØYKVALITETS-
BARNEHAGER FOR ALLE! 

Sylva et al, 2011; Vandel et al., 2010



GRATIS HØYKVALITETS-
BARNEHAGER FOR ALLE! 

Sylva et al, 2011; Vandel et al., 2010



Den andre avgjørende faktoren for å 
oppnå disse psykisk helsefremmende 
og forebyggende effektene, er kvalitet

Sylva et al, 2011; Vandel et al., 2010



Internasjonalt er de 
mest studerte 
indikatorene på 
kvalitet strukturelle, 
som voksen-barn-
ratio, 
gruppestørrelse, 
personalets 
utdanning, og 
pedagogiske 
programmer 
og veilednings-
ordninger.

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Folkehelseinstituttet, 2014

Fra SOL-studien i Folkehelseinstituttet har de nå nye innsikter i 
hva ved barnehagen som bidrar til å styrke barns psykiske helse. 



Nå har SOL-prosjektet avdekket at vel så 
viktig for barns psykiske fungering er de 
prosessuelle indikatorene, særlig 
samhandlingen voksen-barn. 

Folkehelseinstituttet, 2014



Sentralt står personalets sensitivitet, 
inntoning, individuelt tilpassede 
stimulering og samhandling med 
barnet. 

Folkehelseinstituttet, 2014



Slik kompetanse utvikles best 
gjennom veiledning i praksis?

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



 Ja

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



God relasjon gir 
mindre 
internaliserende og 
eksternaliserende 
problemer og bedre 
språklig fungering. 
Tilsammen forklarer 
voksen-barnrelasjonen 
hele 41 % av 
variasjonen i barnas 
tilpasning. Årsakene 
går antakelig begge 
veier

Folkehelseinstituttet, 2014



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Men noen psykologer som har forlest 
seg på psykoanalytisk teori eller 
tilknytningsteori sier jo  at det er 
skadelig å begynne tidlig og være en 
normal arbeidsdag i barnehagen.. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

De psykologene må 
ha glemt å se etter 
hvordan det faktisk 
går med disse barna. 



Verken i Norge eller i Storbritannia har alder ved 
oppstart, 1, 2, 3 år, betydning for om barn utvikler 
rastløshet, irritabilitet og aggresjon.

Dearing et al., 2015; Jaffe et al., 2011; Lekhal, 2011



Heller ikke en full 
arbeidsdag i 
barnehagen gir 
slike effekter i 
Norge

Solheim et al., 2013
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Barnehagene, barnehagene, barnehagene!
Og det er gøy!Det er sunt! Det er smart! 



Hva så med skolen? Virker de 
psykisk helsefremmende og 
forebyggende programmene der? 

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Ja, det har EUs Joint Action on 
Mental Health and Well-Being - 
Work Package on Children and 
School slått fast..

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



EUs DataPrev Project har oppsummert alle 
de 52 oppsummeringene som forelå 
allerede i 2010. Femti av de 52 
oppsummeringene konkluderte positivt. 

Weare and Nind, 2011



Både universelle og 
høyrisikogrupperettete 
tiltak har positive 
effekter. Positive 
resultater er 
dokumentert på positiv 
psykisk helse og trivsel, 
sosial og emosjonell 
læring, internaliserende 
plager som depresjon, 
og angst og 
eksternaliserende 
plager som 
adferdsproblemer, 
mobbing, konflikt, vold.

Weare and Nind, 2011



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Oi! Vet Torbjørn Røe Isaksen det?



Hm… 

Torbjørn Røe Isaksen 
Kunnskapsminister



Suksessfaktorene ser 
ut til å være at tiltaket 
er knyttet til den 
akademiske læringen, 
god balanse mellom 
universelle og 
høyrisikogrupperettete 
tiltak, starte tidlig, 
fortsette oppover i 
klassetrinnene, gjøre 
god nytte av lederne, 
ha fokus på elevers og 
læreres ferdigheter og 
at tiltaket blir solid 
iverksatt i hele skolen.

Weare and Nind, 2011



Folk må slutte å si at vi ikke vet 
hvordan vi skal forebygge. Vi 
vet det nå!

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Vi kan dele hoved-
tilnærmingene til 
psykisk helse i 
skolen i fire: (1) 
Undervisning i 
utviklingspsykologi, 
(2) «mental health 
literacy», (3) 
psykisk 
helsefremmende og 
(4) psykisk 
sykdoms-
forebyggende tiltak.

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Fortell!



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Undervisning i utviklingspsykologi - kunnskap om 
hvordan vi utvikler følelser, språk, tenkning og adferd 
forebygger i Australia, men kanskje ikke her i Norge. 
Men det er jo rett og slett allmenndanning.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Ja, man kan bare undre seg over at 
Kunnskapsdepartementet ennå ikke 
deler denne oppfatningen. 



Mental health literacy, da? Ved de store 
fysiske folkesykdommene er det allment 
akseptert at folk flest har godt av å vite 
hva de kan gjøre for å forebygge, gripe 
inn tidlig, og behandle. 

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Ja, folk flest har lite 
kunnskap om 
hvordan psykiske 
lidelser kan 
forebygges, 
oppdages tidlig og 
avhjelpes 
profesjonelt, ved 
selvhjelpsstrategier 
eller som 
førstehjelp. Det kan 
vi lære dem.

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



F. eks. via 
skolerettede tiltak 
som f. eks. 
«Veiledning og 
Informasjon om 
Psykisk 
helse» (VIP)?

Andersen, Johansen, & Nord, 2010



Ja, Andersen, 
Johansen og Nord i 
Folkehelseinstituttet 
fant positive 
resultater av dette 
her i Norge.

Andersen, Johansen, & Nord, 2010



Flere land har 
lyktes med å øke 
befolkningens 
mental health 
literacy, også med 
effekter på 
befolkningens 
psykiske helse.

Jorm, 2012



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Hva vet vi om tiltak for å fremme psykisk helse? 



Vi har for eksempel «Kurs 
i 
belastningsmestring» (KiB
). Det er en variant av 
KiD-kurs, som 
Folkehelseinstituttet har 
tilbudt gratis til bedrifter i 
Østlandsområdet. 
Deltakere er folk som 
ønsker å lære å mestre 
belastninger uavhengig av 
psykiske helseplager.

Petra fra Porsgrunn    Pedro fra Porsanger



Fire års oppfølging 
viser varig effekt på 
både positiv 
psykisk helse som 
håp, vitalitet og 
mestringstro – og 
på depresjon.

Sælid et al., 2016



Kan ikke disse 
kursene rett og slett 
oppskaleres til 
skoleklasser og gis 
som mental gym på 
linje med fysisk 
gym? 

Sælid et al., 2016



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Ja, det er det 
Folkehelseinstituttet 
vil gjøre nå. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Og tiltak for å redusere og forebygge 
spesifikke psykiske helseproblemer da? 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Vi har for eksempel «Kurs i 
depresjonsmestring» (KiD) som  bygger på 
kognitiv adferdsteori. 



Metaanalyser av ca 35 
randomiserte 
kontrollerte forsøk 
(RCT) viser positiv 
både forebyggende og 
reduserende effekt på 
depresjon i en rekke 
befolkningsgrupper, 
også blant unge. KiD 
gir like god effekt som 
psykoterapi mot milde 
til moderate 
depresjoner.

Cuijpers et al., 2008



Et annet eksempel på 
slike tiltak er 
antimobbeprogrammene.
Disse finnes i en rekke 
versjoner med ulike 
formål. Programmene er 
solid dokumentert og har 
god effekt. En 
metaanalyse av 44 
effektevalueringer viste en 
nedgang i mobbing på 
20-23 prosent på tvers av 
programmer.

Cantone et al., 2015



De mer intensive 
programmene og 
programmer som 
inkluderer møter med 
foreldre gir betydelig 
større effekt. 

Ttofi og Farrington, 2011



Det er vanskelig å forstå 
hvorfor landets eneste 
mobbeombud og 
representanter for 
Kunnskapsdepartementet 
snakker ned disse 
programmene.

Ttofi og Farrington, 2011



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Ikke bra.



Har vi andre 
typer tiltak, 
Petra?

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Fysisk aktivitet 
er like effektivt 
som psykoterapi 
og mer effektivt 
enn 
antidepressiver 
(SSRI) mot 
milde til 
moderate 
depresjoner.

Mammen og Faulkner, 2013



Allerede i 2013 
viste 25 av 30 
prospektive 
longitudinelle 
studier positive 
resultater av 
fysisk aktivitet 
mot depresjon. 
Ethvert nivå av 
fysisk aktivitet 
bidrar til å 
forebygge 
depresjon. 

Mammen og Faulkner, 2013



To timers fysisk 
aktivitet per 
uke reduserer 
risiko for 
depresjon med 
63 prosent 
sammenliknet 
med passivitet. 
Vi må begynne 
å gå til 
barnehagen, 
Pedro. 

Biddle og Asare, 2011; Mammen og Faulkner, 2013



Middelhavskosthold ser i store velkontrollerte epidemiologiske 
studier ut til å beskytte mot depresjon sammenlignet med 
søppelmaten fra de store hurtigmatkjedene, som ser ut til å 
disponere for depresjon.

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Jacka et al, 2010; 2011

Dette er visst funnet i studier 
fra både Norge og Australia? 



 Ja

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Folk må slutte å si at vi ikke vet 
hvordan vi skal forebygge. Vi 
vet det nå!

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



 Ja

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Men du, Petra. Siden både fysisk aktivitet og sunt kosthold 
også virker på de store fysiske folkesykdommene, kunne det 
kanskje være fristende å konsentrere det forebyggende 
psykiske helsearbeidet om mat og mosjon? 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Nei, da gjør man en alvorlig feil. De viktigste psykisk 
helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltakene 
er fortsatt knyttet til mestring av psykososiale 
utfordringer. 



Jacka et al, 2010; 2011

Men blir det ikke veldig dyrt 
om vi skal gjøre alt dette? 



Det lønner seg. London 
School of Economics 
(LSE) har beregnet 
kostnadseffektivitet for 
en rekke psykisk 
helsefremmende og 
forebyggende tiltak. La 
meg gi deg noen 
eksempler!

Knapp, McDaid and Parsonage, 2011
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Professor Martin Knapp, 
London School of Economics 



Professor Holte har 
beskrevet noen av dem i 
serien han skriver på 
Psykologisk.no, ikke 
sant? 

Knapp, McDaid and Parsonage, 2011



Du kan jo spørre ham. 
Han står jo der. 

Knapp, McDaid and Parsonage, 2011



Det stemmer. Les nett-
tidsskriftet Psykologisk.no

Professor Holte 
Psykologisk.no

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


Resultatene viser at for hvert pund britene 
satser på foreldretrening mot 
adferdsforstyrrelser, f. eks PMTO, DUÅ 
sparer landet åtte – 8 – ganger innsatsen. 

Knapp, McDaid and Parsonage, 2011



1

Foreldretrening mot adferdsforstyrrelser hos 
barn

8 

Godkje
nt



Resultatene viser at for 
hvert pund britene 
satser på skolebaserte 
antimobbeprogram, 
sparer landet fjorten – 
14 – ganger innsatsen. 

Knapp, McDaid and Parsonage, 2011



Skolebaserte antimobbeprogrammer

14

1

Godkje
nt



For hvert pund britene satser på universelle sosial og 
emosjonell læringsprogrammer i skolen mot 
adferdsforstyrrelser, sparer samfunnet åttifire – 84 – ganger 
investeringskostnadene bare på adferdsforstyrrelser. 

Knapp, McDaid and Parsonage, 2011



Kostnadseffektivitet for skolebaserte SEL-programmer mot 
adferdsforstyrrelser

84

1

Godkje
nt



Sistnevnte gjelder på 20 års sikt. 

Knapp, McDaid and Parsonage, 2011



Hvordan kan innsparingene 
bli så store?

Knapp, McDaid and Parsonage, 2011



Innsparingene blir så store 
fordi mange av disse barna 
– som Professor Scott sa –  
vil utvikle antisosiale 
personlighetsforstyrrelser 
hvis tiltak ikke settes inn. 
Dette er forbundet med 
kriminalitet, 
rusmiddelmisbruk, 
overforbruk av 
helsetjenester og en rekke 
andre kostnadskrevende 
forhold for samfunnet.

Knapp, McDaid and Parsonage, 2011



Og revidert rapport fra LSE ventes 
i 2016. Da får vi kanskje også se 
kostnadseffektivitetsberegninger 
for barnehagene?

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Ja.



Vil du ha bedre psykisk helse blant barn og unge: Sats 
bredt på psykisk helse i helsestasjon, familie barnehage 
og skole!

Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger



Men 
hvordan står 
det til med 
effekt-
størrelsene 
fra de 
universelle 
tiltakene i 
alle disse 
sektorene?

Weare and Nind, 2011



Andrews et al, 2004

De er dessverre små. Anslått gjennomsnitt 
over alle sektorer, helsestasjon, barnehage, 
skole, fysisk aktivitet, kosthold er på ca 0,3 
standaravvik (SD) (Cohen’s d).



Andrews et al, 2004

Hvordan kan du da anbefale dem?



La meg vise deg en tryllekunst. Så vil du snart se at 
en liten effektstørrelse i hele befolkningen kan gjøre 
underverker for samfunnet?



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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4.5%

En liten befolkningseffekt kan bli svært kraftig

Forekomst før tiltak

Forekomst 
etter tiltak

0.3 sd

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

Siv Jensen  
Finansminister 



Ikke verst, hva? 

Mammen and Faulkner, 2013



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 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Men skulle vi ikke oppsummere 
Barn- og Unge Konferansen 2016? 



Nei, det skulle Arne Holte gjøre!



Jeg tror han har glemt det…



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Da gjør vi det for ham. 



Men han er jo en stuntpoet og 
ville vel gjort det på rim. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Vi prøver… 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Litt fløytespill og sang,  
Så var Barn og Unge 
Kongressen i gang.  



Vi fikk høre alle slemme barns verje 
Professor Ogden Terje 
Han fortalte om sine erfaringer 
med å hjelpe alle små raringer. 
Terje kunne borge  
for effekt av evidensbaserte metoder i 
Norge 

Ttofi og Farrington, 2011



Veien fra forskning til klinikk 
med Harvard-professor Wiesz vi gikk 
Før vi gikk til parallellsesjoner 
fikk vi høre i passende posjoner  
om metoder tilpasset kliniske 
populasjoner.

Ttofi og Farrington, 2011



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

I parallellsesjon A 
vi nøt Gro Janne Wergeland foredra 
om hvordan få til forandring  
når BUP driver angstbehandling 
Hvor BUP’s behandling har vært 
Og hva vi av det har lært. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Så fikk vi høre hva Jo Magne Ingul hadde å si 
om behandlingsforskning rundt sosial fobi 
Om det ville gi noen bedring 
for ungdom med skolevegring



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

I parallsesjon B 
fikk vi professor Kjerstin Almquist fra Karlstad se. 
Vi fikk høre hva det vil si 
å gi Parent-Child Psykoterapi.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Parallellsesjon B fortsatte.  
Psykologspesialist Heine Steinkopf overtok rattet. 
Hans Model of Therapeutics Neurosequential 
viste Heines kompetanse spesial.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

MATCH – Modulbasert behandling av barn og unge med angst, 
depresjon, adferdsproblemer og traumatisk stress 
Igjen la Professor Weisz inn ett ess. 
Dette skjedde i parallellsesjon C før tiden ut rann  
Sammen med psykologspesialist Hanne Laland 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Etter Hanne Laland og professor Weisz 
kom psykologspesialist Simon Peter Neumer og snakket om Single 
Case. 
Enda bedre nå enn før 
Var behandlingseffektene fra RBUP Øst og Sør.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

På Kontorforum i Parallell D 
Fikk vi fra de viktigste folka i  BUP høré 
Informasjon, venterom, trygghet og hvordan BUP må være 
Om dette fikk vi lære 
av dem som egentlig sitter ved rattet 
Selvfølgelig: De kontoransatte!



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Til slutt før pause vi fikk 
litt ventelistestatistikk.  
Jeg fikk ikke helt med meg hvem det var som prata 
om NPR og kvalitet i henvisningdata.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Så ut av salen vi spurter. 
Pause i hele femten minutter! 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Inn til ny A parallellsesjon  
for å høre om Mestrende barn, TIM og tidlig intervensjon 
Psykolog Kristin Martinsen studieleder ved RBUP Øst- og Sør 
Hadde vi faktisk ikke hørt før.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Så i parallellsesjon A PhD-stipendiat Veronika 
Lorentzen gav oss en ny start. 
Hun snakket om en metode som hun kalte SMART 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Samtidig i Parallellsesjon B snakket psykologspesialist 
Dag Nordanger om hvordan vi i gruppe kunne tukte 
erfaringene til barn som var seksuelt misbrukte.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Deretter ulike terapeutvariabler ble endevendt. 
Vi fikk høre om terapeuten som instrument,  
at det var så mange variabler å ta hensyn til, visste kanskje ikke du? 
Presentasjonen ble levert av Psykologspesialist PhD. Christian Moltu.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Nå i parallell C de var kommet på gli.  
Parent-Child Interaction terapi. 
Med dette var hun svanger 
psykologspesialist, og stipendiat Åse Bjørseth fra Levanger.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Vi fikk så en Bergensk fest 
servert av psykologspesialist Bjørn Brunborg fra RKBU Vest. 
Vi fikk høre hvordan vi kan forebygge alle de vonde sårene. 
DUÅ – Suksessfaktorer i implementering av de utrolige årene. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Samtidig Kontorforum hverandre kunne fortelle 
om tema, problemstillinger, nyheter fra DIPS/Bupdata aktuelle



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Så la vi til side våre fag 
Lot oss underholde og spiste middag



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Forresten, vi har jo glemt Forandringsfabrikken  
Uten tvil suksess der med taktikken. 
Brukererfaring er viktig. 
Men det er jo ikke alt det Marit Sanner sier, som er riktig. 



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Torsdag 2. juni ble flott 
NICE guidelines – ble vurdert av Professor Stephen Scott.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Så fikk vi med bilder, nesten helt uten tall  
utvikling av kvalitetsregistre for fagutvikling og 
praksisbasert kunnskap fra prosjektledare Olle Lindevall



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Og om du ikke var helt pønsj 
etter lønsj, 
enda mere talk  
på Posterwalk



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Så kom dagens Parallellsesjon A om Barnevernsbarn og psykisk helse  
Barnevernet er kanskje en av våre viktigste institusjoner for 
forebyggelse?     
Hun rettet ikke baker for smed 
Ph.D. Forsker Nanna Kayed



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Så vi av Ph.D. Forsker Øyvind Christiansen fikk en smak 
av foreldreveiledning i barnevernets hjelpetiltak.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Førsteamanuensis Bjarne Hansen var samtidig i Parallellsesjon B 
Han snakket om behandling og nasjonal implementering av 
behandlingsprogrammet for OCD



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Forsker i Spedbarnsnettverket Silje Marie Haga 
fortalte oss om et internettbasert program som hu har laga 
for å forebygge depresjon i barselsti’a. 
Programmet heter Mamma Mia.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Sekretær Hedvig Maria Kverneland Wyte kunne så fortelle  
kontoforum i parallellsesjon C om møter i BUP som er transkulturelle 
Fulgt opp av lege Rahim Alizadeh 
som snakket om inspirasjon i arbeidsmiljøé



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Arrangørene har gitt oss denne sjansen 
til å oppsummere hele konferansen. 
Vi er blitt utfordret til noen tanker å tygge  
rundt hvordan komme fra behandling til det å forebygge.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

La oss slutte med noe fantastisk: 
I forgårs leverte helsekomiteen innstilling til Stortinget der den nokså 
drastisk, 
ber Regjeringen sørge for at vi innen juni neste år 
en helhetlig strategi for barn og unges psykiske helse får.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Stortinget krever at strategien skal være tverrsektoriell. 
De vil nå ha både kurativ, helsefremmende og forebyggende 
initiativ for barn og unge på stell.



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Regjeringen kan nok syns at Stortinget har tatt for mye tran. 
For Stortinget vil be Regjeringen følge opp med en økonomisk 
forpliktende opptrappingsplan 
for barn og unges psykiske helse 
som altså i tillegg til behandling, vektlegger helsefremming og 
forebyggelse.



Vi burde egentlig reist oss og gitt en applaus. 
Det er ikke hver dag at Stortinget for barns psykisk helse er 
så raus. 



Fag og forskning - og fra Stortinget helhetlig tverrsektoriell 
psykisk helsestrategi. 
Barn og Unge Kongressen 2016 har brukt opp sin ti’



Denne konferansen har gitt oss Storeslem 
Nå skal vi og dere snart få gå hjem.



Men først etter  
at Professor Holte har fått dratt sine syv psykiske 
helserettigheter.



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 ingenting til. 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… 



Ja, da får du «Professor 
Holtes Syv Psykiske 
Helserettigheter!



Har du hørt om de syv psykiske 
helserettigehetene? 



Nei, har du? 



Nei. Kanskje vi skulle spørre 
regjeringsadvokaten? 



De lyder slik:



De syv psykisk-helserettighetene

• 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 og involvering: følelse av at det spiller noen rolle hva 

man gjør eller ikke gjør 
• Fellesskap og sosial støtte: noen å dele tanker og følelser med, 

noen som kjenner en, bryr seg om en, vil passe på en når det 
trengs.

233



234

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 
barns miljø på - familier, 
barnehager, skoler, kultur 
og idrett.



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.  



Petra fra Porsgrunn           Pedro fra Porsanger

Takk for oss! 



Arne Holte,  
Fagdirektør  

Område for psykisk og fysisk helse  
Folkehelseinstituttet 

Professor, UiO 

Petra Pedro

Barn og unge-kongressen 2016    
Radisson Blu Royal Hotel                 

Bryggen i Bergen, 1.-2. juni, 2016

Fra behandling til 
forebygging (og) 

Oppsummering av 
konferansen


