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 «God mental helse i barnebefolkningen er samfunnets fremtidige 

gullgruve og viktigste ressurs» 

 

God mental helse i befolkningen er samfunnets viktigste ressurs. Dagens samfunn stiller krav 

og utfordringer til god fungering tidligere enn før; til ikke å falle ut av skole, til utdannelse og 

jobb, og til å bli gode foreldre og gi fremtidens barn gode oppvekstsvilkår. Forebygging av 

psykiske lidelser og tidlig behandling av psykiske lidelser hos barn og unge er derfor viktigere 

enn noen gang. Norsk Psykiatrisk forening (Npf) og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk 

forening (Nbupf) har et felles Utvalg for forebyggende psykiatri (UFP) som har prioritert 

arbeidet for å sikre barnas mentale helse. Utvalget har forslag til konkrete tiltak som vi mener 

kan gjennomføres og vil gjøre en forskjell.  

Behandling av psykiske lidelser har vært et område som både fagfolk og politikere har ventet 

lenge med å prioritere. Dette snudde i vårt land da Opptrappingsplanen ble lansert i 1998. 

Men forebygging av psykiske lidelser er lavt prioritert både i førstelinjen og i 

spesialisthelsetjenesten selv om alle er enige om at forebygging er mulig, og at kostnaden ved 

det er mye mindre enn å behandle senere. Mange psykiske lidelser gir tydelige symptomer i 

tidlig voksen alder, men starter ofte allerede i barnealder. Det er ofte ikke mulig med 

sikkerhet å skille ut de barna som vil få en psykisk lidelse i fremtiden. Derfor er det viktig å 

sikre alle barn gode oppvekstforhold, og at barn som har tegn på mental uhelse må følges opp 

spesielt.  

Forutsetningen for å komme tidlig til med tiltak er at alle som er i kontakt med og/eller jobber 

med barn, ungdom og familier har god kunnskap om barns utvikling og mentale helse. Et 

nasjonalt kunnskapsløft om mental helse for foreldre, ansatte i barnehager og skoler er derfor 

en forutsetning for å forebygge mentale helseproblemer hos barn og unge. En annen 

forutsetning er at barn og unge med symptomer på en psykisk lidelse får rask og riktig 

behandling i første- og annenlinjen selv om symptomene ikke fyller kriteriene for en 

diagnose. Psykiske lidelser er resultat av et samspill mellom arv og miljø. Forskningen viser 

oss stadig mer om medfødt sårbarhet og sider ved miljøet som påvirker utviklingen, og 

dermed kan vi bli mer konkret med tiltak.  

Forebyggende utvalg vil i samarbeid med Npf og Nbupf de neste to årene arbeide mot media, 

myndigheter og legeforeningen med følgende saker: 

 Familie/oppvekstforhold for barn: Vi vil bedra til et kunnskapsløft om mental helse i 

form av kurs, e-læring etc. til befolkningen generelt, helsestasjoner, barnehager og 

skoler. Mental helse må få samme fokus som overvekt og mobbing. I denne 

sammenheng er vold et viktig tema som det er vanskelig for barn og unge å forteller 

om.  
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 Barnehage, skole, helsesøstertjeneste: Et kunnskapsløft i skolen betyr at det er 

undervisning på hvert klassetrinn knyttet til mental helse. Det må arbeides for at 

lærebøkene har stoff om psykisk helse, og at dette temaet blir diskutert jevnlig i 

undervisningen. Mobbing og utestengning, bl.a. pga. psykiske plager er her et viktig 

tema. Spesialisthelsetjenesten må engasjere seg i dette arbeidet ved deltakelse i 

undervisning av lærere. Antall helsesøsterstillinger må økes. 

 Ungdomshelse: Mange ungdommer sier de får hjelp for sent. Behandlingstilbudene 

både i første- og annenlinjetjenesten er ikke godt tilpasset denne aldersgruppen. 

Utvalget mener at alle ungdommer mellom 16 og 25 år bør ha gratis helsehjelp, og at 

de prioriteres for time hos fastlege og i spesialisthelsetjenesten med en ventetid ikke 

mer enn en uke etter modell fra kreftomsorgen, mistanke om kreft. Utvalget foreslår at 

det opprettes en egen «Ungdomshelse» som subspesialitet felles for Barne- og 

ungdomspsykiatri og Voksenpsykiatri. Dette kan bygge bro i overgangen mellom de 

to tjenestene som vi i dag vet kan være en vanskelig fase hvor mange faller ut, for så å 

komme tilbake på et senere tidspunkt hvor tilstanden er forverret.  

 Allmennlegetjenesten: Ungdom bør få tilbud om kostnadsfri «bli-kjent-time» hos 

fastlegen ved fylte 15 år. Første- og annenlinjetjenesten bør arbeide tettere sammen, 

bl.a. gjennom felles konsultasjoner med barn og unge med psykiske vansker og deres 

familier. 

 Turnustjenesten: I løpet av turnustjenesten bør det være obligatorisk tjeneste i 

psykiatri/ barne- og ungdomspsykiatri.  

 Spesialistutdanningen: Familieperspektivet og -arbeidet skal få større fokus i 

utdanningen av spesialister med krav om familiearbeid i spesialistutdanningen. 

Utvalget tar ansvar for at forebygging er tema på Psykiatriveka og BUP-dagene. 

 Kompetanseoverføring/ kompetanseutveksling: Foretaksledelse/ledere av poliklinikker 

og avdelinger må anerkjenne kompetanseoverføring og samarbeid/ 

felleskonsultasjoner med førstelinjetjenesten som en viktig del av avdelingens 

virksomhet. Utvalget vil arbeide for endrede refusjonstakster slik at de stimulerer til 

slik praksis. 
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