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Usårbarhets-teorem:

- I ungdomstida reparerer helsa seg selv



• Unges helse har 
aldri vært så
god som i dag

• Fallhøyden stor
• Dramatisk å

miste grepet

Sårbarhets-teorem

Oppvekst - en risikospor?

Unges helse har aldri vært så god som i dag

Fallhøyden stor

Dramatisk å miste 
grepet



Hva oppfatter unge som god 
helse?

Ungdommen beskriver helse som en integrasjon av fysiske, psykiske og sosiale aspekter. 
Helse måles etter grad av funksjonalitet i hverdagen. 

Det ble lagt særlig vekt på psykisk helse og helseplager. 

Ungdommene forteller om usikkerhet og stigmatisering knyttet til psykiske helse. Viktige 
barrierer mot å søke hjelp er manglende selvtillit og redsel for å falle utenfor. 

Tillit oppfattes som en viktig faktor for å søke helsehjelp. Man har tillit til fagpersoner, men man 
må likevel bli kjent før man kan snakke om sine problemer.

Ungdoms perspektiv på helse og helsehjelp
”Å ha et liv som du liker”
Studentoppgave Kull H-05 Mina Dahli (Kvalitativ undersøkelse) 



Emma 14 år - hos fastlegen

Emma (14) har mange kammerater. Hun er god i fotball, populær, klarer seg 

vanligvis godt på skolen. Mor er imidlertid bekymret for Emmas tristhet de siste 3 

ukene. Emma er dessuten irritabel, humøret svinger, hun skulker fotballen og om 

kvelden er hun anspent og skvetter for den minste lyd. En morgen har mor funnet 

Emma sovende på stua.  - Hun ønsker time til datteren hos fastlegen.



Sammenheng mellom depresjon 
og skole dropout







Konsultasjoner hos fastlege. Antall konsultasjoner per 
person etter alder (Statistisk sentralbyrå 2013)

2010 2011 2012
Alle aldre 2,5 2,6 2,6
0-5 år 1,7 1,7 1,7
6-15 år 1,0 1,1 1,1
16-19 år 1,5 1,6 1,6
20-29 år 2,1 2,1 2,1
30-49 år 2,5 2,6 2,6
50-66 år 3,1 3,2 3,2
67-79 år 4,2 4,3 4,4
80-89 år 4,8 5,0 5,2
90 år eller eldre 2,9 3,0 3,2





Kilde: Statistisk sentralbyrå





Helseplager med forebyggingspotensiale?

Tilstand Relasjon til ungdoms perioden
Astma Behandling i ungdomstida påvirker forløpet i voksen 

alder
Type 1 diabetes Antall nye tilfeller har en topp i ungdomstida

Autoimmune tilstander ME (?), Systemisk lupus erythromatose, Juvenil 
idiopatisk arthritis, Autoimmune thyreoidea tilstander 
m.fl.

Ortopediske tilstander Idiopatisk scoliose, Osgood Schlatters sykdom, 
osteochondritis dissecans, muskel smerte syndromer 
m.fl.

Infeksjoner Klamydia, mononucleose, meningitt 

Metabolsk syndrom Insulin resistens syndrom og polycystisk ovarie 
syndrom

Hodepine Økt hyppighet av tensjonshodepine, migrene, tumores 
m.fl.

Depresjon (signalsykdom) Raskt økende antall i ungdomsårene med dreining mot 
voksent bilde: gutter:jenter = 1:2.5 
(Selvmord: gutter:jenter = 4:1)

Angstsykdommer Panikkangst, sosial angst, tvangslidelser, post 
traumatisk stress lidelse

Atferdsproblemer AD/HD,  sosial dysfunksjon, rusproblemer,  

Spiseforstyrrelser Debuterer i 14-17 års alder

Psykotiske lidelser Debuterer ofte sent i puberteten

Russell Viner
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Psykisk sykdom hos unge
• Depresjon (ICD-10)

• alvorlig (insidens 7-8%, prevalens 20%)

• mild og moderat (insidens 18%; gutter 10% og jenter 26%)

• Angst (litt høyere forekomst enn depresjon)

• Spiseforstyrrelse (11% av jenter)

• Post traumatisk stresslidelse (5-7%)

• Psykoser (prevalens 0,5-1 promille) 

• Atferdsforstyrrelse (ICD-10; prevalens 7%)

• ADHD/ADD (prevalens 2% (?))

• Autistiske tilstander (prevalens ca 1%) 





Kilde: NAV statistiske utredninger



Alkohol

Kilde: Statens institutt for rusmiddelforskning



Ruskultur, andre stoffer

Kilde: Statens institutt for rusmiddelforskning

Prosent av ungdom i Norge i alderen 15 – 20 år som oppgir at de noen gang har brukt forskjellige stoffer 



Depresjon – en ”signalsykdom”
Hypotalamus-hypofyse-binyrebark 
aksen er sentral ved stress. 
Prosessene er påvirket av 
kjønnshormonene i puberteten 

Cameron, JL. Interrelationships between hormones, behavior, and affect during adolescence: understanding hormonal, 
physical, and brain changes occurring in association with pubertal activation of the reproductive axis. Introduction to part 
III. Ann. N. Y. Acad. Sci.. 2004: 1021; 110-23
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Depresjon er i 2010 beregnet å være verdens 
største årsak til redusert helse og tapt arbeidsevne 
(DALY)
(WHO: Global Burden of Disease study)

Høyest forekomst i aldersgruppen 15-44 år



Negative livshendelser og immunitet

Liang SW. Life events, frontal electroencephalogram laterality, and functional immune status after acute psychological stressors in 
adolescents. Psychosom Med 1997; 59: 178-86. 

Immun systemet



Negative livshendelser og 
telomerase

Nobelprisen i medisin 2009;  William Szostak, Elizabeth Blackburn og Carol W. Greider

Telomerase aktiviteten 
beskytter kromosomene 
ved celledeling.
Beskytter mot aldring og 
ukontrollert celledeling.
Aktiviteten forstyrres ved 
stress.



• Oppbyggingen av nervesystemet
• Vekst av dendritter
• Dannelse og eliminering av 

synapser
• Neuropeptid uttrykket og 

neurotransmitter reseptor 
følsomheten

• Påvirker regulering av impulser, 
aggresjon, læring og hukommelse

Gogtay, Giedd et al. Proc Nat Acad Sci 2004; 101:8174

Stress og hjernens utvikling i puberteten



Bølger av synaptisk “beskjæring”og
“ledningsisolering” (myelinisering)

Abstrakt tenkningAbstrakt tenkning

IdentitetsutviklingIdentitetsutvikling
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Årsaker til død
I aldersgruppen 15 til 24 år døde i alt 323 personer i 2011. 
91 ungdommer døde av sykdom, og 232 døde en voldsom død (161 
gutter og 71 jenter). 

Mange av dødsfallene blant unge i 2011 hadde sammenheng med 
Utøya-tragedien. Nær 10 prosent av alle som døde en voldsom død 
i 2011, var unge mellom 15 og 24 år

78 ungdommer tok sitt eget liv i 2011, mens antallet i 2010 var 72.



Sammenheng mellom depresjon 
og skole dropout
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Hva fant vi tre år senere?
1)Friske: 44% - 89% av 
guttene og 16 – 31% av 
jentene

2)   Blant de friske hadde en 
høyere andel fått kompetent 
behandling enn blant de som 
ikke var blitt friske

Psykisk helse hos unge: Leger tiden alle sår?
15 åringer med negative livshendelser og depresjon
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80-90% 
får hele sin hjelp hos 

fastlegene 

Hva er samhandling?
8-10% 

henvises 

også til
spesialist-

helse-
tjenesten 

Andrelinjetjenesten



• Unges helse har 
aldri vært så
god som i dag

• Fallhøyden stor
• Dramatisk å

miste grepet

Sårbarhets-teorem

Oppvekst - en risikosport!

Unges helse har aldri vært så god 
som i dag

Fallhøyden stor

Suksess forutsetter  
kunnskap!



Spørsmål/diskusjon


