
1

Forord

Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på
områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste bære-
bjelkene i det norske velferdssamfunnet. For oss som har vårt daglige arbeid her, er det lett å se at selv
om mye er positivt, er det også mye som kan forbedres. Blant leger finnes det mye kunnskap om hvor-
dan helsetjenesten fungerer, og hvor «skoen trykker». Legeforeningen ser det som sitt ansvar å få frem
denne kunnskapen og bidra til at ulike politiske beslutninger trekker helsetjenesten i riktig retning.

Dette er den tredje statusrapporten Legeforeningen gir ut. Den første kom i oktober 2000 og het
«En sammenhengende helsetjeneste Fra stykkevis og delt, til fullt og helt». Gjennom denne rapporten
ønsket vi bl.a. å sette søkelyset på at selv om den nye sykehusreformen var viktig, er det avgjørende for
helsetjenestens kvalitet at behandlingskjeden fungerer som et sammenhengende hele. Den andre rap-
porten omhandlet helsetjenester for eldre, og hadde tittelen «Når du blir gammel og ingen vil ha deg».
Her ropte Legeforeningen et varsko. Til tross for eldremilliard og handlingsplan er det mye som må
forbedres for at helsetjenesten for eldre blir akseptabel. Kapasiteten må økes på flere områder, men
fremfor alt må kvaliteten bedres og kompetansen styrkes. Bare gjennom en kvalitetsmessig opp-
rustning kan vi få en helsetjeneste som bygger på respekt og verdighet og styrker de eldres autonomi. 

Årets rapport handler om helsetjenester for ungdom. Hvorfor, vil nok mange undres. Ungdoms-
tiden forbindes jo med pågangsmot, energi og god helse, ikke sykdom og uhelse? Hvorfor rette søke-
lyset mot en gruppe som er blant de friskeste i samfunnet og med minst behov for helsetjenester? Selv
om det er riktig at de fleste ungdommer er sunne og friske vil Legeforeningen hevde at situasjonen for
mange unge er bekymringsfull. For det første legges grunnlaget for god helse i stor grad i ungdoms-
årene, og mange ungdommer legger til seg en livsstil som er skadelig på sikt. For det andre sliter også
ungdom med sine problemer og plager. Spiseforstyrrelser, seksuelt overførbare sykdommer, ulykker og
mentale lidelser inkludert depresjon og ønske om å ta sitt eget liv er eksempler på helseproblemer som
er spesielt utbredt blant unge mennesker. Ungdom er også i større grad utsatt for ulykker. For det
tredje har flere fagmiljøer påpekt at helsetjenestetilbudet til ungdom er mangelfullt og bør videre-
utvikles.

Mange som har sitt daglige arbeid i helsetjenesten for ungdom, har medvirket til utarbeidelse av
denne rapporten, ved deltakelse i «tenkemøter»,  lunsjmøter og gjennom skriftlige og muntlige inn-
spill. Legeforeningen vil takke alle som har bidratt. Vårt ønske er at årets rapport kan bidra til forstå-
else for hvor viktig ungdomshelsen er for befolkningens fremtidige helse. Forebyggende tiltak som
virker, styrking av mestringsevne, tidlig og målrettet behandling når det trengs, har betydning langt ut
over dagen i dag. På noen områder må kapasiteten økes, spesielt innen barne- og ungdomspsykiatrien.
I tillegg må kunnskap og kompetanse om ungdom og ungdoms helseproblemer økes i helsetjenesten
generelt, og ansvar og samarbeid mellom ulike etater og miljøer må klargjøres, slik at helsetjenesten for
ungdom i større grad kan fremstå som en sammenhengende helhet.

Hans Kristian Bakke
President
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Det er et sentralt dilemma for helsevesenet at de
viktigste arenaer for helsefremmende og forebyg-
gende arbeid ligger utenfor helsesektoren, samti-
dig som resultatene av mangelfull forebygging
og helseskadelig atferd ofte havner på helsetjenes-
tens bord.

Ungdomsårene regnes som en tid med god so-
matisk helse og lavt forbruk av helsetjenester, li-
kevel retter Legeforeningen i denne rapporten
oppmerksomheten mot helsetjenester for ung-
dom. For selv om ungdom som gruppe er blant
de friskeste i samfunnet, er det likevel forhold
som gir grunn til bekymring: ungdom som ved
sin atferd er skadelig for seg selv (alkoholbruk i
ung alder, røyking, stoffmisbruk) eller andre
(mobbing, tyveri, vold og annen antisosial at-
ferd). 

I løpet av ungdomstiden skal den unge ut-
vikle seg fra barndommens avhengighet og uan-
svarlighet, til voksenlivets uavhengighet og an-
svarlighet. Denne overgangen er verken rask el-
ler smertefri, snarere kontrastfylt og turbulent.
Mye av den sårbarheten ungdom kan oppleve i
denne tiden er i streng forstand ikke oppgaver
for helsetjenesten,  men en del av en naturlig ut-
vikling. Men måten ungdommene mestrer over-
gangen på, kan få stor betydning for deres soma-
tiske og psykiske helse. Flere undersøkelser1 har
vist at det er en betydelig grad av relativ stabi-
litet i helseplager fra ungdomsårene: De som på
ett tidspunkt hadde høy grad av rapporterte hel-
seplager, hadde også høy skår på et senere tids-
punkt. De som lå lavt hadde en klar tendens til
fortsatt å ligge lavt på et senere tidspunkt. An-
nen forskning har også vist at det er betydelig
stabilitet i såkalt problematferd fra ungdomså-
rene til voksen alder.  Som det ofte påpekes: i
ungdomsårene legges grunnlaget for helsen se-
nere i livet. De levevaner (den helseatferd) ung-
dommen utvikler får store konsekvenser for
både den somatiske og mentale helsen som vok-
sen. Sannsynligvis kan problembelastning i den

voksne befolkning bli redusert ved å bryte nega-
tiv utvikling i ungdomsgruppen.

Ungdomstiden defineres gjerne som perioden
fra 11 til 20 år, og deles oftest inn i en tidlig pe-
riode (11-14 år), midtperiode (15-17 år) og sen
periode (18-20 år). I rapporten vil vi i første
rekke se på ungdom 13-19 år, men når det er
nødvendig vil også yngre ungdom. 

(11-12 år) og eldre ungdom (20-24) bli truk-
ket inn. Fremstillingen vil dessuten bli preget av
at kunnskapen om helseproblemer hos barn og
unge er dårligere enn tilsvarende kunnskaper
hos voksne, og at det er vanskelig å finne statis-
tisk informasjon om aldersgruppen 13-19 år da
statistikken ofte følger andre aldersintervaller.

I denne rapporten er oppmerksomheten ret-
tet mot helsetjenester for ungdom. Flere fagmil-
jøer har påpekt at helsetjenestetilbudet til ung-
dom er mangelfullt og bør videreutvikles. På
noen områder bør kapasiteten bygges ut og ge-
nerelt bør tilgjengeligheten økes, men noe av det
som omtales er også utenfor helsevesenets an-
svarsområde. At helsesektoren bare i begrenset
grad kan influere på helse og fravær av sykdom
er en gammel erkjennelse.  For helsevesenet er
det et sentralt dilemma at resultatene av mangel-
full forebygging og helseskadelig atferd ofte hav-
ner på helsetjenestens bord, uten at det er vi
som har virkemidlene å sette inn. 

Ungdomstiden er en viktig og sårbar alder,
og forebyggingspotensialene er store. Ved rask
og målrettet hjelp kan mange problemer unn-
gås. Dessverre opplever for eksempel mange
unge med psykiske problemer, og deres pårø-
rende, at det er tidkrevende og ofte vanskelig å
få hjelp. Videre er i mange tilfeller de ulike de-
lene av hjelpeapparatet ikke godt nok koordi-
nert, og viktige signaler om problemer fanges
ikke opp. Legeforeningen ønsker gjennom
denne rapporten å vise at det er mange områder
som må forbedres for at helsetjenesten for ung-
dom og det forebyggende arbeid skal være til-
fredsstillende. Denne rapporten kan være et bi-
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drag til en fornyet debatt om ansvar og samar-
beidsforhold slik at det samlede hjelpeapparatet
til ungdom i større grad kan fremstå som en
sammenhengende tiltakskjede. 

Legeforeningen vil likevel løfte frem to områ-
der der vi mener det trengs en særskilt innsats
nå:
– Kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien må

få et vesentlig løft
– Kunnskapen om ungdom og deres helseproblemer

må økes på alle nivåer i helsetjenesten. Det må
opprettes regionale kompetansesentre i ung-
domsmedisin bygget rundt de tre faglige kjerne-
komponentene allmennmedisin, barne- og ung-
domspsykiatri og pediatri.

Kapittel 1 Helsetjenester for ungdom –
problemer og utfordringer

1.1. Kort om helsesituasjon og helse-
skadelig atferd blant unge
Ved inngangen til tenårene er de unges livsstil
som regel upåklagelig. Ved utgangen av tenå-
rene ser man en polarisering: Noen har fortsatt
en livsstil som er helsemessig gunstig, andre har
utviklet en livsstil som er helsemessig ugunstig. I
ungdomstiden legges grunnlaget for livsstil og
helsevaner i voksen alder. 

Legeforeningen vil peke på: 
• Ungdomsårene regnes som en tid med god so-

matisk helse og lavt forbruk av helsetjenester.
Det er likevel forhold som gir grunn til be-
kymring: ungdom som ved sin atferd er skade-
lig for seg selv (alkoholbruk i ung alder, røy-
king, stoffmisbruk) eller andre (mobbing, ty-
veri, vold og annen antisosial atferd)
– Det forebyggende og helsefremmende arbeidet

blant barn og unge må styrkes betydelig i vårt
samfunn

1.2. Bakgrunnsinformasjon om ungdoms-
befolkningen
Dagens ungdomskull er de minste i etterkrigsti-
den; litt over 8% av befolkningen er i alders-
gruppen 13-19 år.  Hovedtyngden av ungdom
mellom 13 og 19 år er skoleelever; de går i ung-
domsskole eller videregående skole. På videregå-
ende skole er det imidlertid et årlig frafall som
innebærer at ca. 15% av 18-åringene ikke er ele-
ver i den videregående skole.

1.3. Dagens helsetjenestetilbud - omfang
og utfordringer
Det er en rekke helsetjenester rettet mot unge,
men likevel har flere fagmiljøer påpekt at tilbu-
det er mangelfullt og bør videreutvikles. Gene-
relt må tilgjengeligheten bedres, men på noen
områder (spesielt innen barne- og ungdomspsy-
kiatri) må kapasiteten også økes.

Legeforeningen vil peke på:
• Ungdomstiden er en strategisk alder for å vei-

lede og forebygge helseskader. I ungdomså-
rene legges grunnlaget for livsstil og helseva-
ner i voksen alder. Sannsynligvis kan pro-
blembelastningen i den voksne befolkning bli
redusert ved å bryte negativ utvikling i ung-
domsgruppen.
– Skolehelsetjenesten  må bygges ut og være den

primære arena for forebygging
– Helsetjenestetilbudet til ungdom må samord-

nes og videreutvikles for å imøtekomme al-
dersgruppens spesielle problemer

– Kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien
må få et vesentlig løft

• Ungdomstiden er en sårbar alder hvis det
oppstår sykdom. Primærhelsetjenesten er
grunnmuren i helsetjenesten, det er hit be-
folkningen først skal komme med sine helse-
problemer. Undersøkelser har imidlertid vist
at mange ungdommer ikke oppsøker primær-
helsetjenesten selv om de har behov for helse-
hjelp på grunn av terskler i form av kostna-
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der, ikke passende åpningstider, redsel for at
taushetsplikten ikke blir holdt (av kontorper-
sonalet) etc. 
– Gratis helsekonsultasjon hos fastlegen for ung-

dom 12–19 år
– Økt tilgjengelighet til fastlege, f.eks. visse da-

ger etter skoletid
– Skolen må opplyse om hva helsetjenesten kan

hjelpe med

Kapittel 2 De vanligste helsespørsmål,
helseproblemer og sykdommer blant
ungdom

2.1. Pubertet, seksualitet, kjønnssykdom-
mer, kjønnslemlestelse
For de fleste unge er utviklingen av seksuelle re-
lasjoner en langsom og eksperimenterende pro-
sess der kunnskapsbehovet er stort både om hva
som er normalt, hvilke grenser man bør sette og
hvordan man best kan beskytte seg mot uønsket
graviditet og kjønnssykdommer.

Legeforeningen vil peke på:
• Flere undersøkelser har påpekt at ungdom

mangler kunnskap om alt fra kroppslære til
generell innsikt i seksualitet og prevensjon. 
– Skolen/skolehelsetjenesten må gis et klarere

ansvar for at ungdom får tilstrekkelige basis-
kunnskaper

– Ungdom må sikres god tilgjengelighet til gra-
tis prevensjonsmidler (p-piller, kondom) både
på helsestasjoner for ungdom, Senter for ung-
dom, samliv og seksualitet (SUSS) og hos fast-
legene 

– For å forebygge uønsket graviditet, abort og
seksuelt overførbare sykdommer, må de
viktigste rådene til de unge være; 
– Sett dine egne grenser
– Vær ansvarsbevisst – bruk prevensjon 
– Ved tilfeldig sex/sex med en partner man

ikke kjenner så godt - bruk kondom
• Kjønnslemlestelse av jenter medfører økt sy-

kelighet, og i enkelte tilfeller, døden. På lang
sikt fører omskjæring av kvinner til betyde-
lige helseskader. 
– Det norske samfunnet må aktivt arbeide mot

kjønnslemlestelse av jenter
– Helsevesenet må ta aktiv del i å hindre denne

formen for helseskade som påføres jenter i
Norge

2.2. Kroppsideal, kosthold, slanking, over-
og undervekt, spiseforstyrrelser
I vår kultur er ønsket om en tynn og veltrent
kropp et ideal og medfører at frykt for å bli tykk
er utbredt, særlig hos jenter og kvinner. God
helse er dessuten avhengig av riktig kosthold og
mosjon. Dessverre utvikler mange unge dårlige
matvaner og mosjonerer lite. 

Legeforeningen vil peke på: 
• Utviklingen av uheldige kostholdsvaner blant

ungdom er helsemessig ugunstig både på kort
og lang sikt: På kort sikt kan det medvirke til
overvekt og uheldig jo-jo-slanking, i verste
fall utvikling av spiseforstyrrelser. På lang sikt
er feil kosthold, overvekt og lite mosjon riks-
ikofaktorer for sykdom.
– Skolehelsetjenesten må utvikles til å bli den

primære arena for forebygging og informasjon
om riktig kosthold og mosjon 

– Tidlig intervensjon ihht. spiseforstyrrelser er
ofte avgjørende, skolehelsetjenesten og fastle-
gen må ha et tett samarbeid 

– Både barne-, ungdomsskole og videregående
skole må tilby elevene gratis frukt og grønnsa-
ker daglig

• En sunn kropp er avhengig av riktig kosthold
og mosjon. Verdens helseorganisasjon
(WHO) beskriver inaktivitetsutviklingen
som en global epidemi med store konsekven-
ser for folks helse. For lite fysisk aktivitet er
en av hovedårsakene til overvekt, så vel som
til diabetes type 2 og hjerte-kar-sykdommer.
I styrke kan det å være fysisk passiv være like
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farlig som høyt blodtrykk, høyt kolesterol-
nivå og røyking.
– Norge må følge opp Verdens helseorganisa-

sjons (WHOs) oppfordring om å utvikle en
strategi for fysisk aktivitet, kosthold og helse

– Fra et medisinsk synspunkt må kroppsøvings-
undervisningen i skolen utvides betydelig, til
en time hver dag på alle klassetrinn

2.3. Hodepine og andre smerter, angst og
depresjoner, mobbing og vold, skolevegring
Lettere psykiske lidelser er så utbredt i befolk-
ningen at det kan regnes som en av de store fol-
kesykdommene, dette gjelder også for ungdom.
For mange unge er skolehverdagen problematisk
og sykdomsfremkallende.

Legeforeningen vil peke på: 
• Mange ungdommer sliter med angst, depre-

sjoner, hodepine, magesmerter og søvnpro-
blemer. Elevene tegner et bilde av skolen
hvor hverdagen ofte preges av støy og mang-
lende respekt for læreren, og hvor mye tid går
med til å roe ned klassen. Mobbing i skolen
er et økende problem. De senere årene har
det vært et økende fokus på at det i skolen
må være et godt arbeidsmiljø. 
– All ungdom har rett til å oppleve en skole-

hverdag uten helseskadelig mobbing, vold og
trakassering 

– Det må innføres nulltoleranse ifht. mobbing i
skolen 

– Det må lages en egen arbeidsmiljølov for sko-
leelever 

– Skolehelsetjenesten må ha en åpen dør for å
fange opp ungdom med problemer. Det er
nødvendig med et nært og tett samarbeid med
fastlegen rundt ungdom med psykiske proble-
mer

2.4. Livsstilssykdommene; røyking, alkohol,
narkotika 
Hjerte-/karsykdommer, muskel- og skjelettli-

delser, kronisk lungesykdom og kreft omtales i
mange sammenhenger som livsstilssykdommer.
Forskningen har vist at dette er sykdommer som
har nær sammenheng med levevaner og livsstil.

Legeforeningen vil peke på:
• Røyking er en av de mest alvorlige helsefarer i

Europa. Det er viktig å arbeide for å få ned
andelen røykere i befolkningen; både
gjennom forebyggende tiltak og gjennom til-
tak om røykeslutt.
– Skoler, skolegårder, offentlige bygninger, trans-

portmidler og restauranter må være røykfrie
for å verne ikke-røykerne mot passiv røyking

– Helsepersonell og skolehelsetjeneste må aktivt
gi tilbud om, og følge opp de unge i forbin-
delse med, røykeslutt

• Bruk av narkotiske stoffer kan være helseska-
delig og påføre kroppens organer midlerti-
dige eller varige skader. Lunger, lever, blod-
omløp, hjertet og hjernen er mest utsatt. Selv
en enkelt rus kan i enkelte tilfeller ha mange
uheldige effekter som blødninger, små infark-
ter, hjertebank, hjertekramper og epileptiske
anfall. Mange unge må oppsøke psykiatrisk
hjelp etter eksperimentering med rusmidler. 
– Fra et medisinsk ståsted vil Legeforeningen

sterkt advare ungdom mot eksperimentering
med narkotika

– Fastlegen må tidlig inn i oppfølging og be-
handling av ungdom med rusproblemer

2.5. Ulykker og traumer
I følge en rapport fra UNICEF har trafikkulyk-
ker og andre ulykker passert sykdom som viktig-
ste dødsårsak for barn mellom ett og 15 år i den
industrialiserte verden. 

Legeforeningen vil peke på:
• lykker og skader er et av barn og unges vik-

tigste helseproblemer 
– Forebygging av trafikkulykker er viktig  for å

hindre skader på barn og ungdom
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2.6. Den vanskelige, men nødvendige fore-
byggingen
Risikofaktorene for livsstilssykdommene er vel
kjent, det samme er de forebyggende tiltak:
Legge om kostholdet, spise sunn og saltfattig
mat, ikke røyke, ikke drikke for mye alkohol,
trimme, passe vekten og unngå for mye stressbe-
lastning. Selv om dette er vel kjent lykkes man
dårlig med det forebyggende og helsefremmende
arbeidet i Norge.

Legeforeningen vil peke på:
• Det er bedre å forebygge i forkant enn å be-

handle i etterkant. Norge ble lenge betraktet
som et foregangsland, for eksempel i det to-
bakksskadeforebyggende arbeidet. Siden
1980 har imidlertid mange vesteuropeiske
land opplevd reduksjon i andelen dagligrøy-
kere, mens det har vært mindre endringer i
Norge. Tilsvarende har Norge trolig hatt den
strengeste narkotikapolitikk i Europa, men
opplever - i motsetning til de fleste andre
land - en økning i overdosedødsfallene. 
– Det må utvikles virksomme forebyggende og

helsefremmende strategier
– Ungdom må trekkes sterkere inn i planleg-

gingen av forebyggende tiltak overfor ungdom
• Skolen har i årevis vært - og bør fortsatt være

– den sentrale arena for det primærforebyg-
gende arbeid med barn og unge. Men
gjennom årene er det utviklet og benyttet en
rekke forebyggende programmer som har
vært lite gjennomtenkt på forhånd og heller
ikke evaluert i ettertid. 
– Det må være et krav at tiltakspakker som skal

brukes i skolen må være tilstrekkelig kvalitets-
kontrollert og evaluert

• Selv om skolen er en uunnværlig arena for
forebyggende tiltak, vet vi at de elever som
utvikler et negativt forhold til skole og utdan-
ning og de elever som avslutter sin utdanning
uten å ha fullført videregående skole utgjør
spesielt viktige målgrupper. 

– Det er stort behov for tiltak utviklet spesielt
med tanke på disse ungdommene

• Ungdom har ofte spesielle ønsker om «her og
nå» informasjon, veiledning og helsehjelp. De
bruker i økende grad de nye kommunika-
sjonskanalene (SMS, Internett) for å komme
i kontakt med helsevesenet. Undersøkelser
har vist at ungdoms viktigste kunnskapskil-
der for eksempel i forhold til seksualitet og
forebygging av graviditet er jevnaldrende og
Internett.
– Det må tilrettelegges for at ungdom kan «opp-

søke» og motta tilrettelagt og aktuell helsein-
formasjon gjennom sine egne kommunika-
sjonskanaler

• Gjennom kommunale planprosesser legges
viktige føringer av betydning for barn og
unges helse.
– For å vektlegge betydningen av helsefrem-

mende og forebyggende arbeid i kommunene,
og for å bidra til en tjeneste mer tilpasset de
unges behov, må også fagfolk bringes inn i de
kommunale planprosesser

Kapittel 3 Ungdom som trenger mer
spesialisert (somatisk) hjelp 

3.1. Ungdom som trenger sykehus-
behandling
Årlig utskrives nesten 14 500 ungdommer fra
13 til og med 17 år fra sykehus. Ulykker, skader
og forgiftninger er den viktigste årsak til sykehu-
soppholdet, fulgt av sykdommer i åndedretts-
systemet, i fordøyelsesorganene og i muskel- og
skjelettsystemet. 

3.2. Nærmere om ulykker og traumer
I følge NOU 1998:9 «Hvis det haster… Faglige
krav til akuttmedisinsk beredskap» kunne hen-
imot 20- 25 prosent av dem som i dag dør
p.g.a. skader vært reddet dersom man hadde
hatt mer optimal skadebehandling. En undersø-
kelse har vist at bare halvparten av de 52 norske
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sykehusene som høsten 2000 mottok pasienter
med traumer hadde organisert traumeteam.

Legeforeningen vil peke på:
• Ulykker og skader er den viktigste årsak til at

barn og unge legges inn på sykehus og har
blitt den viktigste dødsårsak for barn og ung-
dom. Behandling av alvorlige skader etter
ulykker er en krevende oppgave og er av-
hengig av at kompetent personale er til stede
tidlig, og at de kjenner sine oppgaver. Ved
rask og god behandling kan både liv reddes
og hjerneskade unngås eller reduseres i om-
fang.
– De regionale helseforetakene må sikre at syke-

hus som har akuttfunksjon for kirurgiske pa-
sienter har organisert traumeteam, har ruti-
ner for innkalling av personalet osv., og at
personalet har gjennomført og bestått kurs i
systematisk traumemottak av typen Advanced
Trauma Life Support (ATLS-kus) eller til-
svarende

3.3. Sykehusene er lite tilrettelagt for ung-
dom
Forskrift om barn på sykehus stiller krav til sy-
kehuset bl.a. når det gjelder skoletilbud og akti-
visering av barn og unge under 18 år. En under-
søkelse om barn/ungdom og deres foreldres til-
fredshet med sykehustilbudet viser at tilbudet til
ungdom ble oppfattet som dårlig, uansett syke-
huskategori.

Legeforeningen vil peke på:
• Ungdom som trenger sykehusbehandling la-

ter til å «falle mellom to stoler«, da de ofte er
for gamle for barneavdelingene (som stort
sett har 14, 15 eller 16 års aldersgrense) og
for få som gruppe på voksenavdelinger til å få
et godt tilrettelagt tilbud. Forskrift om barn
på sykehus regulerer at det skal avsettes eget
areal og tilstrekkelig utstyr til undervisning,
aktivisering og stimulering for barn og unge

under 18 år. Undersøkelser viser imidlertid at
få sykehus har tilrettelagte tilbud for ung-
dom.
– Helseforetakene bør organisere barneavde-

lingene som barne- og ungdomsavdelinger opp
til 18 år

– Barne- og ungdomsavdelingene må settes i
stand til å følge opp Forskrift om barn på sy-
kehus slik at innlagt ungdom kan få et godt
og tilrettelagt tilbud

Kapittel 4 Ungdom som trenger mer
spesialisert hjelp fra psykiatrien

4.1. Behandlingskjeden har brist i alle ledd
I følge St. meld 25 (1996-97) Åpenhet og hel-
het, er hovedproblemene for mennesker med
psykiske lidelser at behandlingskjeden har bris-
ter i alle ledd. 

Legeforeningen vil peke på:
• Mange unge som trenger som trenger psykia-

trisk hjelp får i dag enten ikke tilbud eller
hjelp alt for sent. Barne- og ungdomspsykia-
trien har i mange år hatt for liten kapasitet
både når det gjelder polikliniske tilbud og når
det gjelder eventuell innleggelse. 
– Barne- og ungdomspsykiatrien må sikres egne

budsjetter innen opptrappingsplanen for psy-
kiatri

– De regionale helseforetakene må styrke sin tje-
neste slik at barn  og unge får et tilfredsstil-
lende psykiatrisk tilbud i regionen

4.2. Ungdom som trenger hjelp fra
psykiatrien 
For mange vil hendelser i ungdomstiden sette
avgjørende spor for den psykiske helsen som
voksen. Det er anslått at 10% av ungdom utvik-
ler eksternaliserende atferdsproblemer (atferds-
forstyrrelser, rusproblemer), hvor mange som
utvikler internaliserende problemer (angst, de-
presjon, psykosomatiske lidelser) er vanskelig å
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anslå. Det er stor grad av enighet mellom for-
skere og klinikere at om lag 5% av barnebefolk-
ningen har behov for spesialisert psykiatrihjelp.

Legeforeningen vil peke på:
• Tidlig intervensjon og rask oppfølging kan

være avgjørende for å begrense og forkorte
sykdomsutviklingen for ungdom som utvik-
ler psykiatriske lidelser. En stor andel av dem
som henvises til ungdomspsykiatrien fordi de
utvikler depresjon, avvikende atferd eller al-
vorlig atferdsforstyrrelse, er mer eller mindre
kjent i behandlingsapparatet fra før av. Barn
med langvarige og medfødte somatiske syk-
dommer utgjør en risikogruppe for å utvikle
psykiske lidelser. Nærmere halvparten av
barn med konsentrasjonsforstyrrelser (hyper-
aktive eller inaktive) utvikler en atferdsfor-
styrrelse i ungdommen. En ny undersøkelse
viser at minst hvert fjerde barn med lære og
skrivevansker sliter med atferdsvansker. Spi-
seforstyrrelser er et alvorlig helseproblem
blant dagens unge og utfordrer vår tenkning
om sammenhengen mellom kropp og sjel,
det er psykiske lidelser der følelsene uttrykker
seg gjennom kroppens språk.
– For å motvirke problemer i ungdomstiden må

det må utvikles et helsetilbud som særlig iva-
retar barn med langvarige sykdommer, barn
med konsentrasjonsvansker (hyperaktivitet og
inaktivitet), barn med lærevansker og barn og
unge med spiseforstyrrelser. Gjennom indivi-
duelt tilrettelagte tiltak kan situasjonen for
mange av disse barna bedres og problemer i
ungdomstiden motvirkes

4.3. Ungdom med omfattende atferdspro-
blemer utgjør en spesiell utfordring
Man kan ikke sidestille atferdsforstyrrelser og
kriminalitet. De færreste ungdommer med slike
problemer får en langvarig, kriminell løpebane.
Tilsvarende vil de færreste ungdommer som be-
går lovbrudd komme i kontakt med det psykia-

triske hjelpeapparatet som følge av lovbruddet.
Men, en stor andel av de alvorlige voldshand-
lingene foretas av ungdom med alvorlige ruspro-
blemer og atferdsforstyrrelser. Dette er ofte ung-
dom med sammensatte alvorlige psykiatriske og
psykososiale lidelser, rusmisbruk og voldelig at-
ferd, ofte kjennetegnet av empatiforstyrrelser og
sviktende evne til å kontrollere aggresjon. De re-
presenterer en betydelig utfordring for barne- og
ungdomspsykiatrien og barnevernet, både sam-
men og hver for seg. 

Legeforeningen vil peke på:
• Ulike undersøkelser har identifisert en liten

gruppe tungt belastede ungdommer med om-
fattende atferdsproblemer og ofte med en kri-
minell løpebane. Disse ungdommene preges av
dårlig forhold til familie, skole og voksensam-
funnet. De utgjør ca. 5% både av norsk ung-
dom og ungdom med ikke-vestlig bakgrunn.
Kunnskapen omkring behandlingen av denne
aller vanskeligste ungdomsgruppen er liten,
men problemene deres har ofte vært kjent i
ulike deler av behandlingsapparatet i årevis.
– Spesielt i storbyene må det etableres egnede

tilbud for denne gruppen
– Samarbeidet mellom helsetjenesten og andre

etater ( barnevern, skole, rusmiddelomsorgen,
rettsvesenet  etc) må styrkes for å muliggjøre
tidlig intervensjon 

– Barn og miljøer som opplever vold må følges
opp av fagfolk i samarbeid med foreldrene

– Integreringsideologien i skolen har i mange
tilfelle gått altfor langt: Annen ungdom har
rett til å oppleve en skolehverdag uten helse-
skadelig mobbing, vold og trakassering

4.4. Alvorlige psykiske problemer, psyko-
ser, schizofreni m.m.
For ungdom med alvorlige psykiske problemer
er tidlig intervensjon viktig for å hindre eller be-
grense utviklingen av kronisk sykdom og sann-
synligvis forkorte den aktive sykdomsperioden. 
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Legeforeningen vil peke på:
• Ungdom med dobbeltdiagnose (både en klas-

sifiserbar psykisk lidelse og et etablert ru-
smiddelmisbruk) faller ofte utenfor behand-
lingstilbudene både i rusmiddelomsorgen og i
psykisk helsevern. Med økende utbredelse av
ulike rusmidler i stadig yngre aldersgrupper
kan dette raskt bli et voksende problemom-
råde med behov for betydelig kunnskapsut-
vikling og behandling.
– Det må utvikles tverrfaglige team, med fag-

personer både fra rusomsorgen og den psykia-
triske helsetjenesten, for å styrke behandlings-
opplegget for unge med «dobbeltdiagnoser»

Kapittel 5 Fagutvikling og forskning 

5.1.Ungdomsmedisin - et nytt fagfelt?
Kompetansen om unge og ungdoms helsespørs-
mål og helseproblemer må økes i alle deler av
helsetjenesten. 

Legeforeningen vil peke på:
• Det finnes for lite systematisert kunnskap om

hensiktsmessige og effektive arbeidsmåter i
forhold til ungdom. Kunnskap og kompe-
tanse om ungdomsmedisin, helsetjenester for
ungdom og forebyggende arbeid blant barn
og unge må styrkes.
– Det må opprettes regionale kompetansesentre

i ungdomsmedisin bygget rundt de tre faglige
kjernekomponentene allmennmedisin, barne-
og ungdomspsykiatri og pediatri. Forskning
og fagutvikling må foregå i et nært samarbeid
mellom praktikere og forskere

– Det må utarbeides en egen veileder i ung-
domsmedisin

– Nye måter å kommunisere med og øke til-
gjengeligheten til helsetjenester for ungdom,
må utvikles

5.2. Forskning og evaluering om helsefrem-
mende og forebyggende arbeid
Selv om forskning om helsefremmende arbeid
har utviklet seg sterkt de senere årene er det
mange områder med store kunnskapsmangler.

Legeforeningen vil peke på:
• Rapporten Forskning og fagutvikling i forebyg-

gende helsearbeid blant barn og unge, utarbei-
det av en bredt sammensatt tverrfaglig opp-
nevnt av sentrale aktører og miljøer innen
forskning, er et godt utgangspunkt for økt
forskningsinnsats. 
– Viktige problemstillinger innen det forebyg-

gende og helsefremmende arbeidet blant barn
og unge må løftes frem i et nytt forskningspro-
gram 

10

1 Jfr. rapporten Forskning og fagutvikling i Forebyggende og helse-
arbeid blant barn og unge, Legeforeningen 15.2. 2001



Tenårene har en avgjørende betydning for
helsen senere i livet. Her legges grunnlaget for
livsstil og somatisk og mental helse i voksen al-
der. Sannsynligvis kan problembelastning i den
voksne befolkning bli redusert ved å bryte nega-
tiv utvikling i ungdomsgruppen. 

1.1. Kort om helsesituasjon og helse-
skadelig atferd blant unge

Ved inngangen til ungdomsårene er de unges
livsstil som regel upåklagelig2. Så å si ingen røy-
ker når de er 11 år gamle. Nesten ingen har
smakt alkohol. De fleste bruker sykkelhjelm når
de sykler og flytevest når de er ute i småbåt.
Fremdeles får de fleste i seg frokost, spiser mat-
pakke på skolen og får middag etter skolen. Elle-
veåringene er ikke for store til å leke, og mange
er med i organisert idrett. Det fysiske aktivitets-
nivået er som regel tilfredsstillende. 

Ved utgangen av ungdomsårene er situasjo-
nen en helt annen: Mange er blitt røykere. Noen
er blitt storforbrukere av alkohol og andre ru-
smidler. Mange lar være å bruke flytevest i små-
båt eller sykkelhjelm når de sykler. Matvanene er
blitt betydelig forverret. Mange har sluttet helt
med idrett og fysisk aktivitet. En studie foretatt
blant 11- 15 åringer i ni europeiske land konklu-
derer med at tilfredshet med livet reduseres sterkt
når alderen stiger fra elleve til 15 år3.

I ungdomsårene legges grunnlaget for livsstil
og helsevaner i voksen alder. Selv om man ikke
skal glemme at mange ungdommer har en helse-
messig gunstig livsstil som langt på vei stemmer
med anbefalingene fra epidemiologer og helse-
myndigheter, har andre en livsstil som er helse-
messig ugunstig. 

I følge rapporten «Helsefremmende og fore-
byggende arbeid for barn og unge 0- 20 år» (5-
98) fra Statens helsetilsyn viser anerkjente
undersøkelser foretatt i ulike sosiale og kultu-
relle sammenhenger at:

• Omfanget av psykososiale problemer blant
barn og unge varierer mellom 6% og 24%

• Det er en reell økning i psykososiale proble-
mer som asosial atferd, kriminalitet, depre-
sjon, spiseforstyrrelser og rusbruk

• Om lag 16% av barn og unge har så vidt ty-
delige tegn på mistrivsel og tilpasningsvan-
sker at det går ut over deres daglige fungering

• Ca 7% av barnebefolkningen har alvorlige el-
ler moderate vansker

• Gutter i byområder har mer utagerende pro-
blemer enn jenter 

Dessuten:
• Alvorlige atferdsforstyrrelser slik det defineres

i barne- og ungdomspsykiatrien, forekommer
hos ca 7% av alle barn og unge. Forholdstal-
let gutter og jenter er fire til én4. 

Ulike undersøkelser har identifisert en liten
gruppe tungt belastede ungdommer med omfat-
tende atferdsproblemer. Disse ungdommene
preges av dårlig forhold til familie, skole og vok-
sensamfunnet. De utgjør ca. 5% både av norsk
ungdom og ungdom med ikke-vestlig
bakgrunn5.

Legeforeningen vil peke på: 
• Ungdomsårene regnes som en tid med god

somatisk helse og lavt forbruk av helsetjenes-
ter. Det er likevel forhold som gir grunn til
bekymring: ungdom som ved sin atferd er
skadelig for seg selv (alkoholbruk i ung alder,
røyking, stoffmisbruk) eller andre (mobbing,
tyveri, vold og annen antisosial atferd.
– Det er et sentralt dilemma for helsevesenet at

de viktigste arenaer for helsefremmende og
forebyggende arbeid ligger utenfor helsesekto-
ren samtidig som resultatene av mangelfull
forebygging  og helseskadelig atferd ofte hav-
ner på helsetjenestens bord

– Det forebyggende og helsefremmende arbeidet
blant barn og unge må styrkes betydelig i vårt
samfunn
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1.2. Bakgrunnsinformasjon om ung-
domsbefolkningen

Ungdomstiden defineres gjerne som perioden
fra 11 til 20 år, og deles 6 inn i en tidlig periode
(11- 14år), midtperioden (15- 17 år) og sen pe-
riode (18- 20 år). Hovedfokuset i denne rappor-
ten vil være ungdom 13- 19 år, men der det an-
sees som nødvendig vil også ungdom i tidlig pe-
riode (11- 12) og unge voksne (20- 24) bli
trukket inn i drøftingene. 

Dagens ungdomskull er de minste i etter-
krigstiden7 både når man ser på gruppen 11- 20
eller 13- 19. I aldersgruppen 13- 19 år befinner
det seg per 1.1. 2001, 376 563 personer,  hvil-
ket er litt over 8% av befolkningen.

Hovedtyngden av ungdom mellom 13 og 19
år er skoleelever. De yngste går på ungdomssko-
len, fordelt med 52 000- 55 000 på hvert av de
tre ungdomsskoletrinnene. De eldste har, etter
reform 1994, rett til treårig videregående opplæ-
ring. Av elevene som avsluttet grunnskolen i
1999 viste fordelingen samme høst at:
• 52% studerte på allmennfaglig studieretning

på videregående skole
• 43% studerte på yrkesfaglige studieretninger

på videregående skole
• 1% var i andre utdanninger (ikke under Lov

om videregående utdanning)
• 4% var ikke i utdanning per 1.10. 1999

Følgende oversikt viser andel av registrert årskull
som går i videregående utdanning:

Selv om de fleste ungdommene går på videregå-
ende skole, er det viktig å merke at det er et årlig
frafall og at så mye som 15% av 18-åringene
ikke fullfører videregående skole. 

1.3. Dagens helsetjenestetilbud - om-
fang og utfordringer

Flere fagmiljøer har påpekt at helsetjenestetilbu-
det til ungdom er mangelfullt og bør videreutvi-
kles. Ungdomstiden er en viktig og sårbar alder,
og forebyggingspotensialene er store. Ved rask
og målrettet hjelp kan mange problemer unn-
gås. Det er i dag en rekke helsetjenester rettet
mot unge: 

1.3.1. Primærhelsetjenesten
Primærhelsetjenesten er grunnmuren i helsetje-
nesten. Det er hit befolkningen kommer først
med sine helseproblemer. Dette er også tilfelle
for ungdom, selv om de har færre konsultasjoner
i primærhelsetjenesten enn andre aldersgrupper.
Etter lov om helsetjenester i kommunene har
primærhelsetjenesten et medansvar for tidlig
identifisering og hovedansvar for oppfølging av
barn og unge med særlige behov.

1.3.1.1. Allmennlegetjenesten
Ved innføring av fastlegeordningen fra 1.6.
2001 ble det besluttet at ungdom 12- 16 år som
hovedregel skal ha samme fastlege som mor, og
at ungdom over 16 år skal ha rett til selv å velge
fastlege. For mange ungdommer innebærer
dette en faktisk endring da 46% av aldersgrup-
pen 16- 24 år var uten fast lege før innføringen
av reformen8.

Allmennlegen er ungdoms viktigste kontakt
med helsevesenet: I 1998 var det ca. tre millio-
ner ungdomskontakter med allmennlege. Like-
vel har ungdom som gruppe færrest legebesøk i
året: I 2000 hadde ungdom 16- 24 år i
gjennomsnitt 3,3 kontakter med lege de siste 12

12

Elever i videregående utdanning i % av registrert årskull

16 år 17 år 18 år

1980 72% 69% 55%

1990 90% 84% 75%

1995 94% 93% 84%

1999 93% 92% 85%

(Kilde: Statistisk Sentralbyrå/emner/02barn og unge/
tabeller/00b0209)



måneder for egen sykdom, mot 3,9 i befolk-
ningen under ett9. 

23% oppgir at de ikke har vært i kontakt
med lege de siste 12 månedene, mens det i følge
Levekårsundersøkelsene fra Statistisk Sentral-
byrå er dette som er de vanligste grunnene til at
ungdom mellom 16 og 24 år oppsøker lege:
• 39% har luftveisinfeksjoner, allergi og astma
• 22% har hodepine eller migrene
• 10-20% har angst eller depresjon
• 12% har muskel- og skjelettplager

Fra allmennlegene rapporteres det at frykten for
ikke å være «normal» ligger bak mange unges
henvendelser10. Fastlegenes arbeid omfatter både
forebygging, diagnose og behandling.

Allment praktiserende lægers forening (Aplfs)
fagutvalg mener det er et underforbruk av helse-
tjenester blant ungdom - spesielt hos dem med
størst behov for hjelp. I Dagens Medisin 22.11.
2001 sier lederen av Aplfs fagutvalg, Svein Stei-
nert at det et tankekors at det nå trolig blir gratis
p-piller til unge jenter, men at de må betale for
legekonsultasjonen for å få resepten. Både Stei-
nert og andre kolleger har erfart at flere unge har
problemer med å skaffe til veie de 110 kronene
det i 2002 koster å gå til legen. Selv om all-
mennlegens kontor allerede i dag er unges før-
stevalg når de trenger hjelp vedrørende kropp og
helse, unngår mange å gå til legen på grunn av
prisen. Fagutvalget går derfor inn for at ungdom
mellom 13 og 19 år bør fritas for egenandel ved
konsultasjon hos allmennlege. Steinert presiserer
at tilbudet om gratis legehjelp særlig er viktig for
den gruppen som ikke har noe godt forhold til
foreldrene sine, eller har foreldre med dårlig
økonomi. Ungdom med større grad av sykelig-
het og problemer må oppleve lav terskel for å
komme til allmennlegen. Ungdomstiden er en
sårbar alder når det oppstår sykdom, og en stra-
tegisk alder for å veilede og forebygge helseska-
der, sier Steinert i intervjuet.

1.3.1.2. Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er landets eldste forebyggende
helsetjeneste med røtter fra midten av 1800-tallet.
Årlig er det 3- 400 000 konsultasjoner, de fleste i
barne- og ungdomsskole. I henhold til forskrif-
tene er skolehelsetjenestens formål11:
• arbeide for å fremme elevenes totale helse og

forebygge sykdom, skade eller lyte 
• samarbeide med hjem, skole og det øvrige

hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere
og løse de helsemessige problemer som spesi-
elt knytter seg til skoleelevers situasjon 

I hovedsak er arbeidet i skolehelsetjenesten orga-
nisert gjennom avtalte konsultasjoner individu-
elt eller i gruppe, og omfatter bl.a. helseundersø-
kelser og vaksinasjoner. Utover dette skal skole-
helsetjenesten også være tilgjengelig til faste
tider for å gi barn og unge mulighet til å komme
og ta opp personlige forhold. Skolehelsetjenes-
ten er ikke forutsatt å skulle drive kurativ virk-
somhet. 

Skolehelsetjenesten skal videre være pådriver i
det helsefremmende og forebyggende arbeidet
på skolen,  bl.a. gjennom å være samarbeidspart-
ner for skolens personell og bidra med fagkunn-
skap og eventuelt i undervisningen om alkohol-
narkotika-tobakk, samliv og seksualitet, ulykker
og skader, inneklima, mobbing, ernæring og
trivsel på skolen og dessuten generelt arbeide for
et godt miljø for skoleelever. 

Skolehelsetjenesten er lovpålagt for alle elever
i 1.- 10. klasse, men ti av 59 kommuner hadde
ikke slik tjeneste i 2000. Dårligst er tilbudet i
den videregående skole. Siren Haugland har ny-
lig avgitt doktorgradsavhandling12 om helsepla-
ger, skolestress og fysisk aktivitet blant ungdom.
Denne og andre norske undersøkelser13 viser at
skolens arbeidsmiljø kan utgjøre en risiko for
elevenes helse. I et intervju i Aftenposten 25.2.
2002 uttaler Haugland at myndighetene forspil-
ler en viktig mulighet til å hjelpe ungdom som
sliter med problemer. 
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Skolen utgjør elevenes arbeidsmiljø. Skole-
helsetjenesten har, på samme måte som bedrifts-
helsetjenesten, mulighet for hindre at skolen blir
en risikofaktor for ungdom. Skolen er det stedet
elevene oppholder seg det meste av dagen, og
samtidig det stedet hvor mange av elevenes pro-
blemer kan ha sin årsak. Skolen er derfor en
unik arena for helsefremmende og forebyggende
arbeid, som et sted hvor ’alle’ kan nås, både som
enkeltindivider og i grupper. Skolen utgjør et
sted hvor man kan planlegge, gjennomføre og
evaluere systematiske tiltak, både gjennom en
massestrategi og i forhold til ’høyrisikogrupper’. 

Likevel ser vi at livsstilsproblemene øker i
denne aldersgruppen. Det handler blant annet
om rus, røyking og stress. Mange elever har ver-
ken helsesøster eller lege. Om det finnes et til-
bud er det vanlig å beregne dobbel så mange ele-
ver per legetime  i videregående skole sammen-
lignet med barne- og ungdomsskolen. Dette kan
bety at 1 000 elever eller mer skal dele på tre-
fire «legetimer» i uken. Disse elevene er gjerne
fordelt på flere ulike skoler. 

I noen kommuner er skolehelsetjenesten blitt
erstattet med helsestasjon for ungdom - som ikke
er en obligatorisk tjeneste, men som var ment å
være et supplement til skolehelsetjenesten.

1.3.1.3. Helsestasjon for ungdom
Å ha egne helsestasjoner for ungdom14 er ikke en
lovpålagt tjeneste for kommunene, men kommu-
ner som ønsker det kan organisere slike supple-
rende tjenester med hjemmel i forskrift om hel-
sestasjon. Statens helsetilsyn15 har anbefalt en ut-
bygging av helsestasjoner for ungdom. I utred-
ningen om helsestasjon for ungdom heter det: 

«Det å motivere og bevisstgjøre ungdom til å
utvikle gode livsstilsvaner og handlingsberedskap
tidligst mulig blir sentralt i det helsefremmende og
forebyggende arbeidet. Helsestasjon for ungdom vil
kunne være en bidragsyter og pådriver for å nå de
nasjonale målene for prioriterte innsatsområder
overfor ungdom.  Ungdom som oppsøker helsesta-

sjon for ungdom definerer selv sine behov for vei-
ledning, hjelp og støtte. Det å gi alle ungdommer
mulighet til å kunne oppsøke helsestasjon for ung-
dom kan i seg selv virke helsefremmende og fore-
byggende. Ungdom som tar initiativ og ansvar for
egen helse vil kunne ha bedre forutsetninger for å
forstå, se sammenhenger og handle i forhold til
faktorer som påvirker deres egen helse og trivsel.
Tidlig læring og egenerfaring kan ha betydning for
deres helseatferd og hvordan de vil bruke helsetje-
nesten for øvrig i ungdomsårene og senere i voksen-
livet.»

Helsestasjon for ungdom har i løpet av 1990-
årene hatt en betydelig vekst og i dag er det på
landsbasis ca. 350 ungdomshelsestasjoner som
kommunal eller interkommunal virksomhet.
Trolig er det rundt 60 - 70 000 besøk årlig.
Åpningstidene varierer, mange steder er åp-
ningstid på bare to til tre timer pr. uke. Flertal-
let av helsestasjonene for ungdom har begrenset
sin virksomhet til å gjelde helseopplysning og
veiledning/samtale i forhold til prevensjon, sam-
liv og seksualitet. Erfaringsmessig er det flest
jenter (ca. 95%) som oppsøker helsestasjon for
ungdom. Flere steder er det satt i gang spesielle
rekrutteringsforsøk for å nå guttene. 

1.3.2. Spesialisthelsetjenesten

1.3.2.1. Sykehus og annen spesialisthelse-
tjeneste
Fastlegen skal henvise videre til spesialisert be-
handling ved behov. Det er ca. 7 600 sykehu-
sopphold årlig i aldersgruppen 13- 56 år, og ca.
6 500 sykehusopphold i aldersgruppen 16- 17
år16. Sykehusenes sengeavdelinger er dårlig til-
passet ungdom; Barneavdelingene har stort sett
14, 15 eller 16 års aldersgrense og er dårlig til-
passet ungdommenes behov. Voksenavdelingene
har meget høy gjennomsnittsalder på sine pasi-
enter, har ikke fasiliteter som passer ungdom,
har ikke skoletilbud, ikke oppholdsrom etc.
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1.3.2.2. Barne- og ungdomspsykiatri
I følge St. meld 25 (1996-97) Åpenhet og hel-
het, vil anslagsvis 15% av barna ha moderate til
alvorlige psykiske problemer som vil bli behand-
let av førstelinjetjenesten (primærhelsetjenesten,
skolens rådgivingstjeneste og det kommunale
barnevern), mens ca. 5% av barn og unge har
problemer av en slik art og kompleksitet at de er
en naturlig oppgave for spesialisthelsetjenesten
- og de bør henvises raskt. Stortinget besluttet i
1998 en opptrappingsplan for psykisk helsevern
på 24 milliarder kroner over åtte år (1999-
2006). I planen ligger en målsetting om utbyg-
ging av den barne- og ungdomspsykiatriske spe-
sialisthelsetjeneste til å dekke 5% av den aktuelle
befolkningsgruppen. SAMDATA-tallene viser at
det er et langt stykke frem til dette målet nås. I
2000 var dekningsgraden 2,5% for barn og
unge i alderen 0- 17 år.  Tall fra Norsk Pasien-
tregister viser dessuten at antallet barn og unge
som venter på behandling er økende; ved års-
skiftet ventet 2 506 unge under 18 år på psykia-
trisk hjelp.

I følge SAMDATA Psykisk helsevern Tabel-
ler 2000 ble det i 2000 behandlet 26 430 pasi-
enter i psykisk helsevern for barn og unge,
hvorav 24.482 fikk poliklinisk behandling mens
1 948 fikk dag og/eller døgnbehandling, hvilket
innebærer at nesten 93% av behandlingstilbudet
utgjøres poliklinisk. 

Som medisinsk spesialitet omfatter barne- og
ungdomspsykiatri forebyggende arbeid, og ut-
redning, diagnostikk og behandling av psykiske
lidelser hos barn og ungdom i alderen 0-18 år.
Vurdering av barnets samhandling med sin fa-
milie og sosiale nettverk inngår i dette. 

1.3.3. Senter for ungdom, samliv og seksua-
litet - SUSS 
Stiftelsen SUSS-telefonen (800 33 866) ble eta-
blert i 1987 for å drive forebygging av uønskede
graviditeter og abort hos ungdom i Norge.
SUSS tilbyr ungdom gratis råd og veiledning fra

medisin- og psykologistudenter med bakvakt av
autorisert, kvalifisert helsepersonell. SUSS har
ca. 15 000 telefonsamtaler årlig, 2/3 av innring-
erne er jenter og 1/3 er gutter. Gjennomsnittsal-
deren er 14 år for jentene og 15 år for guttene.
Henvendelsene dreier seg i første rekke om:
• Hva er normalt Fysisk og psykisk

Kropp, pubertet, utvikling,
følelser, tanker

• Er jeg syk Seksuelt overførbare syk-
dommer, spiseforstyrrelser,
depresjon, angst, selvmords-
tanker

• Forebygging Seksuell debut, prevensjons-
veiledning, prevensjonssvikt,
diagnostikk, smitteoppspo-
ring og behandling

• Seksualitet Sex alene, sex med andre,
seksuelle overgrep, filier,
homofili, bifili, seksuell
lavalder

• Graviditet/abort Risiko for graviditet, gravi-
ditetstegn, graviditetstest,
svangerskap og rettigheter,
selvbestemt abort og abort
på annen indikasjon

Det er særlig unge i alderen 13-16 år utenfor
Oslo-regionen som benytter seg av SUSS-telefo-
nen. SUSS tilbyr også nett-tjenester:
www.suss.no. Fra 1998 er SUSS finansiert di-
rekte over statsbudsjettet.

Legeforeningen vil peke på:
• Ungdomstiden er en strategisk alder for å vei-

lede ungdom og slik forebygge helseskader. I
ungdomsårene legges grunnlaget for livsstil
og helsevaner i voksen alder. Sannsynligvis
kan problembelastningen i den voksne be-
folkning bli redusert ved å bryte negativ ut-
vikling i ungdomsgruppen
– Skolehelsetjenesten  må bygges ut og være den

primære arena for forebygging
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– Helsetjenestetilbudet til ungdom må samord-
nes og videreutvikles for å imøtekomme al-
dersgruppens spesielle problemer

– Kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien
må få et vesentlig løft

• Ungdomstiden er en sårbar alder hvis det
oppstår sykdom. Primærhelsetjenesten er
grunnmuren i helsetjenesten, det er hit be-
folkningen først skal komme med sine helse-
problemer. Undersøkelser har imidlertid vist
at mange ungdommer ikke oppsøker primær-
helsetjenesten selv om de har behov for helse-
hjelp på grunn av terskler i form av kostna-
der, ikke passende åpningstider, redsel for at
taushetsplikten ikke blir holdt (av kontorper-
sonalet) etc. Det må derfor etableres:
– Gratis helsekonsultasjon hos fastlegen for ung-

dom 12- 19 år
– Økt tilgjengelighet til fastlege, f.eks. visse da-

ger etter skoletid
– Skolen må opplyse om hva helsetjenesten kan

hjelpe med
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I dette kapitlet drøftes både de helsespørsmål
ungdom ofte er opptatt av, de vanligste sykdom-
mer de får og problematiske sider ved den helse-
atferd mange ungdommer utvikler. Mesteparten
av det som omtales her faller inn under primær-
helsetjenestens ansvar; det vil si at det er proble-
mer ungdom kan oppsøke fastlegen eller skole-
helsetjenesten for, men noe av det som omtales
er også utenfor helsevesenets ansvarsområde. At
helsesektoren bare i begrenset grad kan influere
på helse og fravær av sykdom er en gammel er-
kjennelse. Det er et sentralt dilemma for helse-
vesenet at de viktigste arenaene for helsefrem-
mende og forebyggende arbeid ligger utenfor
helsesektoren samtidig som resultatene av mang-
elfull forebygging og helseskadelig atferd ofte
havner på helsetjenestens bord. 

2.1. Pubertet og seksualitet

2.1.1. Pubertet
Puberteten finner sted i 10- 16 års alderen for
jenter og omtrent to år senere for gutter.
Gjennomsnittsalderen er 13 år, og i løpet av det
siste hundreåret har pubertetsalderen sunket
med tre år. Både tidlig og sen pubertetsalder kan
oppleves som en stressfaktor for de unge, og
mange bærer på mye tvil og mange spørsmål om
hva som er «normalt», og om det er noe galt
med dem. Mens tidlig utvikling stort sett opple-
ves som positivt for gutter, som for en periode
blir høyere, sterkere og kraftigere og dermed
mer attraktive enn sine jevnaldrende, oppleves
det oftere som negativt for jenter. Flere forskere
knytter også tidlig fysisk modning hos jenter til
økt risiko for problematferd, som (påtvunget)
tidlig seksuell debut, å ha eldre venner enn en er
moden for, (for) tidlig løsriving fra foreldrene,
men også spiseforstyrrelser og depresjon17. For
både gutter og jenter kan sen fysisk modning
innebære at de blir sett på som barnslige og lite
attraktive av sine jevnaldrende.

I tillegg til den kroppslige modningen fra

barn til voksen er ungdomstiden ofte en turbu-
lent modningstid både kognitivt og moralsk der
den unge skal finne frem til sine egne selvsten-
dige vurderinger. 

2.1.2. Ungdommens seksualitet i et helse-
perspektiv
Verdens helseorganisasjon definerer helse som
en tilstand av fullkomment fysisk, mentalt og
sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom
eller svekkelse. Det er få ting som på en så total
måte kan gi oss en slik tilstand av fullkomment
fysisk, mentalt og sosialt velvære som vår seksua-
litet, men det er også knyttet mye utrygghet,
frustrasjon og prestasjonsangst til seksualitet,
særlig hos unge i debutalderen. Det er et tanke-
kors at mye av fokuset rundt ungdom og seksua-
litet er knyttet til faren for å bli uønsket gravid,
faren for å bli presset til sex for tidlig og faren
for å bli smittet av seksuelt overførbare sykdom-
mer. Dette spenningsfeltet avdekker at ungdom-
mens seksualitet også kan utgjøre en mulig hel-
setrussel, og innebære seksuell risikoatferd. 

For de fleste ungdommene er utviklingen av
seksuelle relasjoner en langsom, eksperimente-
rende og akkumulerende prosess der det går år
fra første kjæreste til første samleie. Men under-
søkelser18 har vist at for tidlig seksuell debutalder,
for høyt tempo eller for stort avvik fra den steg-
vise utviklingen er relatert til seksuell risikoat-
ferd. Undersøkelser19 blant 18-åringer i Norge
har vist at over 10% av jentene og over 5% av
guttene allerede som 18-åringer har hatt negative
helsekonsekvenser som følge av sin seksualatferd.
Om lag 6% av jentene hadde tatt en abort, og
5% av guttene oppga at partneren deres hadde
tatt abort. 7% av jentene bekreftet å ha hatt en
seksuelt overførbar sykdom, mens under 1% av
guttene svarte ja på dette. Det er også verd å
merke seg at nesten 60% av jentene og 38% av
guttene kjente en som hadde tatt abort, mens
hver tredje jente og hver femte gutt kjente en
som hadde hatt en seksuelt overførbar sykdom.
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2.1.3. Seksuell debutalder
Den seksuelle debutalder har vært ganske stabil i
Norge siden 1970-årene: halvparten av alle jen-
ter har hatt sitt første samleie ved 17,3 år, og
halvparten av alle gutter har hatt sitt første sam-
leie ved 18 år20. I følge ungdomsundersøkelsen21

er det svært få 14-åringer som har debutert; 4%
av jentene og 2% av guttene, økende til 24% av
jentene og 15% av guttene i 16-årsalderen og
62% av jentene og 47% av guttene ved 18-årsal-
deren. 

Forskning har vist at gode seksualkunnskaper
og et positivt syn på seksualitet bidrar til utsatt
seksuell debutalder og færre tenåringsgravidite-
ter22. I følge en arbeidsgruppe nedsatt av Statens
helsetilsyn viser undersøkelser at ungdom mang-
ler kunnskap om alt fra konkret kroppslære til
generell innsikt i seksualitet og prevensjon: 
• De yngste aldersgruppene mangler basis-

kunnskaper om kroppsutvikling, seksualitet,
samlivsrelasjoner og prevensjon

• Både gutter og jenter trenger trening i kon-
krete handlingsstrategier i seksuelle situasjo-
ner. Undersøkelser viser for eksempel at de
lar seg «presse» både til sex de i utgangspunk-
tet ikke har lyst til, og til sex uten beskyttelse

• Ungdom trenger veiledning og støtte til å
sette egne grenser

Svært mange jenter gjør sine første seksuelle er-
faringer på fest, under påvirkning av rusmidler
og ofte uten eget samtykke23. Slike opplevelser
kan være skyld- og skambelagt, og bli kilde til
psykisk belastning og lidelse. Hendelsene blir li-
kevel sjelden rapportert, selv om de kan inne-
holde de samme elementene som bruk av seksu-
alisert vold: psykisk og fysisk press, trusler om
sosial stigmatisering og krav om hemmelighol-
delse. Upublisert materiale fra voldtektsmotta-
ket ved Oslo Legevakt viser at litt under halv-
parten av jentene under 18 år som oppsøker
mottaket etter overgrep, velger å ikke anmelde
forholdet. 

2.1.4. Forebygging av uønsket graviditet,
prevensjon og abort
Forebygging av uønsket graviditet har hatt høy
prioritert i Norge. Prevensjonsveiledning i sko-
len, SUSS-telefon, helsestasjon for ungdom, gra-
tis kondom og gratis p-piller er viktige tiltak i
det forebyggende arbeidet. Hvert år deler Sta-
tens helsetilsyn ut en million kondomer via hel-
sestasjonene. I følge undersøkelsen «Voksen i år
2000»24 brukte to av tre 18-åringer en eller an-
nen form for prevensjon både ved sitt første og
siste samleie. Ved første samleie brukte nesten
alle kondom, mens ved siste samleie brukte 37%
av jentene p-piller. I tråd med andre studier vi-
ser dette at etter hvert som samleiet blir en del
av jenters seksualliv, vil mange skifte fra kon-
dom til p-piller. 

Med unntak av Sverige er det flere svanger-
skap og aborter blant tenåringer i Norge enn i
de andre nordiske landene. I 1999 var det 2 566
tenåringsaborter i alderen 13- 19 år, en økning
på 133 fra året før25. 

Undersøkelser fra Statens institutt for Folke-
helsa viser at det er en liten gruppe ungdommer
(5%) som i større grad enn andre utsetter seg for
ulike typer risiko. De drikker mye alkohol, røy-
ker, går ofte på diskotek, har mange seksualpart-
nere og bruker sjelden kondom. 

2.1.5. Seksuelt overførbare sykdommer
Bruk av kondom er viktig for å hindre spred-
ning av seksuelt overførbare sykdommer. Hepa-
titt B (smittsom gulsott), syfilis og gonoré har
generelt gått tilbake i Norden og er nokså
sjeldne i ungdomsgruppa. HIV-smitte er også
sjelden blant de unge, men i følge Harald Moi
ved Olafiaklinikken i Oslo, har det aldri vært
større sjanse for å få HIV i Norge enn nå26. Kla-
mydia og kjønnsvorter (kondylomer) er dessu-
ten blitt vanligere blant ungdom. Undersøkelser
blant jenter under 24 år som har oppsøkt
gynekologiske poliklinikker, prevensjonskontor
eller søkt abort, har vist at mellom 12% og 23%
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av dem har klamydiainfeksjon27. Selv om dette
er et selektert utvalg tyder det på en stor utbre-
delse av denne sykdommen blant seksuelt aktive
jenter. Folkehelsa satte seg som mål at klamydia
skulle være utryddet innen år 2000, i fjor var
antallet oppe i 14 000, og tallet øker. Klamydi-
ainfeksjon uroer mange unge jenter fordi den
kan føre til ufrivillig barnløshet, og man regner
med at mellom 100 og 150 kvinner blir sterile
som følge av denne kjønnssykdommen hvert år. 

Ulike undersøkelser tyder på at mellom 20
og 30% av seksuelt aktive ungdommer har
kjønnsvorter28. De som er mest i faresonen er
ungdommer med hyppig partnerskifte og som
ikke bruker kondom. Man regner med en risiko
på mellom 60 og 90% for å bli smittet dersom
man har sex med en som har kjønnsvorter. Mest
smittsomt er viruset rett etter at man selv har
fått det. Kjønnsvorter er en plagsom og hyppig
tilbakevendende kjønnsykdom som følger med
papillomaviruset. Hos mennene er vanligvis vor-
tene ganske godt synlige, og behandlingen fore-
går med pensling av medikament. Kvinner må
være mer på vakt da kjønnsvortene kan være
skjult inne i skjeden. Vanligvis er ikke kjønns-
vorter farlige, men trolig kan ulike typer av pa-
pillomaviruset føre til livmorhalskreft hos
kvinner. 

En ny undersøkelse om sexvaner i Europa vi-
ser at nordmenn oftere er fulle og sjeldnere bru-
ker kondom, når de har tilfeldig sex. Bare 15%
av nordmenn bruker kondom ved tilfeldig sex,
mot 73% av grekerne. Forsker Bente Træen sier
i et intervju at man i Norge er lite bekymret for
å få kjønnssykdommer; kjønnsykdommer er et
ikke-tema. Man bruker kondom for å unngå
graviditet.

2.1.6. Kjønnslemlestelse 
Mange jenter som bor i Norge, lever med risi-
koen for å bli omskåret, selv om dette er forbudt
ved lov29. I følge lov om forbud mot kvinnelig
kjønnslemlestelse av 1995 er omskjæring av

kvinner straffbart i Norge. Dette gjelder uansett
om inngrepet foregår her i landet eller om forel-
dre eller andre tar med en jente til utlandet og
får inngrepet utført der. 

Kvinnelig omskjæring er en flere tusen år
gammel tradisjon. Den praktiseres i hovedsak i
et område som strekker seg fra Nord-øst-Afrika
over deler av Sentral-Afrika, og til noen vestafri-
kanske land. Tradisjonen er eldre enn de store
religionene i området. Dette er således ikke, som
mange tror, en muslimsk skikk. Det er anslått at
98% av kvinnene i Somalia, 85% i Etiopia,
90% i Eritrea, 80% i Gambia og 89% i Sudan
er omskåret. Totalt regner man med at 130 mil-
lioner av verdens jenter og kvinner er kjønns-
lemlestet, og at over to millioner jenter årlig ut-
settes for kjønnslemlesting. 

Det finnes, avhengig av lokal tradisjon, flere
typer eller grader av omskjæring. Infibulasjon er
den mest omfattende formen og innebærer del-
vis eller fullstendig fjerning av ytre genitalia og
gjensying, slik at vaginalåpningen forsnevres.
Man antar at omtrent to tredjedeler av de om-
skårne kvinnene som bor i Norge har gjennom-
gått infibulasjon. Dette er internasjonalt den
minst utbredte formen, men på grunn av inn-
vandringsmønsteret, med mange fra Somalia, er
dette den vanligste formen i Norge. I Somalia
har 80% av kvinnene vært utsatt for denne for-
men for omskjæring. Som regel omskjæres jen-
tene i god tid før puberteten. I Somalia er det
vanligst å omskjære jentene i alderen 5-10 år,
men man antar at for somaliere i eksil kan det
være større spredning i alder for tidspunkt for
omskjæring.

I Norge bor det i dag over 3 000 jenter under
20 år med foreldre fra land hvor omskjæring
praktiseres. Den største gruppen er fra Somalia -
ca. 2000 jenter. Hvor stor andel av disse som
faktisk blir omskåret vet man ikke. 
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Legeforeningen vil peke på:
• Flere undersøkelser har påpekt at ungdom

mangler kunnskap om alt fra kroppslære til
generell innsikt i seksualitet og prevensjon. 
– Skolen/skolehelsetjenesten må gis et klarere

ansvar for at ungdom får tilstrekkelige basis-
kunnskaper

– Ungdom må sikres god tilgjengelighet til gra-
tis prevensjonsmidler (p-piller, kondom) både
på helsestasjoner for ungdom, Senter for ung-
dom, samliv og seksualitet (SUSS) og hos fast-
legene 

– For å forebygge uønsket graviditet, abort og
seksuelt overførbare sykdommer må de viktig-
ste rådene til de unge være; Sett dine egne
grenser, vær ansvarsbevisst - bruk prevensjon
og ved tilfeldig sex/sex med en partner man
ikke kjenner så godt - bruk kondom

• Kjønnslemlestelse av jenter medfører økt sy-
kelighet, og i enkelte tilfeller, døden. På lang
sikt fører omskjæring av kvinner til betyde-
lige helseskader. 
– Det norske samfunnet må aktivt arbeide mot

kjønnslemlestelse av jenter
– Helsevesenet må ta aktiv del i å hindre denne

formen for helseskade som påføres jenter i
Norge

2.2. Kroppsideal, kosthold, slanking,
over- og undervekt, spiseforstyrrelser

Undersøkelser i vestlige kulturer viser at ønsket
om å være tynn og frykt for å bli tykk, er svært
utbredt, og da særlig hos jenter og kvinner30.
Fysisk utseende bidrar ofte til suksess på den so-
siale arena, og mange ungdommer, både jenter
og gutter, blir svært opptatt av vekt og utseende.
Undersøkelser har vist at fire av ti jenter i ung-
domsskolen slanker seg.

Sunne kostvaner er viktige for å opprettholde
en god helse og en sunn kropp. Nyere undersø-
kelser blant barn og unge viser imidlertid at det

i de tidlige tenårene ser ut til å være en tendens
til at måltidsmønsteret blir mindre regelmessig,
og at konsumet av sukkerholdige matvarer øker,
mens forbruket av frukt og grønnsaker går ned. 

2.2.1. Kosthold, overvekt, fedme
Undersøkelser av 13- og 18-åringers matvaner
viser at ungdommenes matvaner i store trekk er
lik voksnes. Det vil si at mange spiser for mye
fett, salt, sukker og for lite stivelse, kostfiber og
enkelte vitaminer og mineraler - og for lite frukt
og grønnsaker. Ungdommen ser i tillegg ut til å
ha et høyere gjennomsnittsinntak av sukker og
noe mer uregelmessige matvaner.

Markeds- og Mediainstituttet har siden
1985, annet hvert år, foretatt omfattende kart-
legging av den norske befolkningens måltids-,
spise og handlevaner. De oppsummerer utvik-
lingstrekkene slik31:

«Vi har fra 1985 og fremover i alle undersø-
kelsene funnet en utviklingstendens mot det vi kan
kalle en oppløsning av måltidsmønsteret og mål-
tidsvaner. En hektisk hverdag der familiens med-
lemmer deltar i forskjellige aktiviteter betyr natur-
ligvis nok at det er grobunn for lettvint mat. Fa-
miliemedlemmene spiser sjelden måltider samlet og
stadig flere hopper over ett eller flere av dagens
måltider. Sett i lys av samfunnsutviklingen for øv-
rig har vi selvsagt grunn til å tro at denne trenden
vil øke i årene fremover».

MMIs spisefakta viser dessuten en negativ utvik-
ling i andelen som spiser frokost hjemme hver
dag. For mange barn- og unge innebærer denne
utviklingen at de kommer på skolen uten å ha
spist frokost. Mange har kanskje heller ikke med
seg matpakke. I følge rektorene32 er andelen som
har med seg matpakke synkende oppover i sko-
len; 96- 98% av elevene i barneskolen har med
seg matpakke, mens det tilsvarende tallet på
ungdomstrinnet er 83%. Legger man til at det
for mange unge også ofte er tilfeldig om, og
hvor ofte de spiser middag, ser man en uheldig
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utvikling mot et mindre regelmessig og mer til-
feldig måltidsmønster der lettvint, ofte mindre
ernæringsriktig mat, blir konsumert.

Sosial- og helsedirektoratets kostholdsunder-
søkelse, Ungkost 200033, viser at 9- og 13-
åringer har et stort sukkerforbruk, som i hoved-
sak skyldes brus og søtsaker. 13 år gamle gutter
drikker ca en halv liter brus og spiser 40 gram
sørsaker per dag, noe som tilsvarer et sukkerinn-
tak på 24 kilo per år.

I følge en rapport fra Statens råd for ernæring
og fysisk aktivitet34 viser undersøkelser i Norden
at 30-40% av befolkningen er overvektige, og at
10- 15% har alvorlig overvekt. Tall fra en nyere
undersøkelse blant barn og ungdom i Oslo viser
at dagens niåring er tre kilo tyngre enn han ville
ha vært for 25 år siden. En undersøkelse blant 6
700 svenske tiåringer har vist at hver femte veier
for mye35. Undersøkelser viser at overvektige
barn ofte forblir overvektige også i voksen alder.
Blant barn med fedme i barnealderen antas at
20- 30 % blir overvektige som voksne. Både
over- og undervekt er risikofaktorer for fysisk
sykdom og helseskade, dårlig psykisk helse og
tidlig død.

Utviklingen av uheldige kostholdsvaner blant
ungdom er helsemessig ugunstig både på kort og
lang sikt. På kort sikt kan det medvirke til over-
vekt og ofte påfølgende uheldig spiral med jo-jo-
slanking osv., i verste fall utvikling av spisefor-
styrrelser. På lang sikt er feil kosthold, overvekt
og lite mosjon risikofaktorer for sykdom. 

Nyere forskning har vist at høyt inntak av
frukt og grønnsaker har en betydelig positiv ef-
fekt på vår helse og kroppsvekt. Det er videre vist
at 30-40% av krefttilfellene kan forebygges med
riktig kosthold og mosjon. Norske helsemyndig-
heter36 har bl.a. derfor anbefalt et inntak på
minst fem porsjoner poteter, grønnsaker, frukt
og bær, tilsvarende et inntak på minst 750 gram
per dag. Undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå37

viser imidlertid at dette rådet langt fra følges:
Andel kvinner og menn som spiser både frukt

og grønnsaker minst fem ganger i uka, etter
alder. 1995.

Tabellen viser at personer under 25 år spiser frukt
og grønnsaker langt sjeldnere enn andre alders-
grupper, og menn i mindre grad enn kvinner.
Statistisk Sentralbyrå kommenterer dette slik:

«Hvis de yngste aldersgruppene beholder sine
vaner også når de når høyere alder, kan dette gi
grunn til bekymring på lengere sikt.» (s.65)

2.2.2. Kroppen som talerør; fra fett i maten,
til slanking og spiseforstyrrelser
Den norske ernæringsdebatten har de siste 25 år
vært sterkt fokusert på å redusere fettinnholdet i
maten. Det er i dag svært vanlig at unge men-
nesker er interessert i slanking og er opptatt av
et «light» kosthold. Spiseproblemer synes å være
økende for alle aldersgrupper i vårt samfunn.
Det er et dilemma at økende opplysning om
sunt og riktig kosthold øker fokuseringen på
maten og legitimerer en viss grad av tvangsmes-
sighet omkring matinntaket38. Samtidig er tilbu-
det av god, men usunn mat enormt, noe som
stiller krav til både selvkontroll og sunn sans for
proporsjoner. Både overvekt og fedme og over-
dreven slanking og utvikling av spiseforstyr-
relser, innebærer helseproblemer. Ungdomskul-
turens fokusering på «fast-food», hånd i hånd
med sylslanke jentemodeller og veltrente gutte-
kropper, skaper et nesten uløselig kroppslig di-
lemma for den som vil være «in» tiden. 

Det er ennå mange uklarheter knyttet til at
noen kan slanke seg uten å få problemer, mens
andre utvikler alvorlige spiseforstyrrelser som
anoreksi. I følge NOU 1999:13 Kvinners helse i
Norge, er forekomsten av spiseforstyrrelser i en
befolkning nært knyttet til slankeatferd i samme
befolkning.
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Spiseforstyrrelser er et alvorlig helseproblem
blant dagens unge, og deles inn i alvorlige og
lettere former. Sett under ett regner man med at
over 120 000 mennesker har spiseforstyrrelser i
Norge39. 90% av denne gruppa utgjøres av
kvinner, de fleste mellom 15 og 35 år.  De al-
vorligste variantene av spiseforstyrrelser er ano-
reksi og bulimi, der overspising er det største
problemet: 90% overspiser i form av bulimi eller
tvangsspising, bare 10% har anoreksi. Interna-
sjonale og norske undersøkelser anslår at alvor-
lige spiseforstyrrelser rammer ca. 2% av den
kvinnelige befolkningen mellom 15 og 45 år.
Nyere beregninger40 tyder på at nær 50 000
kvinner mellom 15 og 44 år har behandlingskre-
vende anoreksi, bulimi eller patologisk overspi-
sing i Norge; Det beregnede antallet kvinner
mellom 15 og 44 år som har behandlingskre-
vende anoreksi er omlag 2.700, den største
gruppen ligger i alderen 15- 19 år (1 400),
mens det beregnede antallet kvinner med be-
handlingskrevende bulimi er vel 18 000, med
størst antall i aldersgruppen 20 - 34 år (9 600).
I kapittel 4 som omhandler ungdom som har
behov for mer spesialisert hjelp fra psykiatrien
vil spiseforstyrrelser bli behandlet nærmere. 

2.2.3. Fysisk aktivitet og mosjon
Inaktivitet og overvekt henger sammen; en sunn
kropp er avhengig av riktig kosthold og mosjon.
Økningen i kroppsvekt er så sterk at WHO be-
skriver inaktivitetsutviklingen som en global epi-
demi med store konsekvenser for folks helse41.
Flere undersøkelser har vist at for lite fysisk akti-
vitet er en helt sentral risikofaktor for uhelse og
sykdom. For lite fysisk aktivitet er en av hoved-
årsakene til overvekt, så vel som til diabetes type
2 og hjerte-kar-sykdommer. I styrke kan det å
være fysisk passiv være like farlig som høyt blod-
trykk, høyt kolesterolnivå og røyking. Sosial- og
helsedirektoratet42 anbefaler at voksne er fysisk
aktive minst _ time hver dag og at barn og unge
er fysisk aktive i minst én time hver dag. 

Undersøkelser43 blant norske 15-åringer viser
at et lavt nivå av fysisk aktivitet henger sammen
med et høyt nivå av helseplager som hodepine,
nakkesmerter og en rekke psykiske plager. Dette
er plager som er årsak til en stor andel sykemel-
dinger og uførepensjoner i voksen alder. Delta-
kelse i fysisk aktivitet ser også ut til å kunne hin-
dre utviklingen av helseplager som følge av et
høyt nivå av stress.

Tall fra Levekårsundersøkelsen i 1977 viser
en klar negativ sammenheng mellom alder og
fysisk aktivitet: Treningshyppigheten er fallende
med alderen. Mest aktive er 11- 15 åringene der
43% trener omtrent daglig eller tre til fire
ganger i uken, deretter synker hyppigheten be-
traktelig. Med økende alder trener man sjeld-
nere, andelen som trener aldri eller sjeldnere enn
én gang i uken øker jevnt og trutt fra 14% blant
11- 15 åringene, til 32% blant 16- 24 åringene
og til over 50% blant 45-66 åringene. 

I følge St. meld. nr.14 (1999-2000) «Idretts-
livet i endring. Om statens forhold til idrett og
fysisk aktivitet» har man tilsvarende over mange
år registrert et stort frafall fra den organiserte
idretten i ungdomsgruppen der andelen som
trener/konkurrerer i idrettslag er klart fallende
med alder. Ser en på gutter og jenter samlet, er
det 61 prosent som trener/konkurrerer i idretts-
lag i aldersgruppen 8- 12 år. Blant 13- 15
åringene trener/konkurrerer halvparten i idretts-
lag. I aldersgruppen 16- 19 år er andelen redu-
sert til 26 prosent, mens 13 prosent av 20- 24
åringene trener/konkurrerer i idrettslag. Det er
flere gutter enn jenter som trener/ konkurrerer i
et idrettslag i alle alderskategoriene.

Legeforeningen vil peke på: 
• Utviklingen av uheldige kostholdsvaner blant

ungdom er helsemessig ugunstig både på kort
og lang sikt: På kort sikt kan det medvirke til
overvekt og uheldig jo-jo-slanking, i verste
fall utvikling av spiseforstyrrelser. På lang sikt
er feil kosthold, overvekt og lite mosjon risi-
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kofaktorer for sykdom.
– Skolehelsetjenesten må utvikles til å bli den

primære arena for forebygging og informasjon
om riktig kosthold og mosjon 

– Tidlig intervensjon ihht. spiseforstyrrelser er
ofte avgjørende, skolehelsetjenesten og fastle-
gen må ha et tett samarbeid 

– Både barne-, ungdomsskole og videregående
skole må tilby elevene gratis frukt og grønnsa-
ker daglig

• En sunn kropp er avhengig av riktig kosthold
og mosjon. Verdens helseorganisasjon
(WHO) beskriver inaktivitetsutviklingen
som en global epidemi med store konsekven-
ser for folks helse44. For lite fysisk aktivitet er
en av hovedårsakene til overvekt, så vel som
til diabetes type 2 og hjerte-kar-sykdommer.
I styrke kan det å være fysisk passiv være like
farlig som høyt blodtrykk, høyt kolesterol-
nivå og røyking
– Norge må følge opp WHOs oppfordring om å

utvikle en strategi for fysisk aktivitet, kosthold
og helse

– Fra et medisinsk synspunkt må kroppsøvings-
undervisningen i skolen utvides betydelig, til
en time hver dag på alle klassetrinn

2.3. Hodepine, smerter, angst, depre-
sjoner, mobbing, vold, skolevegring

Mesteparten av hverdagen tilbringer barn og
unge enten hjemme eller på skolen. Elevenes
opplevelse av skolen varierer. I den nettbaserte
undersøkelsen «Elevinspektørene - elevenes sko-
levurdering»45 sier over _ av elevene i ungdoms-
skolen og i videregående opplæring at de trives
godt på skolen og i klassen. Et stort flertall opp-
lever at det er viktig å få gode karakterer og sier
at de har høy motivasjon for læring. Andre
undersøkelser46 har vist at et godt forhold til
skolen og god sosial integrasjon med jevnald-
rende er bra for barns helse, mens et negativt

forhold til skolen kombinert med sosial isolasjon
i forhold til jevnaldrende, fører til helseproble-
mer. For noen elever representerer skolen m.a.o.
en helsemessig risikofaktor. De senere årene har
det vært et økende fokus på at skolen må være et
godt arbeidsmiljø, og at de sidene ved skolen
som representerer en helsemessig belastning for
mange elever, må endres. 

I et internasjonalt perspektiv47 kommer
Norge dårligst ut (sammen med Hellas og Bra-
sil) når det gjelder disiplin og uro i ungdoms-
skolen. Elevene tegner et bilde av skolen hvor
hverdagen ofte preges av støy og manglende re-
spekt for læreren, og hvor mye tid går med til å
roe ned klassen. I undersøkelsen sier 40 prosent
av de norske 15-åringene at de ble plaget av
bråk og uro i de fleste timene.

2.3.1. Angst og depresjoner
Lettere psykiske lidelser som depresjon og angst
er så utbredt at de kan regnes som en av de store
folkesykdommene. Om lag 30 prosent av be-
folkningen har i løpet av livet en psykisk lidelse
av typen depresjon, angst, fobi eller somato-
forme lidelser, 40 prosent kvinner og 20 prosent
menn48. Hvert år blir omtrent 150 000 personer
rammet av depressive symptomer. Over 60% av
depresjonene blir utløst av kjærlighetsorg, sepa-
rasjon, skilsmisse, dødsfall, arbeidsledighet eller
flytting til nytt sted49. 

Angst i ulike former er en forholdsvis hyppig
forekommende lidelse i befolkningen generelt.
Man regner med at litt over 11% av befolk-
ningen vil lide av en plagsom forbi i løpet av li-
vet, og ca. 2% har til enhver tid en fobisk li-
delse50. Følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barn-
dommen51 er en samlebetegnelse som i hovedsak
omfatter depresjon og angsttilstander hos barn,
lidelser som ofte opptrer sammen eller kommer
til uttrykk gjennom somatiske symptomer som
hodepine, magevondt eller spiseproblemer. Fø-
lelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndom-
men antas å utgjøre mer enn halvparten av de
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psykiske lidelsene hos barn og unge52, men nær-
mere fastsettelse av hvor utbredt depresjon og
angst er blant ungdom varierer etter hva slags
kartleggingsinstrumenter eller diagnostiske krite-
rier man bruker53. Gjennomgang av ulike studier
av forekomst av depressivitet blant ungdom54 vi-
ser stor variasjon fra 23% til 50% avhengig av
utvalg, instrument og hvor strenge kriterier man
bruker for å identifisere depressivitet.

2.3.2. Hodepine og smerter
Det er hevdet at 80% av alle konsultasjoner i
primærhelsetjenesten i USA er smerterelatert55.
Tall fra HEMIL-senterets undersøkelser56 viser
at mange skoleelever har plager. For de aller
fleste helseplager er nivået høyest for de eldste
elevene. I tiende klasse var det 37% av jentene
og 18% av guttene som rapporterte hodepine en
gang per uke eller oftere. Det er også mange
som rapporterer at de har ukentlige magesmer-
ter (18% av jentene og 11% av guttene). Å være
nedfor eller trist minst en gang per uke eller of-
tere ble rapportert av så mange som 32% av jen-
tene og 13% av guttene. Ukentlige søvnproble-
mer oppga 27% av jentene og 23% av guttene å
ha. Både psykiske og somatiske plager var mer
utbredt blant jenter enn gutter. Andre undersø-
kelser57 viser at så vel røyking, kosthold, alkohol-
bruk og fritidsaktiviteter er inne i en negativ
trend, og at denne trenden har vært mest nega-
tiv for jenter. Videre er det forskjeller mellom
utdanningsretningene. På videregående skole
har elever på yrkesfaglig studieretning en mer
usunn livsstil; 40% av jentene på yrkesfag røy-
ker ukentlig mot 17% av jentene på allmennfag. 

I følge Statistisk Sentralbyrås helseundersø-
kelser58 bruker ungdom mye smertestillende
midler uten resept. 33 prosent av de unge
mellom 16 og 24 år har brukt slike medisiner de 

siste 14 dagene, og som gruppe har de et
høyere forbruk enn noen annen aldersgruppe.
Videre finner man et klart kjønnsskille blant de
unge, hvor 42 prosent av jentene og 25 prosent

av guttene benytter reseptfrie smertestillende
midler.  En mulig forklaring på det høye forbru-
ket blant unge kvinner kan være at smertestil-
lende midler som Paracetamol, Ibux og Paracet
hyppig benyttes mot menstruasjonssmerter og
hodepine. 

2.3.3. Ofre for mobbing
Mobbing i skolen er et økende problem og bar-
neombudet har satt arbeidet mot mobbing
øverst på sin dagsorden. 

Professor Dan Olweus ved HEMIL-senteret
Universitetet i Bergen har forsket på mobbing i
30 år, og er anerkjent som en verdensautoritet
på området. I en ny undersøkelse foretatt blant
11 000 barn på 55 skoler i den norske grunn-
skolen i 2001 fant Olweus at flere barn og ung-
dommer enn noen gang blir plaget på skolen.
En av seks elever i norsk barne- og ungdoms-
skole er involvert i regelmessig mobbing.

Undersøkelsen er den mest omfattende kart-
legging av mobbing i norsk skole siden 1983.
Undersøkelsen viser at 17% av elevene er invol-
vert i regelmessig mobbing - som offer, mobber
eller begge deler. Sammenlignet med den forrige
store mobbe-undersøkelsen fra 1983 kommer
det frem tydelig to trender:
• Andelen elever som blir utsatt for mobbing

har økt med 50%
• Det har skjedd en forskyvning mot mer al-

vorlig og hyppigere mobbing, det vil si mob-
bing som skjer minst en gang i uken

Olweus funn viser at 75 000 elever er utsatt for
regelmessig mobbing (dvs. at 12,5% av elevene
er mobbeofre), og at mellom 25 000 og 35 000
elever er involvert i regelmessig mobbing av an-
dre elever (dvs. at mellom 4,2% og 5,8% av ele-
vene er mobbere). Mobbing er et større problem
blant gutter enn blant jenter. Olweus undersø-
kelser har vist at yngre og svakere elever er mest
utsatt, og at gutter ble mobbet mer enn jenter,
særlig på ungdomstrinnet. 
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Undersøkelsen viser videre at det er skjedd en
økning i den mer alvorlige mobbingen med ca.
65%. Olweus sier til VG 5.2. 2002 at det er
skjedd en forverring hos mobberne. Mobberne
er blitt råere;

«Mobberne kjennetegnes av mer aggressiv atferd
som slåssing og sparking, baksnakking og ryktes-
predning og antisosial atferd som vandalisering,
nasking og mer bruk av alkohol og tobakk».  

En økning i den mer alvorlige mobbingen på ca.
65% er en indikator på en negativ samfunnsut-
vikling, sier Dan Olweus i intervjuet med VG.

2.3.4. Skolevegring
Sosial tilbaketrekking er et vanlig symptom ved
angstlidelser59, og skolen er den sosiale arena
barn og unge oftest trekker seg tilbake fra,
gjerne under henvisning til fysiske plager, vondt
i hodet, vondt i magen, kvalme osv. Dersom
man ser på skolefraværet som symptom, er det
viktig å skille mellom skolevegring og skole-
skulk: Skolevegreren beskrives gjerne som en sky
og tilbakeholdende person, som redd for å gjøre
noe galt og ofte er et mobbeoffer. Skolevegreren
holder seg hjemme når han/hun ikke går på sko-
len. Det er vanligvis en betydelig angstkompo-
nent i skolevegringen. For noen vil det være de
sosiale relasjonene med jevnaldrende de ikke
mestrer, og som fremkaller angsten, andre har
en betydelig separasjonsangst som opprettholdes
av faktorer i hjemmemiljøet. Skoleskulkeren er
derimot oftere pågående og småtøff. Vedkom-
mende er ofte i åpen opposisjon og mobber hel-
ler enn å bli mobbet. Skoleskulkeren søker ut til
kamerater og opplevelser når han/hun ikke går
på skolen. Skoleskulkeren er altså en person som
markerer sin selvstendighet gjennom et større el-
ler mindre atferdsavvik, mens skolevegreren får
et problem, et symptom, nettopp fordi han eller
hun ikke makter å markere sin selvstendighet.

2.3.5. Vold
Ungdom i dag, spesielt i storbyene, lever nok i et
mer voldelig samfunn enn foreldre-generasjonen
gjorde.  Barn og unge som gjerningspersoner i
voldssaker har økt spesielt de siste årene60, og det
er ungdom som dominerer blant siktede i volds-
saker , når det tas hensyn til aldersgruppenes
størrelse. Det er aldersgruppen 18- 20 år som
hyppigst siktes for voldshandlinger, mens det er
ungdom mellom 20 og 24 år  som i absolutte tall
står for hoveddelen av den registrerte volden.

Statistisk Sentralbyrås Levekårsundersø-
kelser61 viser at det også er ungdom som er den
gruppe som er mest utsatt for vold; Blant ung-
dom i aldersgruppen 16-24 år oppgir 13% at de
har vært utsatt for vold eller trussel om vold de
siste 12 måneder, mot 7%  i aldersgruppen 25-
44 år og 3% i gruppen 45- 66 år. 

Legeforeningen vil peke på: 
• Mange ungdommer sliter med angst, depre-

sjoner, hodepine, magesmerter og søvnpro-
blemer. Elevene tegner et bilde av skolen
hvor hverdagen ofte preges av støy og mang-
lende respekt for læreren, og hvor mye tid går
med til å roe ned klassen. Mobbing i skolen
er et økende problem. De senere årene har
det vært et økende fokus på at det i skolen
må være et godt arbeidsmiljø. De sidene ved
skolen som representerer en helsemessig be-
lastning for mange elever, må endres.
– All ungdom har rett til å oppleve en skole-

hverdag uten helseskadelig mobbing, vold og
trakassering 

– Det må innføres nulltoleranse ifht. mobbing i
skolen 

– Det må lages en egen arbeidsmiljølov for sko-
leelever 

– Skolehelsetjenesten må ha en åpen dør for å
fange opp ungdom med problemer. Det er
nødvendig med et nært og tett samarbeid med
fastlegen rundt ungdom med psykiske proble-
mer
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2.4. Livsstilssykdommene; røyking,
alkohol, narkotika 

2.4.1. Helseatferd og livsstilssykdommer
Hjerte-/karsykdommer, muskel- og skjelettli-
delser, kronisk lungesykdom og kreft omtales i
mange sammenhenger som livsstilssykdommer.
Forskningen har vist at dette er sykdommer som
har nær sammenheng med levevaner og livsstil. I
tillegg spiller både arvelig disposisjon, ulik sår-
barhet og andre og ukjente forhold inn. 

Vi ser at andelen med hjerte- og karsykdommer
og muskel- og skjelettlidelser øker med økende
alder: i aldersgruppen 16-24 år har henholdsvis
2% hjerte- og karsykdommer og 10% sykdom-
mer i muskel og skjelettsystemet, mens i alders-
gruppen over 80 år har 45% av aldersgruppen
slike sykdommer. I tabellen over er ikke kreft
med. Kreft er en sykdomsgruppe i vekst, som
særlig rammer eldre mennesker. Sykdommen
opptrer hyppigst etter 50 års alder og om lag
halvparten av kreftpasientene er 70 år eller eldre
når diagnosen stilles63. 

Røyking, uheldig kosthold, lite mosjon og
røyking er risikofaktorer for livsstilssykdommer.
At ungdom skårer lavt på livsstilssykdommene
kan komme av at de har levet kort, og at krop-
pen derfor ikke har blitt utsatt for uheldig livs-
stil over lang tid. Men det kan også skyldes at
ungdom har en annen livsstil enn den eldre ge-
nerasjon har, og at man derfor kan forvente
færre slike sykdommer i fremtiden. Gjennom-
gangen av ungdommenes helsevaner tyder imid-

lertid på at man vil få en økning i livsstilssyk-
dommene fremover.

2.4.2. Røyking
Røyking er den enkeltfaktoren som har størst
negativ betydning for helsa, og som er den vik-
tigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom-
mer, kreft og lungesykdommer. Helsemyndig-
hetene har derfor satt i gang en rekke tiltak for å
begrense røykingen, særlig blant de unge. Det er
bl.a. forbudt å selge tobakk til ungdom under
18 år, men flere undersøkelser har vist at ung-
dom får kjøpt røyk i kiosker og butikker selv om
de er under 18 år.

Fortsatt røyker nesten hver tredje nord-
mann64, mens bare hver femte svenske røyker
daglig. Danskene, som tradisjonelt har hatt et
høyt tobakksforbruk, røyker nå bare marginalt
mer enn nordmenn. Selv om de ønskede resulta-
ter om røykeslutt ikke er oppnådd, er det færre
unge som begynner å røyke nå enn for f.eks. 25
år siden, men den store reduksjonen i andelen
dagligrøykere blant unge i alderen 16- 24 år
som vi så fra 1973 til slutten av 1980-tallet har
stagnert. 31% av mennene mellom 16 og 24 år
og 32% av kvinnene oppgir at de er dagligrøy-
kere. Andelen av og til røykere økte imidlertid
en god del fra begynnelsen til midten av 1990-
tallet - særlig blant de yngste i denne gruppen
(16- 19 år). Økningen var fra rundt 10% til
nærmere 20% av av-og-til-røykerne.  Blant ele-
vene i ungdomsskolen er 10,7% av jentene og
9,2% av guttene dagligrøykere, mens ytterligere
19,4% av jentene og 15,9% av guttene røyker
av og til. 

Sosial- og helsedirektoratet har i august i år
anbefalt helseministeren å satse bredt på det som
har best dokumentert effekt i kampen mot røy-
king. Direktør Bjørn-Inge Larsen anbefaler føl-
gende tre tiltak65 som alle har vist å ha god ef-
fekt: 
• Prisøkning på tobakk. Øker man dagens pris

på 65 kroner for en 20-pakning med 10%,
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Tabell 1 Andel med hjerte- og karsykdommer og mus-
kel- og skjelettlidelser i ulike aldersgrupper, 1998. Pro-
sent62

16–24 år25–44 år45–66 år67–79 årOver 80 år

Hjerte- og kar-
sykdommer 2% 4% 19% 44% 45%

Muskel-/skjelett-
sykdom 10% 17% 34% 43% 45%



vil det føre til en reduksjon i andelen røy-
kende ungdom med 15 prosent

• Bevillingsordning med systematisk kontroll,
oppfølging og tap av lisens for ulovlig salg til
barn under 18 år. Bevillingsordningen skal
være selvfinansierende ved at utsalgsstedene
betaler for en bevilling. Pengene derfra skal
brukes til kontroll. Kommunene får ansvar
for tilsyn, brytes loven trekkes bevillingen

• Massemediekampanjer med skikkelig
«trøkk», provoserende og skremmende bud-
skap. Massemediekampanjer kan ha en gun-
stig effekt, men da må det ifølge Larsen være
skikkelig «trøkk» over tid. Det nytter ikke
med en enkelt kampanje i ny og ne.

Sosial- og helsedirektøren viser videre til at
forskningen viser usikker effekt av tiltak som
røykefrihet på utesteder, kutt i antall salgssteder,
røykeprogram i regi av skolen og ulike tiltak i
lokalsamfunnet.

2.4.3. Alkoholbruk
Selv om moderat forbruk av vin kan ha gunstig
innvirkning på hjerte- og karsykdommer, er ska-
devirkningene forbundet med alkohol så store at
myndighetene lenge har arbeidet for å begrense
inntaket av alkoholholdige drikker - spesielt
blant ungdom. Det er varslet at regjeringen vil
legge frem en egen handlingsplan mot rusmidler
i løpet av høsten 2002, og at planen vil vekt-
legge både forebyggende tiltak og et bedre be-
handlingstilbud. Barn og unge skal være en pri-
oritert målgruppe. 

Aldersgrensen for alkohol er derfor 18 år for
øl og vin og 20 år for brennevin. Til tross for
dette viser tall fra rusmiddeldirektoratet66 at de-
butalderen for alkohol i Norge er 15 år, 14,7 år
for øl og 15,2 år for brennevin. 70% av ungdom
15- 16 år har prøvd alkohol, økende til 86% av
ungdom 17- 18 år, og 93% i aldersgruppen
19- 20 år. 

Rusmiddeldirektoratet skriver også at jo tidli-

gere debut ungdommen har, jo høyere alkohol-
bruk har de utover i tenårene. De som debuterer
før de var 13 år, hadde ved 19- årsalderen et år-
lig alkoholforbruk på over syv liter ren alkohol,
mens de som debuterte ved 17-årsalderen hadde
et årlig forbruk på under fire liter ved samme al-
der. I gjennomsnitt drikker ungdom rundt fem
liter ren alkohol i året (mot 5,6 liter for befolk-
ningen 16 år - 80+), men det er stor variasjon:
ti prosent av ungdommene drikker i følge Ru-
smiddeldirektoratet halvparten av all alkohol
som ungdom fortærer.

Forbruket av alkohol blant ungdom har vist
en dramatisk økning de siste årene. Dette fram-
kommer både av de årlige ungdomsundersø-
kelsene i regi av Statens institutt for rusmiddel-
forskning (SIRUS)67 og den norske delen av den
europeiske skoleundersøkelsen blant 15- 16
åringer (ESPAD). Mens det beregnede
gjennomsnittlige alkoholforbruket i første halv-
del av 1990-tallet i aldersgruppen 15- 20 år på
landsbasis var omkring tre liter ren alkohol per
år, steg det til omkring fem liter i årene 2000 og
2001. Resultater fra 2002-undersøkelsen indike-
rer imidlertid et brudd på denne utviklingen ved
at det har vært en nedgang på noe over 0,5 liter
ren alkohol. Det ser ut til at nedgangen er større
blant gutter enn blant jenter. Mens gutter tidli-
gere grovt sett drakk dobbelt som mye som jen-
ter, er dette forholdet endret i løpet av det siste
tiåret, slik at alkoholforbruket blant jenter i dag
bare er omkring 30 prosent lavere enn blant
gutter. I kommentarer til tallene skriver SIRUS
at de kommende års undersøkelser vil kunne
fortelle hvorvidt nedgangen vi ser i 2002 repre-
senterer en endring i utviklingen, eller om den
skyldes mer tilfeldige forhold. 

Øl er den mest populære alkoholholdige
drikken blant unge: to tredjedeler av det gutter
og halvparten av det jenter drikker, er øl68. Bren-
nevin står for 20-30% av gutters og 25% av jen-
ters alkoholforbruk. Vin og rusbrus står for 25%
av det jenter og bare litt av det gutter drikker.
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Sammenlignet med ungdom i andre euro-
peiske land drikker norsk ungdom mindre alko-
hol: 78% av norske ungdommer har ifølge
denne statistikken drukket alkohol i løpet av de
siste 12 månedene, mot 83% i europeisk
gjennomsnitt. Imidlertid rapporterer norske
ungdommer om mer fyll, 58% av norske 15-16
åringer hadde vært fulle de siste 12 månedene,
mot 53% av europeisk ungdom generelt.

Uvettig alkoholbruk kan få store og uønskede
konsekvenser. En ny undersøkelse69 om sexvaner i
Europa viser at nordmenn oftere er fulle og sjeld-
nere bruker kondom når de har tilfeldig sex. 10%
av de spurte nordmenn oppga at de var meget be-
ruset da de sist hadde sex med en ny partner,
50% var beruset, mens bare 40% ikke hadde
drukket alkohol. Bare 15% sikret seg mot kjønns-
sykdommer ved å bruke kondom ved tilfeldig
sex, mot 73% av grekerne. «Den norske drikke-
kulturen skiller seg vesentlig fra den i Sør-Europa.
Dette slår også ut i forholdet til sex. Det er en
slags tradisjon for alkohol som «glidemiddel» for
å tørre å ta kontakt» sier forsker Bente Træen i en
kommentar til undersøkelsen i Dagbladet 7.5.
2001. I Norge er man lite bekymret for å få
kjønnssykdommer. Kjønnssykdommer er et ikke-
tema. Man bruker kondom for å unngå gravi-
ditet, ikke sykdom, sier forsker Bente Træen. 

2.4.4. Narkotika
Narkotika er et illegalt rusmiddel, og Rusmid-
deldirektoratet informerer på sine hjemmesider
om hvor farlig narkotika er: Bruk av narkotiske
stoffer kan påføre kroppens organer midlertidige
eller varige skader. Lungen, leveren, blodomlø-
pet, hjertet og hjernen er mest utsatt. Blød-
ninger, små infarkter, hjertebank, hjertekramper
og epileptiske anfall er noen av mange uheldige
effekter som kan skje under enkeltrus. Kronisk
bruk vil slite kraftig på kroppen fysisk. Noen
skader er uopprettelige. Mange unge må opp-
søke psykiatrisk hjelp etter lengre tids eksperi-
mentering med narkotiske stoffer. 

Myndighetene har iverksatt mange tiltak for
å forhindre at ungdom begynner med narkotika,
til tross for dette viser undersøkelser70 at det
frem til de siste to årene har vært en jevn økning
i bruken av ulike stoffer. Statens institutt for ru-
smiddelforskning (tidligere Statens institutt for
alkoholforskning) utfører årlig spørreskjemaun-
dersøkelser blant ungdom i alderen 15-20 år.
Disse undersøkelsene viser at mens det frem til
midten av 1990-tallet var 10% av ungdom på
landsbasis i alderen 15-20 år som oppga at de
noen gang hadde brukt hasj eller marihuana, var
andelen i 2000 steget til 19%. Det ser imidlertid
ut som om trenden nå kanskje er snudd. I 2001
oppga 17 prosent av landets 15-20 åringer at de
har brukt cannabis noen gang, synkende ytterli-
gere til 15 prosent i 2002-undersøkelsen. Bru-
ken av andre stoffer er også gått ned de siste to
årene. På landsbasis var det i første halvdel av
1990-tallet 1- 2% som oppga at de har brukt
amfetamin, økende til 4% i på slutten av 90-tal-
let/begynnelsen av 2000, synkende til 3% i
2002-undersøkelsen. Når det gjelder ecstacy
oppgir 3% av ungdom på landsbasis i alders-
gruppen 15- 20 år at de har brukt dette. Dette
er også en nedgang fra i fjor. I SIRUS er man
begrenset optimistiske til utviklingen. I en kom-
mentar til tallene sier forsker Hilde Pape at det
er for tidlig å konkludere med at ungdom fak-
tisk ruser seg mindre enn før. Vi må få utvik-
lingen bekreftet i noen år først, uttaler Pape71 til
Aftenposten 23.8. 2002.

Når det gjelder de tyngste misbrukerne finnes
det trolig, i følge rapporten fra Sosial- og helse-
departementet72, mellom 9 000 og 12 000 injek-
sjonsmisbrukere i Norge. Dette tallet inkluderer
både heroin og amfetaminmisbruk med sprøyte.
Antallet er fordoblet i løpet av det siste tiåret. I
1990-årene har det også vært en kraftig økning
av narkotikadødsfall. I 1990 døde 75 personer
som følge av overdose, mens tallet for 1999 var
220. Dette er en tilbakegang fra 1997, da tallet
på overdosedødsfall var oppe i 270. Av de 220
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som døde av overdose i 1999 var 39 kvinner og
181 menn. 211 var norske, de resterende var fra
Canada, Etiopia, Iran, Marokko, Sverige og
Australia. 

I følge departementets rapport er holdning-
ene til narkotika endret. Mens det i første halv-
del av 1990-tallet var 3- 5% som mente at can-
nabis burde kunne selges fritt her i landet, har
den tilsvarende andelen økt til 10-12% i siste
halvdel av 1990-tallet. Likeledes har andelen
som oppga at de kunne tenke seg å prøve canna-
bis hvis det ikke var fare for å bli arrestert av po-
litiet, steget fra 5- 7% i første halvdel av 1990-
tallet til 13- 14% i de senere år. Dette samsvarer
også med data fra prosjektet Norsk
Monitor73som ser på endringer i holdninger
mellom generasjoner. Norsk monitors undersø-
kelser viser at det er store forskjeller mellom
unge og eldre i synet på hvorvidt ulike hand-
linger som bryter med samfunnets atferdsnor-
mer, kan aksepteres eller ikke. Mens eldre
gjennomgående ser ut til å mene at regler må re-
spekteres, tyder ungdommens holdninger på at
mange av dem selv vil vurdere hvilke regler de
skal rette seg etter. Tydeligst forskjell er det i sy-
net på hasjbruk, der data viser en klar endring i
synet blant de yngste. Mens 9% av ungdom-
mene i aldersgruppen 

15- 19 år mente at hasjbruk kan godtas eller
godtas under tvil i 1986 var denne andelen økt
til 29% i 1998.

Legeforeningen vil peke på:
• Røyking er en av de mest alvorlige helsefarer i

Europa. Det er viktig å arbeide for å få ned
andelen røykere i befolkningen; både
gjennom forebyggende tiltak og gjennom til-
tak om røykeslutt. 
– Skoler,  skolegårder,  offentlige bygninger,

transportmidler og restauranter må være
røykfrie for å verne ikke-røykerne mot passiv
røyking. 

– Helsepersonell og skolehelsetjeneste må aktivt

gi tilbud om og følge opp de unge i forbindelse
med røykeslutt.

• Bruk av narkotiske stoffer kan være helseska-
delig og påføre kroppens organer midlerti-
dige eller varige skader. Lunger, lever, blod-
omløp, hjertet og hjernen er mest utsatt. Selv
en enkelt rus kan i enkelte tilfeller ha mange
uheldige effekter som blødninger, små infark-
ter, hjertebank, hjertekramper og epileptiske
anfall. Mange unge må oppsøke psykiatrisk
hjelp etter eksperimentering med rusmidler. 
– Fra et medisinsk ståsted vil Legeforeningen

sterkt advare ungdom mot eksperimentering
med narkotika

– Fastlegen må tidlig inn i oppfølging og be-
handling av ungdom med rusproblemer

2.5. Ulykker 

Dødsfall p.g.a. ulykker tar flere leveår enn det
samlede antall kreftdødsfall i Norge74. I befolk-
ningen som helhet er flertallet av pasienter som
dør etter skader eldre pasienter som dør etter fall
i hjemmet. De har brudd i øvre del av lårbenet
eller bekkenet, og direkte dødsårsak er hjertesvik
eller lungekomplikasjoner. Den andre gruppen
skadede pasienter er de som er livstruende ska-
det etter voldsomme ulykker75. Fordi det ofte
rammer unge, gir disse skadene store tap i antall
forventede leveår, og gir ofte, dersom pasienten
overlever, lang uførhet.

I følge en rapport fra UNICEF har trafikk-
ulykker og andre ulykker gått forbi sykdom som
viktigste dødsårsak for barn mellom ett og 15 år i
den industrialiserte verden76. Over 20.000 barn
dør av skader fra trafikkulykker, branner, fall,
drukning, forgiftning eller mishandling eller slås-
sing i i-landene, ifølge rapporten. For et barn
som blir født i den industrialiserte verden i dag,
er utsiktene én til 750 for å dø i en ulykke innen
fylte 15 år, heter det i rapporten som er laget av
forskningssenteret Innocenti i Firenze og som
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dekker 29 OECD-land. Trafikkulykker utgjorde
41 prosent av dødsfallene i de siste fem årene.
De fleste barn som dør i trafikkulykker er syklis-
ter og fotgjengere. 15% skyldes drukning, 14%
mishandling og 7% branner. Likevel har dødsra-
ten fra ulykker sunket betydelig i de siste tiårene.
Men dødsraten fra sykdom har sunket enda ras-
kere. «I hvert eneste i-land har skader fra ulykker
blitt viktigste dødsårsak for barn. De utgjør 40%
av dødsfallene» heter det i rapporten.

Også i Norge er ulykker et av barn og unges
største helseproblem, og som vi skal komme til-
bake til i kapittel 3 er skader og forgiftninger
den hyppigste årsak til at ungdom legges inn på
sykehus. Idrettsskader77 overtar for hjemmeulyk-
ker som den hyppigste skadeårsak i 10-14-årsal-
deren, og i aldersgruppen 10- 24 år er idretts-
ulykker den hyppigst forekommende ulykkes-
type. På landsbasis utgjør dette ca. 30 000
skader i denne aldersgruppen hvert år. Når det
gjelder skoleulykker har Folkehelsa beregnet at
ca. 22 500 skoleelever mellom seks og 19 år ble
behandlet på sykehus eller legevakt på grunn av
skade i 1995. 

I alt ble rundt regnet 1.900 barn og unge
skadd eller drept på norske veier i 200078.
Dette utgjør to promille av alle norske barn og
unge. Det var flest 13-17-åringer som kom til
skade, 1 140 i alt. Hele 65% av alle dødsulykker
i aldersgruppen 15-24 år skyldes trafikkulykker.
Blant ungdom 13-17 år er det som bilpassasjer
flest ble skadde eller drepte totalt sett, deretter
som fører eller passasjer på moped eller sykkel,
og så som forgjengere. Statistikken viser videre
at de fleste 13-17-åringene ble skadd og drept
enten i forbindelse med fritidsreising eller på
skolevei.

Legeforeningen vil peke på:
• Ulykker og skader er et av barn og unges vik-

tigste helseproblemer 
– Forebygging av trafikkulykker er viktig  for å

hindre skader på barn og ungdom

2.6. Den vanskelige, men nødvendige
forebyggingen

Det tjuende århundre har vært helsens århun-
dre. I 1900 døde hvert tiende barn før det var
året gammelt. Epidemier florerte, og annen
hvert dødsfall skyldtes infeksjonssykdom og far-
sotter. Gjennomsnittlig levetid var knappe 50
år. I dag er de gamle folkesykdommer nesten ut-
ryddet, i hvert fall i vår del av verden. De gene-
relle levekår er bedre, levetiden er utvidet med et
kvart århundre, og barnedødeligheten er redu-
sert til et minimum. Medisinen åpner stadig nye
muligheter for å lindre og helbrede. Grenser i li-
vets begge ytterpunkter sprenges. For tidlig
fødte spedbarn ned til halvkiloet i vekt får vokse
opp. Selv 90-åringer får lagt ekstra år til livet
ved hjerteoperasjoner og andre livreddende be-
handlinger. 

Men selv om våre oldefedres folkesykdom-
mer er temmet, er nye problemer kommet til. 

Dagens sykdomspanorama er endret i retning
av sykdommer vi ikke dør av, men lever med.
Psykiske lidelser har økt. Livsstilssykdommer,
belastningslidelser og samsykdommer - proble-
mer knyttet til samliv og samfunn  - skaper nye
utfordringer. 

Risikofaktorene for livsstilssykdommene er
vel kjent, det samme er de forebyggende tiltak.
Legg om kostholdet, spis sunn og saltfattig mat,
ikke røyk, ikke drikk for mye alkohol, trim, pass
vekten og unngå for mye stressbelastning. Men
selv om dette er vel kjent lykkes man dårlig med
det forebyggende og helsefremmende arbeidet i
Norge. Selv om en stor andel av ungdom har en
livsstil i tråd med anbefalingene, utvikler altfor
mange unge (jfr. kapittel 2) en helseskadelig
livsstil som med høy sannsynlighet vil føre til
dårlig helse og sykdom når de blir voksne. Ser vi
for eksempel på det tobakksskadeforebyggende
arbeidet ble Norge lenge betraktet som et fore-
gangsland, både med tanke på lovgivning og in-
formasjonstiltak. Siden 1980 har imidlertid
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mange vesteuropeiske land opplevd reduksjoner
i andelen dagligrøykere, mens det har vært min-
dre endringer i Norge. Fortsatt røyker mer enn
hver tredje ungdom mellom 16 og 24 år daglig,
og andelen av og til røykere økte på midten av
90-tallet. Til sammenligning er bare hver femte
svenske dagligrøyker.

Tidlig på 90-tallet rettet sentrale myndighe-
ter søkelyset mot en del helseproblemer som vi
sjelden dør av, men som rammer mange og
medfører omfattende funksjonshemning og li-
delse79. Fire forebyggingsområder ble spesielt
pekt ut. Felles for disse er sammensatte årsaks-
forhold, behov for å styrke kunnskapsgrunnla-
get, og nødvendigheten av samtidig forebyg-
gingsinnsats på mange sektorer og forvaltnings-
nivåer. Et helt sentralt virkemiddel har vært og
er tverrdepartementale handlingsplaner som sta-
ker ut kursen og synliggjør ansvar. Barn og unge
ble pekt ut som de viktigste målgruppene, fordi
levevaner og mestringsstrategier formes i opp-
veksten.
• Handlingsplanen for forebygging av belastnings-

lidelser (1994–98) bidro særlig til å rette sø-
kelyset mot befolkningens fysiske aktivitet. 

• Handlingsplanen for forebygging av ulykker
(1997–2002) i hjem, skole og fritid var et
samarbeid mellom ni deltagende departe-
menter. Planen legger et viktig grunnlag for
lokal handling, bl.a. i henhold til et WHO-
opplegg for ulykkesforebyggende arbeid – så-
kalte Trygge lokalsamfunn. 

• Astma, allergi og luftsveissykdommer er årsak
til betydelig kronisk sykelighet og ressursfor-
bruk, og er en av de hyppigste kroniske pla-
gene hos barn. Handlingsplan for forebygging
av astma, allergi og inneklimasykdommer 1998
– 2002 er her et verktøy for å koordinere
virksomheten, og for å bevisstgjøre kommu-
ner og andre aktører på hva man kan få til lo-
kalt. 

• Innsatsen for å forebygge psykososiale proble-
mer og psykiske lidelser er særlig styrket fra

1999 gjennom Regjeringens opptrappings-
plan for psykisk helse som særlig fokuserte på
å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
og det generelle forebyggende og rådgivende
tilbudet til barn og ungdom. 

• Regjeringens Handlingsplan for redusert bruk
av rusmidler (1998–2000) legger særlig vekt
på å styrke det forebyggende arbeidet, bl.a.
gjennom en bred mobilisering av frivillige
krefter og ungdomsmiljøer, og en økt satsing
på samarbeidet mellom hjem, skole og fri-
tidstiltak i det holdningsskapende arbeidet.

Skolen og lokalsamfunnet ble utpekt som de
sentrale arena for forebygging. Det er vanskelig
å måle effekten av de handlingsplanene som er
iverksatt. På den ene siden viser tallene at ande-
len ungdom med helseskadelig atferd ikke er re-
dusert i den størrelsesorden man kunne ha øn-
sket og kanskje forventet. På den annen side kan
det også hevdes at disse handlingsplanene i før-
ste rekke har preg av å være nasjonale botsø-
velser, og at de ikke i tilstrekkelig grad har vært
understøttet av andre, og viktigere forebyggende
og helsefremmende tiltak. For eksempel kan det
hevdes at landbrukspolitikken i Norge styres av
næringspolitiske interesser fremfor helsefrem-
mende og forebyggende interesser. Det er dessu-
ten viktig å ha i mente at den enkeltes livsstil av-
henger av den enkeltes valg. Som nasjon har
Norge gått i en mer individualistisk retning, og
med økende velstand har folk selv råd til å velge
den livsstil de vil ha - selv om den kan stride
mot rådene fra epidemiologer og helsemyndig-
heter. Det er et sentralt dilemma i det forebyg-
gende arbeidet at det ofte er en vanskelig balan-
segang mellom på den ene siden å gi informa-
sjon slik at den enkelte selv kan velge en
helsefremmende livsstil og på den andre siden
den mer paternalistiske holdningen; vi vet hva
som er best for deg! Barn- og ungdom står dess-
uten her i en vanskelig mellomstilling; det er en
illusjon at de kan velge helt fritt - de påvirkes i
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stor grad av holdninger og vaner i nær familie og
blant venner. For å lykkes i det forebyggende ar-
beidet må det i forhold til enkeltmenneskene
være fritt for moralisering og paternalisme, og
på samfunnsplan må det prioriteres gjennomgå-
ende - ikke bare i glansede handlingsplaner.

2.6.1. Forebygging i skolen viktig - evalue-
ring nødvendig
Skolen har i årevis vært den sentrale arena for
det primærforebyggende arbeid med barn og
unge. Gjennom årene er det utviklet og benyttet
en rekke programmer i skolen som tar sikte på å
påvirke ungdoms helseatferd. Mange av disse til-
takene har vært lite gjennomtenkt på forhånd,
og er heller ikke evaluert i ettertid. 

I rapporten «Faktarapport om årsaker til psy-
kiske plager og lidelser» avgitt til en ekspert-
gruppe til Sosial- og helsedepartementet i 2000
vises det til at tiltakene har endret seg en god del
siden de første ble gjennomført på begynnelsen
av 1950-tallet. Det er nå vanlig å skille mellom
tre generasjoner av tiltak:
1) Tiltak basert på informasjonsmangel-

modellen
2) Tiltak basert på den affektive modellen
3) Tiltak basert på forskning om sosial påvirk-

ning

Tiltak som er basert på informasjonsmangelmo-
dellen har som utgangspunkt at når ungdom
(eller voksne) utsetter seg for helseskadelig atferd
skyldes det at de ikke har tilstrekkelige kunnska-
per om farene de utsetter seg for. Helseopplys-
ning er en av primærhelsetjenestens lovpålagte
oppgaver, og har som formål å opplyse den en-
kelte og allmennheten om hva som bedrer eller
skader helsen. Innen for denne tradisjonen har
det vært gjennomført en rekke forsøk og pro-
grammer i skolen. Tanken har vært at gjennom
målrettet informasjonsspredning vil kunnskaps-
nivået øke, og dette vil føre til at folk endrer sin
atferd i mer helsegunstig retning. I teorien for-

klares for eksempel rusmiddelmisbruk med at
disse ungdommene vet for lite om skadevirk-
ningene av rusmiddelmisbruk. En rekke infor-
masjonskampanjer om for eksempel narkotika,
aids, tobakk m.v. har vært gjennomført i norsk
skole. Evalueringsundersøkelser har imidlertid
vist at effekten av disse tiltakene er minimale el-
ler helt fraværende. I rapporten nevnes bl.a. en
undersøkelse om spiseforstyrrelser blant 9.klas-
singer i Buskerud. Undersøkelsen viste at kunn-
skaper om symptomer, risikofaktorer og konse-
kvenser ikke reduserte sannsynligheten for å ha
en spiseforstyrrelse. 

Oppsummerende kan man si at det i dag er
erkjent at viten alene ikke er tilstrekkelig for å
endre atferd. Det er imidlertid hevdet at en del
av metodene som benyttes av helsepersonell
fortsatt henger igjen i denne modellen, ved
blant annet for ensidig å fokusere på risikofakto-
rer og sykdom80.

Når det gjelder tiltak som var basert på den
affektive modellen var hovedfokuset å gjøre noe
med verdier, følelser eller selvvurdering. Kon-
klusjonene fra evalueringsundersøkelsene er også
for disse programmene stort sett negative. 

En hører ofte at forebyggende tiltak i skolen
ikke virker, og siden det har vært gjennomført
en rekke tiltak i norsk skole i tråd med informa-
sjonsmangelmodellen og den affektive modellen
er det i og for seg grunnlag for et slikt syn.
Denne påstanden er likevel for negativ, da det er
videreutviklet en type tiltak basert på forskning
om sosial påvirkning, som evalueringene har vist
at har god effekt på ungdoms helseatferd. Disse
tiltakene har som målsetting gjøre noe med selve
den sosiale påvirkningen ungdom utsettes for.
Det handler om å styrke ungdoms evne til å
motstå sosialt press og å endre deres opplevelse
av hva som er vanlig atferd. Dersom alle går
rundt og tror at bruk av rusmidler er vanlig
blant 15-åringer, bidrar dette til at flere begyn-
ner med rusmidler, selv om forestillingen er helt
feil. I norsk skole gjennomføres for tiden bl.a. to
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programmer innenfor denne tradisjonen: VÆR
røykFRI og intervensjonsprogram mot mob-
bing, som begge har vist gode forebyggende re-
sultatter. VÆRrøykFRI  er en skolebasert sat-
sing fra Den norske Kreftforening. En omfat-
tende evaluering81, gjennomført av
HEMIL-senteret, der en fulgte 4000 skolebarn i
hele landet i tre år, viste at en i den beste inter-
vensjonsgruppen reduserte andelen røykere med
26% i forhold til kontrollgruppen. Forbruket av
tobakk blant dem som røykte var i interven-
sjonsgruppen 37% lavere82. 

Tilsvarende viser evaluering av intervensjons-
program mot mobbing utarbeidet av Olweus og
medarbeidere ved Universitetet i Bergen, gode
resultater. Programmet bygger på noen få nøk-
kelprinsipper som er utledet fra forskningen om
mobbing, Det er spesielt viktig å skape et skole-
miljø som er kjennetegnet av varme og positiv
interesse og engasjement fra de voksnes side og
av faste grenser mot uakseptabel atferd på den
andre. Evalueringsundersøkelser viser en kraftig
nedgang i mobbing ved de skolene som
gjennomfører programmet. 

2.6.2. Skolen - og de andre
Selv om skolen er en uunnværlig arena for fore-
byggende tiltak, vet vi at de elever som utvikler
et negativt forhold til skole og utdanning og de
elever som avslutter sin utdanning uten å ha
fullført videregående skole utgjør spesielt viktige
målgrupper. Det er stort behov for tiltak utvik-
let spesielt med tanke på disse ungdommene.

2.6.3. Informasjon via medier, jevnaldrende
og nye kommunikasjonskanaler
Massemedier er viktige i barn og unges sosialise-
ring og identitetsutvikling. Dette gjelder både
tradisjonelle medier som TV, radio, film og mu-
sikk så vel som nye medier som Internett, mo-
biltelefon og PC. Mediesamfunnet er globalt, og
skaper referanserammer på tvers av geografiske ,
språklige og kulturelle grenser. Medier gir infor-

masjon og tilbyr underholdning. Utbredelse av
nye medier som Internett og mobiltelefon har
utvidet mulighetene for å kommunisere med an-
dre, og har også gitt nye muligheter for under-
holdning, informasjonsinnhenting og læring.

Undersøkelser har vist at ungdoms viktigste
kunnskapskilde ifht. for eksempel seksualitet og
forebygging av uønsket graviditet ikke er forel-
drene, voksne generelt eller helsetjenesten. I ste-
det er det venner eller andre jevnaldrende som
er de viktigste kunnskapsspredere, enten direkte
eller via kommunikasjonskanaler som Internett
og SMS. Ungdom tilpasser seg raskere det nye
informasjons- og kommunikasjonssamfunnet
enn voksne og eldre, og tilegning og spredning
av kunnskap via Internett, SMS o.l. skjer raskere
i ungdomsgruppen.

Jevnaldrende 
I en undersøkelse83 som omfatter 73 prosent av
elevene i videregående skoler i Trondheim, de
fleste i alderen 16 til 18 år, kommer det frem at
elevene i all hovedsak diskuterer prevensjon med
jevnaldrende. Rundt 85% av jentene, og 55%
av guttene, svarte at de diskuterer prevensjon
minst én gang i måneden. 80% av jentene snak-
ker om prevensjon med sine venninner minst én
gang i måneden. 40% av guttene snakker med
sine kamerater. Jenter, som har faste kjærester,
snakker også mye med dem om prevensjon. 

Færre av ungdommene oppga at de snakket
med voksne om prevensjon, men 45% av jen-
tene snakket med foreldrene sine om dette én
gang i året. 40% oppga at de snakker med helse-
søster årlig, mens 30% snakker med lege årlig. 

Undersøkelsen viste videre at elevene generelt
hadde kunnskapsmangler om bivirkningene av
prevensjon. Få av elevene var klare over at bi-
virkninger, som vektøkning og humørforan-
dring, forekommer hyppigst i startfasen ved p-
pillebruk, og kun 10- 20% av elevene som del-
tok i undersøkelsen, visste hvordan p-pillebruk
påvirker risikoen for kreft og blodpropp. 
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De senere årene har man dessuten sett mange
gode eksempler på at ungdommen selv blir in-
volvert i planleggingen av forebyggende tiltak
overfor ungdom84. I følge forskerne avviker de
unges meninger ofte fra det de middelaldrende
helsefremmerne synes er gode tiltak og gode må-
ter å kommunisere på. Tenåringene er ofte dris-
tigere i valg av både budskap og virkemidler.

Tradisjonelle massemedier
For dagens ungdomsgenerasjon er valgfriheten i
forhold til medier en helt annen enn tidligere.
Frem til 1992 vokste norske barn og unge opp
med at NRK hadde monopol både i forhold til
radio og TV. I  løpet av 90-tallet vokste tilbudet
av nærradiostasjoner og antall TV-kanaler
sterkt, og undersøkelser viser at ungdom oftere
velger disse stasjonene og kanalene når de skal
lytte til musikk eller se på TV. I forhold til både
foreldre- og besteforeldregenerasjonen ser imid-
lertid ungdom mindre på TV, og de leser dessu-
ten mindre aviser enn tidligere. 

Internett
Internett har fått stor utbredelse, og er en viktig
underholdnings- informasjons- og kommunika-
sjonskanal for mange unge. Det store flertallet
av barn og unge har tilgang til PC hjemme. De-
kningsgraden av hjemme-PC er høyest i alders-
gruppen 9- 15 år (over 90%). Syv av ti i denne
aldersgruppen har tilgang til Internett hjemme85. 

I en hovedfagsoppgave86 ved Institutt for in-
formasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
har 66 ungdomsskoleelever på Eidsvåg skole i
Bergen (elever i 8., 9., og 10. klassetrinn) be-
svart spørsmål om holdninger til og bruk av PC
og Internett. I tillegg har høgskolestudenter i
Molde besvart de samme spørsmålene. Undersø-
kelsen viser at ungdom bruker mye tid på Inter-
nett; Hver fjerde elev bruker mere tid ved PC-
en enn de selv hadde planlagt, noe som gikk ut-
over lekser og andre gjøremål. En av fem
ungdommer oppga at de brukte så mye tid at de

ble trøtte dagen derpå. Men undersøkelsen viser
også at Internett fyller mange ulike funksjoner
for ungdom:
• Internett er en viktig informasjonskanal: 

– Musikk og film er hyppigst etterspurt, fulgt av
spill og sex 

• Internett brukes til debatt og kommunika-
sjon:
– Hver tredje elev bruker chattesider 

• Internett skaper sosiale nettverk:
– En av fem synes det er enklere å være seg selv

og få venner på Internett
– Litt over halvparten (54%) oppgir som ho-

vedårsak til Internettbruken at de kjeder seg    

I følge undersøkelsen har at de aller fleste ung-
dommene et sunt forhold til Internett. Over
80% sa at de aldri kunne tenke seg å sitte foran
nettet framfor å ha vanlig sosial omgang. Men
nettbruken oppleves også som svært positiv for
mange, over 20% sa at de har fått flere venner
av å bruke Internett.  Resultatene blant høgsko-
lestudentene i Molde viste i hovedsak de samme
tendensene som i Bergen, til tross for at
gjennomsnittalderen på disse var 23, mot 14 i
Bergen. 

SMS 
I følge St. meld nr. 39 (2001-2002) Oppvekst-
og levekår for barn og ungdom i Norge har nes-
ten ni av ti unge i alderen 16-24 år egen mobil-
telefon, hvilket innebærer at andelen trolig er
enda høyere nå. Bruk av mobiltelefon og tekst-
meldinger er sentralt både i kommunikasjonen
mellom jevnaldrende og mellom barn og forel-
dre. Et eget chattespråk til bruk på så vel tekst-
meldinger som Internett er et resultat av denne
kommunikasjonsteknologien.

En undersøkelse87 Telenor FoU (Forskning
og utvikling) og Universitetet i Trondheim
(NTNU) har gjort blant 2 000 nordmenn viser
at mobilbrukere mellom 13 og 15 år skriver flest
nattlige tekstmeldinger. Mer enn hver femte te-
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nåring sender SMS om natten mellom kl 2400
og kl 0600 minst én gang i uken. Bare 2% av
dem mellom 30 og 45 år sender tekstmeldinger
i dette tidsrommet. 

Forsker Rich Ling sier til Aftenposten at
dette viser hvordan ungdom har etablert sin
egen «sosiale» verden. - Før var de avhengig av
hustelefon, nå kan de kommunisere med omver-
denen direkte fra soverommet, sier Ling. Han
mener man må se på dette som en del av løsri-
velsesperioden hvor de unge tester grenser og ut-
nytter muligheter.

Barneombud Trond Waage sier i en kom-
mentar til undersøkelsen at han mener taste-
trykk i natten ikke nødvendigvis bør bekymre
foreldre: «- Få ungdommer klarer seg uten mo-
biltelefon. Det er et viktig redskap for å holde
nettverket ved like, og for å vite hva som rører
seg. De vedlikeholder og oppretter vennskap.
Sender mye kosemeldinger som god morgen,
god natt osv.»

2.6.4. Kommunal planlegging som berører
barn og unge
Modernisering av offentlig sektor generelt,  og
kommunesektoren spesielt,  er et viktig mål for
samarbeidsregjeringen88. En av hovedmålsetting-
ene for dette arbeidet er en mer brukertilpasset
tjenesteproduksjon, og dette uttrykkes bl.a. i
kommuneøkonomiproposisjonen89 der det heter
«Offentlig sektor er til for innbyggerne, og må
tilpasse seg deres ønsker og behov». Videre står
det at kommunene har ansvaret for å lytte til
brukerne og gi dem reell innflytelse i form av en
brukertilpasset tjenesteproduksjon. 

Sikring av barn og unges interesser i kommu-
nal planlegging er en viktig forutsetning for et
godt og helsefremmende oppvekstmiljø. At det
skal tas spesielle hensyn til barn og ungdoms be-
hov og interesser er vektlagt både i plan- og byg-
ningsloven og i Rikspolitiske retningslinjer for å
styrke barn og unges interesser i planleggingen. I
Rikspolitiske retningslinjer er det blant annet

stilt krav om at kommunene skal organisere
planprosessen slik at synspunkter som gjelder
barn og unge som berørt part kommer frem og
at ulike grupper barn og unge selv gis anledning
til å delta. Det er fortsatt få kommuner som job-
ber systematisk med barn og unges deltagelse i
lokal planprosesser, men erfaringene viser at der
de får mulighet er barn og unge aktivt med og
særlig opptatt av utforming av det fysiske mil-
jøet og aktiviteter og tilbud som kommuner
planlegger for barn og ungdom.

I tillegg til ungdommen skal også andre være
med i planprosessen. I St. meld nr. 39 (2001-
2002) Oppvekst- og levekår for barn og ung-
dom i Norge, heter det90: 

«I arbeidet med å sikre en god planlegging for
barn og unge i kommuner og fylker er det av be-
tydning at det legges opp til en bred deltagelse i
planarbeidet. I tillegg til barn og ungdoms egen
deltagelse og engasjement i planarbeidet, er det
av viktighet med dialog med foreldrene, frivil-
lige organisasjoner og grupper».

Selv om dette er et positivt og skritt i riktig
retning, mener Legeforeningen at i tillegg til for-
eldre, frivillige organisasjoner og grupper må fag-
folk trekkes sterkere inn i planarbeidet. Blant fag-
folk finnes det mye kunnskap om hva som funge-
rer bra, hva som oppleves som problematisk og
hvilke forhold som må endres for å få så vel en
bedre helsetjeneste generelt som økt vektlegging
av det helsefremmende og forebyggende arbeidet
blant barn og unge i kommunene spesielt.

Legeforeningen vil peke på:
• Det er bedre å forebygge i forkant enn be-

handle i etterkant. Norge ble lenge betraktet
som et foregangsland, for eksempel i det to-
bakksskadeforebyggende arbeidet. Siden
1980 har imidlertid mange vesteuropeiske
land opplevd reduksjon i andelen dagligrøy-
kere, mens det har vært mindre endringer i
Norge. Tilsvarende har Norge trolig hatt den
strengeste narkotikapolitikk i Europa, men
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opplever - i motsetning til de fleste andre
land - en økning i overdosedødsfallene. 
– Det må utvikles virksomme forebyggende og

helsefremmende strategier
– Ungdom må trekkes sterkere inn planleg-

gingen av forebyggende tiltak overfor ungdom
• Skolen har i årevis vært - og bør fortsatt være

- den sentrale arena for det primærforebyg-
gende arbeid med barn og unge. Men
gjennom årene er det utviklet og benyttet en
rekke forebyggende programmer som har
vært lite gjennomtenkt på forhånd og heller
ikke evaluert i ettertid. 
– Det må være et krav at tiltakspakker som skal

brukes i skolen må være tilstrekkelig kvalitets-
kontrollert og evaluert

• Selv om skolen er en uunnværlig arena for
forebyggende tiltak, vet vi at de elever som
utvikler et negativt forhold til skole og utdan-
ning og de elever som avslutter sin utdanning
uten å ha fullført videregående skole utgjør
spesielt viktige målgrupper. 
– Det er stort behov for tiltak utviklet spesielt

med tanke på disse ungdommene.
• Ungdom har ofte spesielle ønsker om «her og

nå» informasjon, veiledning og helsehjelp. De
bruker i økende grad de nye kommunika-
sjonskanalene (SMS, Internett) for å komme
i kontakt med helsevesenet. Undersøkelser
har vist at ungdoms viktigste kunnskapskil-
der for eksempel i forhold til seksualitet og
forebygging av graviditet er jevnaldrende og
Internett.
– Det må tilrettelegges for at ungdom kan «opp-

søke» og motta tilrettelagt og aktuell helsein-
formasjon gjennom sine egne kommunika-
sjonskanaler

• Gjennom kommunale planprosesser legges
viktige føringer av betydning for barn og
unges helse.

– For å vektlegge betydningen av helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i kommunene,
og for å bidra til en tjeneste mer tilpasset de
unges behov, må også fagfolk bringes inn i de
kommunale planprosesser
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De aller fleste som trenger hjelp fra helsevesenet,
kanskje 95%, får nødvendig hjelp hos fastlegen
eller i primærhelsetjenesten for øvrig. Når pasi-
entene trenger mer spesialisert hjelp har all-
mennlegen ansvaret for å henvise pasientene vi-
dere.

3.1. Ungdom som trenger sykehus-
behandling 

Som kort beskrevet i kapittel 1.3.2. er det årlig91

nesten 14 500 utskrivinger fra norske sykehus av
ungdom fra og med 13 år til og med 17 år, for-
delt på 7 924 i aldersgruppen 13–15 år og 6
574 i aldersgruppen 16–17 år. I tillegg er det
mange ungdommer som får poliklinisk behand-
ling ved landets sykehus hvert år. Hvor mange
det kan dreie seg om er det vanskelig å gi tall for
da statistikken til Norsk Pasientregister deles inn
i aldersgruppene 0–15 år, 16–49 år, 50–66 år,
67–79 år og 80 og over. 

De vanligste årsaker til innleggelser i sykehus
for aldergruppen 13–17 år er:
– Skader og forgiftninger – 3 952 årlige utskri-

vinger. Skader  i overekstremiteten og hjernerys-
telser er de viktigste undergruppene.

– Sykdommer i åndedrettssystemet – 1 525 ut-
skrivinger. 

– Sykdommer i fordøyelsesorganene – 1 223 ut-
skrivinger 

– Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og binde-
vev – 858 utskrivinger

– Svulster – 742 utskrivinger
– Sykdommer i nervesystemet – 653 utskrivinger

Vi ser at skader og forgiftninger er klart den vik-
tigste årsaken til at ungdom havner på sykehus,
og som vist i kapittel 2.5. er trafikkulykker en
vesentlig årsak til sykehusopphold.

Gjennomsnittlig liggetid på sykehus for ung-
dom mellom 13 og 15 år var i 2000 3,7 dager

for gutter og 4,0 dager for jenter, mens den i al-
dersgruppen 16–17 år var 3,9 dager for gutter
og 3,2 dager for jenter. Det er om lag like
mange jenter og gutter i de to aldersgruppene
som innlegges på sykehus.

De fleste svangerskapsavbrudd skjer
poliklinisk
Selv om vi ikke kan gi noen oversikt over antal-
let polikliniske konsultasjoner og hva de unge
får behandling for, har vi statistikk over antall
svangerskapsavbrudd, og flesteparten av disse
skjer poliklinisk. I følge Statistisk Sentralbyrå
«viser statistikken for 2000 en oppgang i utførte
aborter i forhold til året før. Økningen har vært
sterkest i de yngste aldersgruppene. Blant 15–19
åringene var det 20 svangerskapsavbrudd per 1
000 kvinne. Dette tallet har ikke vært høyere si-
den 1990»92 Av totalt 14 655 abortinngrep ble 2
540 foretatt på kvinner i alderen 15–19 år og
59 inngrep på jenter 14 år og yngre. 

3.2. Nærmere om ulykker og traumer

Ulykker, skader og traumer er de viktigste årsa-
kene til sykehusopphold blant ungdom. Traume
er betegnelsen for enhver form for voldelig på-
virkning av legemet og en traumatisk hjerne-
skade er betegnelsen for de skader som oppstår i
hjernefunksjonen som følge av en voldelig på-
virkning av hjernen, for eksempel ved trafikk-
ulykker eller fallulykker. 

Behandling av alvorlige skader etter ulykker
er en krevende oppgave. Ved rask og god be-
handling kan både liv reddes og hjerneskade
unngås eller reduseres i omfang. Hjerneskader
kan utvikle seg over timer. Erfaringsmessig for-
verres prognosen for pasienten hvis ikke kirur-
gisk behandling igangsettes i løpet av et par ti-
mer. I følge NOU 1998:9 «Hvis det haster…
Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap»
kunne henimot 20–25 prosent av dem som i
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dag dør p.g.a. skader vært reddet dersom man
hadde hatt mer optimal skadebehandling93.
Utenlandske undersøkelser har også vist at om
lag ett av fire dødsfall blant traumepasienter som
er blitt behandlet i sykehus kunne ha vært unn-
gått, og at de fleste behandlingsfeil gjøres i mot-
tagelsesfasen. 

En effektiv og rasjonell håndtering av alvorlig
skadede pasienter er avhengig av at kompetent
personale er til stede tidlig, og at de kjenner sine
oppgaver. Flere undersøkelser har definert at
traumeteam er en fordel, på samme måte som de
fleste sykehus har definerte team som skal be-
handle hjertestans. De fleste norske sykehus be-
handler forholdsvis få alvorlige skadepasienter og
får liten erfaring, noe som gjør at det vil være
spesielt avhengig av gode rutiner for å redusere
risikoen for suboptimal behandling og for å
unngå å overse alvorlige skader. En undersø-
kelse94 har vist at bare halvparten av de 52 norske
sykehusene som høsten 2000 mottok pasienter
med traumer hadde organisert traumeteam. Og
av dem som hadde slike team var det bare to tre-
djedeler som hadde fastsatt rutiner for innkalling
av teamet. Undersøkelsen viser imidlertid også at
fokus på traumebehandling gir positive resulta-
ter; høsten 2000 var 13 sykehus med i prosjektet
Bedre & systematisk traumebehandling, det så-
kalte BEST-prosjektet, og på undersøkelsestids-
punktet hadde alle disse sykehusene traumeteam.
Flertallet av disse sykehusene hadde også innkal-
lingskriterier (75%) og traumemanual (83%). 

For å øke kompetansen i traumebehandling
ble det i NOU 1998:9 «Hvis det haster… Fag-
lige krav til akuttmedisinsk beredskap» foreslått
at alle leger som tar imot skadede pasienter skal
gjennomføre og bestå kurs i systematisk traume-
mottak av typen Advanced Trauma Life Sup-
port (ATLS-kus) eller tilsvarende. Dette forsla-
get støttes av fagmiljøene: «Alle med erfaring fra
akutt traumatologi kan vise til eksempler på
suboptimal behandling med fatal utgang, og at
dette kunne vært unngått med øvelse»95. 

Legeforeningen vil peke på:
• Ulykker og skader er den viktigste årsak til at

barn og unge legges inn på sykehus og har
blitt den viktigste dødsårsak for barn og ung-
dom. Behandling av alvorlige skader etter
ulykker er en krevende oppgave og er av-
hengig av at kompetent personale er til stedet
tidlig, og at de kjenner sine oppgaver. Ved
rask og god behandling kan både liv reddes
og hjerneskade unngås eller reduseres i om-
fang.
– De regionale helseforetakene må sikre at syke-

hus som har akuttfunksjon for kirurgiske pa-
sienter, har organisert traumeteam, har ruti-
ner for innkalling av personalet osv og at per-
sonalet har gjennomført og bestått kurs i
systematisk traumemottak av typen Advanced
Trauma Life Support (ATLS-kurs) eller til-
svarende

3.3. Sykehusene er lite tilrettelagt for
ungdom

Ungdom som trenger sykehusbehandling faller
på en måte mellom to stoler. De yngste ung-
dommene blir ofte innlagt på barneavdelingene
da de fleste barneavdelinger på sykehus har en
øvre aldersgrense på mellom 14 og 16 år. Som
vi skal komme tilbake til er barneavdelingene i
de fleste tilfelle, lite tilrettelagt for ungdom. De
eldre ungdommene blir innlagt på de vanlige
sengeavdelingene, som heller ikke har fasiliteter
som passer ungdom, som skoletilbud, oppholds-
rom etc. Voksenavdelingene har dessuten en
meget høy gjennomsnittsalder på sine pasienter,
og som gruppe blir ungdom altfor liten til å få
spesialtilbud. 

Ungdoms rettigheter på sykehus (i dette til-
felle ungdom under 18 år) er regulert i Forskrift
om barn på sykehus. Her defineres barn som
gruppen fra 0 – 18 år. 

Forskriften stiller krav til sykehus når det
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gjelder skoletilbud og aktivisering av barn, barns
samvær med pårørende, økonomisk sikkerhet
for foreldre og behov for informasjon. En
undersøkelse 96 om barn/ungdom og deres forel-
dres tilfredshet med sykehustilbudet viser at til-
budet til ungdom ble oppfattet som dårlig, uan-
sett sykehuskategori. 

I kapittel fire i Forskrift om barn på sykehus
er det regulert at «barn skal aktiviseres og stimu-
leres så langt deres helsetilstand tillater det, og
det skal avsettes egnet areal og tilstrekkelig ut-
styr til undervisning, aktivisering og stimulering
av barn på ulike alderstrinn». Tabell 3 fra
undersøkelsen viser tilbud fordelt på ulike kate-
gorier av sykehus:

Undersøkelsen viser for det første at mange syke-
hus ikke har egnede rom for skolearbeid. Forfat-
terne av undersøkelsen tror at en mulig forkla-
ring på dette er at skoletilbudet til barna er orga-
nisert av skoleverket, mens sykehuset plikter å
holde lokaler, men at sykehusene ofte har van-
sker med å prioritere de kravene skolene og deres
ansatte har til lokaler og nødvendige ressursser.

Undersøkelsen viser videre at få sykehus har
«egnet areal og tilstrekkelig utstyr til aktivisering
og stimulering». Bare et mindretall av sykehu-
sene har egne oppholdsrom for ungdom.
Undersøkelsen viser videre at video ofte ble
eneste tilbudet til ungdomsgruppen, og at det
ble oppfattet som lite tilfredsstillende.  

Legeforeningen vil peke på:
• Ungdom som trenger sykehusbehandling la-

ter til å «falle mellom to stoler», da de ofte er
for gamle for barneavdelingene (som stort
sett har 14, 15 eller 16 års aldersgrense) og
for få som gruppe på voksenavdelinger til å få
et godt tilrettelagt tilbud. Forskrift om barn
på sykehus regulerer at det skal avsettes eget
areal og tilstrekkelig utstyr til undervisning,
aktivisering og stimulering» for barn og unge
under 18 år. Undersøkelser viser imidlertid at
få sykehus har tilrettelagte tilbud for ung-
dom.
– Helseforetakene bør organisere barneavde-

lingene som barne- og ungdomsavdelinger opp
til 18 år

– Barne- og ungdomsavdelingene må settes i
stand til å følge opp Forskrift om barn på sy-
kehus slik at innlagt ungdom kan få et godt
og tilrettelagt tilbud
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Tabell 3 Skoletilbud til barn i skolealder (6 – 17 år)

Sykehuskategori

Region- Sentral- Lokal-
sykehus sykehus sykehus

n = 17 (%) n = 9 (%) n = 8 (%)

Skolerom ved
avdelingen 70 56 38

Nok plass til
skolearbeid 76 89 76

Oppholdsrom
for ungdom 18 33 13
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main.html

93 NOU 1998:9 Hvis det haster… Faglig krav til akuttmedisinsk be-
redskap, s. 35

94 Guttorm Brattebø, Torben Wisborg og Trine Høylo; Organisering
av traume-mottak ved norske sykehus, Tidsskr Nor Lægeforen
2001; 121: 2364-7 

95 Jfr. bl.a. Johan Pilgrim Larsen: Traumemottak ved norske sykehus,
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2363 

96 Lisbeth Nortvedt og Bengt Frode Kase: Barns rettigheter i sykehus
– er barn og foreldre fornøyde? Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:
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I følge St. meld 25 (1996–97) Åpenhet og hel-
het, vil anslagsvis 15% av barnebefolkningen ha
moderate til alvorlige psykiske problemer som
vil bli behandlet av førstelinjetjenesten (primær-
helsetjenesten, skolens rådgivingstjeneste og det
kommunale barnevern), mens ca 5% av barn og
unge har problemer av en slik art og komplek-
sitet at de er en naturlig oppgave for spesialis-
thelsetjenesten – og de bør henvises raskt. 

4.1. Behandlingskjeden har brist i alle
ledd

Stortinget besluttet i 1998 en opptrappingsplan
for psykisk helsevern på 24 milliarder kroner
over åtte år (1999–2006). I planen ligger en
målsetting om utbygging av den barne- og ung-
domspsykiatriske spesialisthelsetjenesten til å
dekke 5% av den aktuelle befolkningsgruppen.
Tall fra  SAMDATA Psykisk helsevern Tabeller
2000 viser at det er et stykke frem til dette målet
nås; i 2000 var dekningsgraden 2,5% for barn
og unge i alderen 0–17 år.  Tall fra Norsk Pasi-
entregisteret viser dessuten at antallet barn og
unge som venter på behandling er økende; ved
årsskiftet ventet 2 506 unge under 18 år på psy-
kiatrisk hjelp. Videre viser tallene fra SAM-
DATA Psykisk helsevern at det i 2000 ble be-
handlet 26 430 pasienter i psykisk helsevern for
barn og unge, hvorav 24 482 fikk poliklinisk be-
handling mens 1 948 fikk dag og/eller døgnbe-
handling – hvilket innebærer at nesten 93% av
behandlingstilbudet skjer poliklinisk.

I følge St. meld 25 (1996–97) Åpenhet og
helhet, er hovedproblemene for mennesker med
psykiske lidelser at behandlingskjeden har bris-
ter i alle ledd: 
• Det forebyggende arbeidet er for svakt
• Tilbudene i kommunene er for få
• Tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester er

for dårlig
• Opphold i institusjon blir ofte for kortvarige

• Utskrivning er mangelfullt planlagt
• Oppfølgingen er ikke god nok

Videre heter det at barne- og ungdomspsykia-
trien har vært et stebarn, ikke bare i helsetjenes-
ten, men også i den psykiatriske helsetjenesten.
Barn- og ungdomstid er en sårbar fase i livet.
Det er da personligheten formes, og grunnlaget
for psykisk helse i voksen alder legges. Derfor er
det så viktig at barn og unge får god og rask
hjelp når de trenger det. Dette er det knapt
noen som er uenig i. Likevel er tilbudene til
barn og unge ikke tilstrekkelige. Selv om kapa-
siteten har økt de siste årene er den fortsatt for
lav. 

Legeforeningen vil peke på:
• Mange unge som trenger som trenger psykia-

trisk hjelp får i dag enten ikke tilbud eller
hjelp alt for sent. Barne- og ungdomspsykia-
trien har i mange år hatt for liten kapasitet
både når det gjelder polikliniske tilbud og når
det gjelder eventuell innleggelse. 
– Barne- og ungdomspsykiatrien må sikres egne

budsjetter innen opptrappingsplanen for psy-
kiatri

– De regionale helseforetakene må styrke sin tje-
neste slik at barn og unge får et tilfredsstil-
lende psykiatrisk tilbud i regionen

4.2. Ungdom som trenger hjelp fra
psykiatrien

For mange vil hendelser i ungdomstiden sette
avgjørende spor for den psykiske helsen som
voksen. Noen utsettes for akutte og dramatiske
belastninger som seksuelt misbruk, vold, en av
foreldrene dør, eller at foreldrene skilles. Andre
utsettes for belastninger som kanskje er mindre
akutte, men som over lengre tidsrom også kan
representere en alvorlig belastning på helsen,
f.eks. sosial isolasjon og ensomhet, mobbing, et
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forventningspress de ikke kan mestre eller et
skolemiljø som oppleves negativt. 

Måten ulike mennesker takler slike belast-
ninger på er ulik. Noen legger problemene bak
seg, og trenger ikke psykiatrisk hjelp. Andre rea-
gerer på belastningene de utsettes for med aggre-
sjon, mobbing, antisosial atferd eller med bruk
av alkohol og andre avhengighetsskapende stof-
fer. Med en fellesbetegnelse kalles mange av de
atferdsproblemene som henger sammen med
slike reaksjonsmåter, for eksternaliserende – de
retter reaksjonen utover og lar andre unngjelde.
Atter andre reagerer med depressivitet, engstelse
og ulike former for psykosomatiske plager.
Dette kalles gjerne en internaliserende reaksjons-
måte – de retter problemene innover mot seg
selv. De eksternaliserende problemene er van-
ligst blant gutter, mens de internaliserende er
vanligst blant jenter. 

Andelen av ungdommer som utvikler såpass
store eksternaliserende atferdsproblemer (at-
ferdsforstyrrelser, rusproblemer) at det er grunn
til bekymring er anslått til 10%. Hvor mange
unge som utvikler internaliserende problemer
(angst, depresjon, psykosomatiske lidelser) er
vanskelig anslå. Tallene avhenger i stor grad av
hvordan en måler slike problemer og hvor en
setter grensene. Undersøkelser tyder imidlertid
på at internaliserende problemer har stort om-
fang, og at de dessuten er økende. 

Når det gjelder barn og unge med psykiske li-
delser av en slik alvorlighetsgrad at de har behov
for hjelp fra spesialisthelsetjenesten, er det stor
grad av enighet mellom forskere og klinikere at
omfanget ligger på rundt 5% av barnebefolk-
ningen.

4.2.1. Å miste lysten på livet: angst,
depresjoner, følelse av verdiløshet
Depresjon er en av de hyppigste årsakene til psy-
kiatrisk behandling av ungdom. Som vist i ka-
pittel 2.3.1. varierer forekomsten av depresjon
blant ungdom mellom 23% og 50% avhengig

av definisjon og måleinstrument. Oppmot 40%
av alle 14–15 åringer oppgir  at de har følt seg
trist eller «deppa» i perioder. Nøkterne tall angir
en forekomst av alvorlig depressiv lidelse på 2%
til 5% hos 8–16 åringer og varierer fra ca. 1,5%
til 7% når det gjelder lettere, men vedvarende
depresjon97. Hovedsymptomet på depresjon er
nedstemthet, med tap av gleder og interesser.
Andre typiske depresjonstegn er initiativløshet,
ubesluttsomhet, nedsatt selvtillit og håpløshets-
følelse. Mange er plaget med søvnforstyrrelser,
tap av matlyst og selvmordstanker. 

Tilbakefallsprosenten98 ved alvorlige depres-
sive episoder hos ungdom er oppgitt å være opp
til 70%, i minst 10% av tilfellene forekommer
kronisk forløp av alvorlig depresjon.

Det er bred enighet om at depressive lidelser
har avgjørende betydning i forhold til selvmord
blant unge99. I det siste tiåret har selvmordstal-
lene økt relativt kraftig i Norge. Den økte fore-
komsten har vært særlig sterk blant unge menn.
I aldersgruppen 10–24 år økte forekomsten av
selvmord  blant unge menn fra 8,3 til 16,2 per
100 000 innbyggere, med en topp på 20,3 i
1991–92. I 1999 utgjorde selvmord 28% av
dødsårsakene blant unge menn (mot 8% i
1973), bare ulykker (44%) var en viktigere
dødsårsak. Selvmordsraten blant unge kvinner
har ligget stabil mellom tre og fem (per 100
000) i de siste tyve år. 

Selvmordsmetodene er dessuten blitt vold-
sommere. Blant menn ble 39% av alle selvmord
10–24 år i femårsperioden 1973–77 utført med
våpen eller eksplosiver, økende til 48% i perio-
den 1988–92. 

I en spørreundersøkelse100 blant norske ung-
dommer, fremkom det at 20% hadde fått be-
handling i helsetjenesten etter selvmordsforsøk.
En tredjedel hadde fått hjelp hos venner, mens
halvparten oppga at de ikke hadde fått hjelp el-
ler behandling etterpå.
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4.2.2. Spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelser utfordrer vår tenkning om
sammenhengen mellom kropp og sjel, det er
psykiske lidelser der følelsene uttrykker seg
gjennom kroppens språk. Som beskrevet i kapit-
tel 2.2.2. er spiseforstyrrelser er et alvorlig helse-
problem blant dagens unge, og deles inn i alvor-
lige og lettere former. Sett under ett regner man
med at over 120 000 mennesker har spisefor-
styrrelser i Norge101.  90% av denne gruppa ut-
gjøres av kvinner, de fleste mellom 15 og 35 år.
De alvorligste variantene av spiseforstyrrelser er
anoreksi og bulimi, der overspising er det største
problemet: 90% overspiser i form av bulimi eller
tvangsspising, bare 10% har anoreksi. Interna-
sjonale og norske undersøkelser anslår at alvor-
lige spiseforstyrrelser rammer ca 2% av den
kvinnelige befolkningen mellom 15 og 45 år.
Nyere beregninger102 tyder på at nær 50 000
kvinner mellom 15 og 44 år har behandlingskre-
vende anoreksi, bulimi eller patologisk overspi-
sing i Norge; Det beregnede antallet kvinner
mellom 15 og 44 år som har behandlingskre-
vende anoreksi er omlag 2.700, den største
gruppen ligger i alderen 15–19 år (1 400), mens
det beregnede antallet kvinner med behand-
lingskrevende bulimi er vel 18 000, med størst
antall i aldersgruppen 20–34 år (9 600). 

Anoreksi er kjennetegnet av at pasienten har
en forstyrret kroppsoppfatning med en følelse av
å være for tykk og en ekstrem frykt for fedme.
Dette fører til spisevegring, slanking103 med selv-
påført ekstrem undervekt og ofte også overdre-
ven trening, oppkast eller misbruk av legemidler
som medfører vekttap. Det betydelige vekttapet
fører til stor ubalanse i kroppen med omfattende
forstyrrelser i hormonsystemene som omfatter
både kjønnshormoner, veksthormoner og stoff-
skiftet.  I sjeldne tilfeller kan vekttapet være så
stort og vedvarende at det fører til somatiske
komplikasjoner og død. Anoreksi regnes som en
ungdomslidelse da de fleste debuterer i tenårene,
i 14–20-årsalderen. 

Akkurat som ved anoreksi er også bulimi en
sykdom som man antar rammer unge kvinner
oftere enn menn, men den debuterer senere –
oftest tidlig i 20-årene. Bulimi, eller oksehunger,
er sykelig atferd preget av spiseorgier. Det vil si
at pasienten har en vedvarende opptatthet av
mat og en spisetvang, der store mengder kalori-
rik mat spises på kort tid, og at tvangen stadig
kommer igjen over en tidsperiode. Samtidig
som pasienten er redd for å bli tykk, kretser tan-
kene rundt mat. Tvangsmessig overspising med
påfølgende oppkast, som alternerer med tving-
ende fasteperioder, er vanlig. Mange bruker av-
føringsmidler, vanndrivende tabletter eller stoff-
skiftehormoner for å holde kroppsvekten nede.
Bulimi er ofte en skjult sykdom; pasientene er
gjerne normalvektige eller litt lubne og hemme-
ligholder problemet sitt. Det at pasienten er
normalvektig betyr imidlertid ikke at kroppen er
i balanse. Den stadige bruken av oppkast og
ulike legemidler fører til at kroppen tappes for
elektrolytter, særlig kalsium, og også andre
kroppsfunksjoner kommer ut av likevekt. Det er
særlig tannlegene som først ser tegnene på bu-
limi, for det sure miljøet i munnhulen tærer
sterkt på tannemaljen på innsiden av tennene.

4.2.3. Sykdommer hos barn (bl.a. konsen-
trasjonsforstyrrelser/hyperaktivitet/ inakti-
vitet) gir ofte problemer i ungdomstiden 
En stor andel av dem som henvises til ungdoms-
psykiatrien fordi de utvikler depresjon, avvi-
kende atferd eller alvorlige atferdsforstyrrelser i
ungdommen er mer eller mindre kjent i be-
handlingsapparatet fra før av. 

Alle barn med medfødte/ervervede misdan-
nelser/ funksjonshemning og/eller kronisk syk-
dom blir etter hvert ungdommer. Disse utgjør
en ikke uvesentlig del av pediatriske poliklinik-
kers arbeid. Undersøkelser viser at disse barna
ofte utvikler sekundære psykiske problemer,
først og fremst depresjon og angst i ungdomsti-
den. Det er meget viktig at denne relativt store
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og heterogene gruppen ungdommer får et ung-
domstilpasset tilbud, og at helsevesenet i større
grad erkjenner at de er like mye ungdommer
som sine friske jevnaldrende, og at de gjennom-
går samme fysiologiske/emosjonelle og sosiale
utvikling. 

Videre utgjør barn og ungdom med alvorlige
akutte eller kroniske somatiske lidelser en risiko-
gruppe når det gjelder å utvikle psykiske plager.
Det antas at minst 35–40% av dem får fra let-
tere til alvorlige sekundære psykiske symptomer,
først og fremst følelsesmessige forstyrrelser som
angst og depresjon. 

Når det gjelder barn med atferdsforstyrrelser
regner man med, i henhold til en ekspertgruppe
nedsatt av Norges forskningsråd (1998) 104, at
om lag halvparten av dem som har atferdsfor-
styrrelser i barnealder, fortsatt har problemer i
ungdomsalder.

De fleste alvorlige nevropsykiatriske forstyr-
relser105, bl.a. Tourettes syndrom (komplekse be-
vegelsesforstyrrelser), MBD/ADHD (konsentra-
sjonsforstyrrelser/hyperaktivitet/ inaktivitet) og
Aspergers syndrom (autisme), oppdages i barne-
alderen, men ungdomstiden medfører store om-
veltninger og utfordringer. Mange får problemer
i ungdomstiden og henvises som oftest til ung-
domspsykiatrien på grunn av depresjon og avvi-
kende atferd. For barn med MBD/ADHD er
ungdomstiden en spesiell utfordring. Mange av
disse ungdommene forstår ikke rekkevidden av
handlingene sine, og er derfor ganske oppfinn-
somme når det gjelder grenseoverskridende
handlinger. Nærmere halvparten av de hyperak-
tive barna utvikler en atferdsforstyrrelse i ung-
dommen. 

4.2.4. Barn med lærevansker får ofte pro-
blemer i ungdomstiden
En spesielt viktig gruppe barn og unge som ofte
får problemer i ungdomstiden er barn med lære-
vansker. Lærevansker deles inn i generelle lære-
vansker og spesifikke lærevansker. 

Generelle lærevansker brukes om mennesker
med psykisk utviklingshemming som har van-
sker med læring på de fleste områder. Uten til-
strekkelige støttetiltak vil disse barna lett føle seg
som tapere, få liten tillit til egen mestring og ut-
vikle lav selvfølelse. Sammen med sosial stigma-
tisering, opplevelse av utstøtning og andre
psykososiale belastninger er dette risikofaktorer
for utvikling av psykisk lidelse. Ungdomstiden
er en spesielt vanskelig tid, da disse ungdom-
mene strever mer enn andre med å kode og klas-
sifisere mellommenneskelige signaler, og ofte får
store relasjonsproblemer. 

Ungdom med spesifikke lærevansker har mer
definerte problemer på enkeltområder enn det vi
finner ved generelle lærevansker. Dysleksi eller
spesifikke lese- og skrivevansker er betegnelser
som brukes om vansker med lesing og skriving
som ikke skyldes mangel i opplæringen eller
svikt av emosjonell eller evnemessig art106. En
regner med at 2–5% av befolkningen har dys-
leksi . Når det gjelder lese- og skrivevansker
samlet, regner en med en forekomst på ca. 15%.
Mange unge med spesifikke lærevansker har til-
leggsproblemer som oppmerksomhetssvikt,
hyperaktivitet, følelsesmessige forstyrrelser eller
atferdsvansker. En ny norsk undersøkelse107 viser
at minst hvert fjerde barn med lese- og skrive-
vansker sliter med atferdsvansker. Atferdsvan-
sker ser ut til å forekomme rundt tre ganger så
ofte hos barn med dysleksi, sammenlignet med
andre barn i Norge. De har hyppigere proble-
mer med oppmerksomheten, er oftere hyperak-
tive og sliter i større grad med angst og depresjo-
ner enn barn som ikke har dysleksi.

Legeforeningen vil peke på:
• Tidlig intervensjon og rask oppfølging kan

være avgjørende for å begrense og forkorte
sykdomsutviklingen hos ungdom som utvik-
ler psykiatriske lidelser. En stor andel av dem
som henvises til ungdomspsykiatrien fordi de
utvikler depresjon, avvikende atferd eller al-
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vorlig atferdsforstyrrelse, er mer eller mindre
kjent i behandlingsapparatet fra før av. Barn
med langvarige og medfødte somatiske syk-
dommer utgjør en risikogruppe for å utvikle
psykiske lidelser. Nærmere halvparten av
barn med konsentrasjonsforstyrrelser (hyper-
aktive eller inaktive) utvikler en atferdsfor-
styrrelse i ungdommen. En ny undersøkelse
viser at minst hvert fjerde barn med lære og
skrivevansker sliter med atferdsvansker. Spi-
seforstyrrelser er et alvorlig helseproblem
blant dagens unge og utfordrer vår tenkning
om sammenhengen mellom kropp og sjel,
det er psykiske lidelser der følelsene uttrykker
seg gjennom kroppens språk.
– For å motvirke problemer i ungdomstiden må

det må utvikles et helsetilbud som særlig iva-
retar barn med langvarige sykdommer, barn
med konsentrasjonsvansker (hyperaktivitet og
inaktivitet), barn med lærevansker og barn og
unge med spiseforstyrrelser. Gjennom indivi-
duelt tilrettelagte tiltak kan situasjonen for
mange av disse barna bedres og problemer i
ungdomstiden motvirkes

4.3. Ungdom med omfattende atferds-
problemer utgjør en spesiell utfordring

I Stortingsmelding 25 (1996–97) «Åpenhet og
helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbu-
dene» heter det bl.a.: 

«Den største felles faglige utfordringen for bar-
nevernet og barne- og ungdomspsykiatrien er trolig
arbeidet med utagerende og atferdsvanskelige barn
og unge» (s. 74).

Alvorlig atferdsforstyrrelser slik det defineres i
barne- og ungdomspsykiatrien betegner et til-
stand der en ungdom krenker andres grunnleg-
gende rettigheter ved et vedvarende mønster av
dyssosial, aggressiv eller utfordrende atferd108.
Eksempler på slik atferd kan være: betydelig

grad av slåssing eller tyrannisering, grusomhet
overfor dyr eller andre mot mennesker, alvorlig
ødeleggelsestrang, ildspåsettelse,  tyveri, lyving,
skulking fra skole eller rømming, uvanlig hyp-
pige eller alvorlige raserianfall; utfordrende og
provoserende atferd og vedvarende alvorlig uly-
dighet. En forutsetter også at problemene varier
over tid og forekommer i ulike sosiale situasjo-
ner. Grov vold, kriminelle handlinger som inne-
bærer konfrontasjon med offeret, og seksuelle
overgrep regnes også som grove krenkelser av
andres integritet, men gjør også grensene
mellom atferdsforstyrrelse og kriminalitet gli-
dende.

4.3.1. Utagerende og adferdsvanskelige
unge
Alvorlig atferdsforstyrrelse forekommer hos ca.
7% av alle barn og unge. Forholdstallet mellom
gutter og jenter er som fire til en. Forekomsten
er noe høyere i typiske bykommuner enn i ty-
piske landkommuner. Nyere norske studier reg-
ner med en høyrisikogruppe på 1–2% og en
gruppe på 3–5% med moderat risiko for å ut-
vikle atferdsforstyrrelse109.

Atferdsforstyrrelser er en av de hyppigste år-
sakene til at unge blir henvist til psykiatrien.110

Undersøkelser av atferdsproblemer i skolen viser
at det er omtrent 10% av elevene som har så
store problemer at det er grunn til bekymring.
En mindre kjernegruppe av elever har så store
problemer at skolen har vanskeligheter med å
mestre disse elevene. Arbeidet med å integrere
barn og unge med særskilte opplæringsbehov
har vært et klart trekk ved norsk skole i tiden et-
ter 1975. En av gruppene det har vært vanske-
ligst å vise til tilfredsstillende resultater overfor,
er elever med atferdsvansker, og skolen er ofte
mangelfullt rustet til å møte de utfordringer de
står overfor når det gjelder elever med atferds-
vansker. Barn som samtidig både er hyperaktive
og har konsentrasjonsvansker (ADHD) repre-
senterer en særlig utfordring, og er overrepresen-
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tert blant de som utvikler antisosial atferd senere
i livet. 

Risikofaktorer for atferdsproblemer er mange
og sammensatte, fra de forholdsvis få med nev-
ropsykologiske, spesifikke lærevansker, eller al-
vorlig psykisk lidelse til relativt mange som har
vært utsatt for omsorgssvikt. I følge St. meld 17
(1999–2000) er de viktigste risikofaktorene
knyttet til egenskaper ved familiene, de viktigste
faktorene er:
• Ineffektiv foreldredisiplin (manglende gren-

sesetting)
• Mangel på tilsyn og kontroll
• Fysisk straff fra foreldrene
• Avvising fra foreldrene
• Lav selvfølelse
• Svake sosiale ferdigheter
• Avvisning fra jevnaldrende
• Medlem i en avvikende barnegruppe
• Mislykket skolekarriere

I følge St. meld nr. 39 (2001–2002) «Oppvekst-
og levekår for barn og ungdom i Norge»111 vil
Barne- og familiedepartementet og Helsedepar-
tementet satse på en bedre oppfølging av ung-
dom med alvorlige atferdsproblemer. Det satses
bl.a. på utbygging av tilbud som PMT (Parent
management training), Webster Stratton og
MST (Multisystemic Therapy). Dette er meto-
der som er utprøvd i USA og som kan doku-
mentere svært gode resultater. Metodene er
hjemmebaserte og de viktigste målsettingene er
å nå frem med riktig hjelp til barn og unge med
atferdsvansker og deres foreldre på et så tidlig
tidspunkt som mulig.  Videre samarbeider
Barne- og familiedepartementet, Helsedeparte-
mentet, Sosialdepartementet, Utdannings- og
forskningsdepartementet og Justisdepartementet
på videre utprøving av metoder for å stoppe uta-
gerende atferd og barne- og ungdomskrimina-
litet. Økt forskning og kompetansebygging
blant fagfolk står sentralt. For å bistå praksisfel-
tet med å plukke ut og implementere de beste

metodene, er det etablert et nytt senter for stu-
dier av problematferd og innovativ praksis ved
Universitetet i Oslo. Senteret skal bidra til kom-
petanseutvikling og nettverksbygging mellom
universiteter, høyskoler og kompetansesentra.
Målet er å bygge et nasjonalt nettverk for forsk-
ning og metodeutvikling på feltet.

4.3.2. Tungt belastet ungdom med
aggressiv/voldelig/kriminell atferd
Man kan ikke sidestille atferdsforstyrrelser og
kriminalitet. De færreste ungdommer med psy-
kiatriske problemer får en langvarig kriminell lø-
pebane. Og tilsvarende vil de færreste ungdom-
mer som begår lovbrudd, komme i kontakt med
det psykiatriske hjelpeapparatet som følge av
lovbruddet. Men en stor andel av de alvorlige
voldshandlingene foretas av ungdom med alvor-
lige rusproblemer og atferdsforstyrrelser. Dette
er ofte ungdom med sammensatte problemer,
ofte kjennetegnet av empatiforstyrrelser112 og
sviktende evne til å kontrollere aggresjon. Inter-
nasjonal forskning viser at man i denne gruppen
finner en stor del av de pasientene som på et se-
nere tidspunkt faller inn under de gruppene som
kalles rusmiddelmisbrukere med alvorlige sinns-
lidelser og alvorlig sinnslidende som kan være
særlig farlige og/eller vanskelige eller strafferetts-
lig utilregnelige.

I en rapport fra Det kriminalitetsforebyg-
gende råd om «Barne- og ungdomskriminalitet i
Norge på nittitallet»113 kommer det frem at det
kanskje viktigste bildet av barne- og ungdoms-
kriminaliteten er at det er et lite mindretall av
barn og unge som blir registrert for en eller an-
nen forbrytelse. Det gjelder under en halv pro-
sent av barn under den kriminelle lavalder, og to
til tre av hundre ungdommer opp til 20 år.
Konformitet og lovlydighet er den mest tref-
fende beskrivelse for de aller fleste unge i de
fleste situasjoner. Rapporten viser videre at mes-
teparten av flergangskriminaliteten begås av en
liten gruppe tungt belastede ungdommer med
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omfattende atferdsproblemer. Disse ungdom-
mene preges av dårlig forhold til familie, skole
og voksensamfunnet. I rapporten anslås denne
gruppen til å utgjøre ca. 5% av både norsk ung-
dom og ungdom med ikke-vestlig bakgrunn.

Det vi vet fra forskningen i Norge114 om de
ungdommene som har fått merkelappen «den
harde kjerne» eller «verstingene» er at de allerede
før ungdomstiden ofte har en historie med pro-
blemer. Disse barna/ungdommene har ofte hatt
skoleproblemer og kanskje vært i kontakt med
skolepsykologen. Enkelte har gått på spesial-
skole, vært i kontakt med barnevernet eller i
konflikt med rettsvesenet. Noen har i tillegg
vært innom psykiatrisk klinikk, sosialkontor og
andre deler av hjelpeapparatet. Men disse ung-
dommene er ikke blant de mange ungdommene
som skolepsykologen, spesialskolene, barnever-
net, psykiatrien og rusmiddelomsorgen og andre
deler av hjelpeapparatet har gitt et tilbud og fak-
tisk har hjulpet. Disse ungdommene har av
ulike grunner blitt gjengangere og «kasteballer» i
hjelpeapparatet, de «faller mellom alle stoler» og
de er ofte helt avvist eller avviser selv «de
voksne», «hjelperne» og «behandlerne».

Ungdom med sammensatte alvorlige psykia-
triske og psykososiale lidelser, rusmisbruk og
voldelig atferd representerer en betydelig utfor-
dring for barne- og ungdomspsykiatrien og bar-
nevernet, både sammen og hver for seg. Kunn-
skapen omkring behandlingen av denne aller
vanskeligste ungdomsgruppen er liten115. Det
dreier seg om en liten, men svært belastet
gruppe ungdom, med både psykotiske/prepsy-
kotiske lidelser og atferdsforstyrrelser i form av
voldelig aggressiv atferd, ofte kombinert med
rusmiddelmisbruk og betydelige psykososiale
belastningsfaktorer. Etter departementets bereg-
ninger i St.meld 25 (1996–97) antas antallet
barn og unge med de største atferdsavvikene å
utgjøre 300 på landsbasis.

Legeforeningen vil peke på:
• Ulike undersøkelser har identifisert en liten

gruppe tungt belastede ungdommer med om-
fattende atferdsproblemer og ofte en krimi-
nell løpebane. Disse ungdommene preges av
dårlig forhold til familie, skole og voksensam-
funnet. De utgjør ca. 5% både av norsk ung-
dom og ungdom med ikke vestlig bakgrunn.
Kunnskapen omkring behandlingen av
denne aller vanskeligste ungdomsgruppen er
liten, men problemene deres har ofte vært
kjent i ulike deler av behandlingsapparatet i
årevis.
– Spesielt i storbyene må det etableres egnede

tilbud for denne gruppen
– Samarbeidet mellom helsetjenesten og andre

etater ( barnevern, skole, rusmiddelomsorgen,
rettsvesenet  etc) må styrkes for å muliggjøre
tidlig intervensjon 

– Barn og miljøer som opplever vold må følges
opp av fagfolk i samarbeid med foreldrene

– Integreringsideologien i skolen har i mange
tilfelle gått altfor langt: Annen ungdom har
rett til å oppleve en skolehverdag uten helse-
skadelig mobbing, vold og trakassering

4.4. Alvorlige psykiske problemer,
psykoser, schizofreni m.m.

Alvorlige psykiske problemer som bl.a. psykoser
og schizofreni, kjennetegnes ved tvangsmessig
atferd og medfører vanligvis at den unge handler
på måter som blir uforståelig for andre116. Den
psykotiske ungdom er preget av rådvillhet og
forvirring, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser,
affektforstyrrelser, sanseforstyrrelser og hallusi-
nasjoner.  Psykotiske lidelser forekommer i flere
sammenhenger, og det skilles vanligvis mellom
psykoser ved organiske tilstander og forstyrrelser
som skyldes bruk av psykoaktive stoffer, psyko-
ser som forekommer ved affektive lidelser (stem-
ningslidelser) og schizofrenirelaterte lidelser. 
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Psykotiske ungdommer har ofte sammensatte
symptomer som gjør diagnostikken vanskelig,
og særlig synes psykoser som er assosiert med
cannabismisbruk å ha både schizofrene og affek-
tive symptomer.

4.4.1. Schizofreni
Schizofreni debuterer i hovedsak etter 18-årsal-
deren, men det er vanlig med lette prodromal-
symptomer lenge før lidelsen debuterer som
psykose.  Schizofreni er den vanligste form for
psykose, som i et livsløpsperspektiv rammer ca
1% av befolkningen: 0,3% er til enhver tid syke.
Om lag 10% av alle uføretrygdede i Norge har
schizofreni. Schizofreni er en alvorlig og for
mange invalidiserende lidelse. En langvarig
etterundersøkelse fant for eksempel at av ung-
domspasienter med schizofrene psykoser og de-
butalder mellom 14 og 18 år viste 50% et kro-
nisk forløp, mens bare 22% viste en klar bed-
ring. Tidlig intervensjon er viktig fordi en
psykose er omfattende og virker forstyrrende inn
på vesentlige sosiale og kognitive utviklingspro-
sesser, og fordi man ved tidlig intervensjon kan
hindre eller begrense graden av utvikling av kro-
nisk sykdom og sannsynligvis forkorte den ak-
tive sykdomsperioden. 

Unge med tidlige symptomer kan oppsøke
lege, men deres plager kan være så diffuse at de
kan være vanskelig å ta alvorlig. Slike sympto-
mer (Prodromalsymptomer) som kan være til-
stede over år, kan arte seg som følelsen av at noe
er galt eller rart og uforståelig, kjente mennesker
og steder virker plutselig fremmede. For noen
kan mistenksomhet overfor andre, eller følelsen
av å være utvalgt og annerledes, bli domine-
rende. Andre beskriver forbigående opplevelser
av visuell forvrengning, eller  uvanlige kropps-
lige fornemmelser. Talen i seg selv blir underlig,
og det kan være vanskelig å få tak i det den unge
formidler. Ikke noen av disse fenomenene er di-
agnostiske, men det er viktig å merke seg slike
avvikende henvendelser, og følge den unge opp

tettere enn en ellers ville gjort, for evt. å stille di-
agnosen så tidlig det lar seg gjøre. Er en genetisk
disposisjon tilstede, er dette spesielt viktig.

Tidlig intervensjon er som nevnt viktig, men
det vanligste er at det går det altfor lang tid til
adekvat hjelp gis. Varigheten117 av ubehandlet
psykose, det vil si tiden fra første tegn på
psykose til adekvat behandling gis, er i den vest-
lige verden ofte 1–2 år. Sammen med en pro-
dromalfase av ca. ett års varighet ( i snitt) inne-
bærer dette at unge mennesker som utvikler en
schizofreni går ubehandlet i 2–3 år. Ved aktiv
innsats er det imidlertid mulig å redusere varig-
heten av ubehandlet psykose i samfunnet, og i
Rogaland er varigheten av ubehandlet psykose
redusert fra 114 uker i 1993/94 til 26 uker i
1997/99. Schizofreni er en alvorlig sykdom der
det er mye å hente på tidlig intervensjon. Erfa-
ringene fra Rogaland må derfor implementeres i
andre deler av landet. Tiden det tar før en
psykose behandles, må forkortes. 

4.4.2. Bipolar lidelse
Også diagnosen bipolar lidelse stilles sent, ofte
mange år etter de første symptomene. Ved slik
tidlig debut er depresjon ofte første manifesta-
sjon. Hypomani opptrer ofte, men oversees lett
hos barn og unge, blant annet fordi en ofte ikke
spør seg om stemningen er i tråd med situasjo-
nen. Mange anser lett oppstemthet som den
rette stemningen hos barn og unge. Unge med
bipolar lidelse har ofte raske stemningssving-
ninger, og kan få diagnosen ADHD eller at-
ferdsforstyrrelser. Oppstemthet og grandiositet
fører ofte til regelbrudd og kritikkløs atferd, som
hos unge tolkes som ulydighet. Spesielt der det
er kjent familiær belastning bør en ha mulighe-
ten for bipolar lidelse i tankene der barn viser
uvanlige skifter i grunnstemning.

4.4.3. Dobbeltdiagnose psykiatri – rus
Betegnelsen «dobbeltdiagnose» 118 brukes i tilfel-
ler hvor en person både har en klassifiserbar psy-
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kisk lidelse og et etablert rusmiddelmisbruk.
Ungdom med dobbeltdiagnose faller ofte uten-
for behandlingstilbudene både i rusmiddelom-
sorgen og i psykisk helsevern. Behandling av
psykoser er psykiatriens oppgave, mens behand-
ling av stoffmisbruk tilligger sosialetaten og bar-
nevernet. Behandlerne føler seg ofte hjelpeløse
overfor disse menneskenes sammensatte proble-
mer, og opplever at de vanlige behandlingstilbu-
dene i rusmiddelomsorgen og i psykisk helse-
vern «ikke passer». Av denne grunn avvises kli-
entene ofte etter kort tid med store konflikter,
og de blir overlatt til seg selv og blir gående uten
tilbud, eventuelt helt til krisen og innleggelses-
behovet blir så åpenbart for omgivelsene, at det
ender i en akutt tvangsinnleggelse. 

Unge rusmisbrukere i norske behandlingsin-
stitusjoner, terapeutiske samfunn og kollektiver
har gjennomgående en meget belastet oppveks-
thistorie mht omsorgssvikt, fysiske, psykiske og
seksuelle overgrep119. Vanligvis har disse unge
misbrukerne verken fått hjelp i ungdommen el-
ler senere til å bearbeide denne belastningen.
Fokuset for hjelpetiltakene overfor rusmiddel-
misbrukende ungdom har i hovedsak vært rettet
inn mot «avlæring » av misbruket, sosialisering
mht. alminnelig folkeskikk, hjelp til skolegang
og arbeid. For mange av de unge rusmiddelmis-
brukerne er det imidlertid avgjørende at man
også tar tak i deres psykiske problemer. Mange
av dem har problemer med følelsesmessig til-
knytning til andre mennesker, og mange av dem
bruker rus eller medikamenter for å mestre kon-
taktforhold på en mindre smertefull måte. 

Samvirke rus og psykiatri vil trolig, med
økende utbredelse av ulike rusmidler i stadig
yngre aldersgrupper, raskt bli et voksende pro-
blemområde med behov for betydelig kunn-
skapsutvikling og behandling120. Utprøving av
ulike rusmidler forekommer hyppig i ungdoms-
årene, og man må forvente at en gruppe ung-
dommer opplever at rusmidlene virker angst-
dempende, og at rus dermed fungerer som en

såkalt «selvmedisinering» ved alvorlig psykisk li-
delse. Rusmidler kan også fremskynde et psyko-
tisk gjennombrudd hos disponerte personer.

Legeforeningen vil peke på:
• Ungdom med dobbeltdiagnose (både en klas-

sifiserbar psykisk lidelse og et etablert ru-
smiddelmisbruk) faller ofte utenfor behand-
lingstilbudene både i rusmiddelomsorgen og i
psykisk helsevern. Med økende utbredelse av
ulike rusmidler i stadig yngre aldersgrupper
kan dette raskt bli et voksende problemom-
råde med behov for betydelig kunnskapsut-
vikling og behandling
– Det må utvikles tverrfaglige team, med fag-

personer både fra rusomsorgen og det psykia-
triske helsetjenesten, for å styrke behandlings-
opplegget for unge med «dobbeltdiagnoser»
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5.1. Ungdomsmedisin – et nytt fagfelt?

En rød tråd i denne rapporten har vært at
grunnlaget for en sunn livsstil og helsebevissthet
i stor utstrekning legges i barne- og ungdomså-
rene. De levevaner og den helseatferd ungdom-
men utvikler får store konsekvenser for deres
helse som voksne. Derfor er ungdomstiden en
strategisk alder for å veilede og forebygge helse-
skader. Ole Rikard Haavet og Hilde Beate Gu-
dim, begge allmennleger og medlemmer i fagut-
valget i Allment praktiserende legers forening
(Aplf) og med interesse for og lang erfaring fra
arbeid med helsetjenester for ungdom, skriver i
en artikkel121: 

«Vi vet forbausende lite om hensiktsmessige og
effektive arbeidsmåter i forhold til ungdom.
Mange i denne aldersgruppen gruer seg til å snakke
med legen. De frykter å ikke bli hørt, eller er redd
for at samtalen om kroppen skal bli pinlig. Noen
har problemer med å skaffe penger til egenandel.
Det er tankevekkende at vi ikke gjør mer for å re-
dusere disse hindringene. Bør vi følge Sverige og
USA og utvikle ungdomsmedisin til egen spesia-
litet? Eller bør alle leger som møter ungdom øke sin
kompetanse omkring denne aldersgruppens spesielle
helseproblemer?»

Gudim og Haavet skriver videre i artikkelen at
det trengs mer kunnskap på området. Det må
satses på forskning på de arenaer hvor de unge
og legen møtes, og nyvunnet innsikt må føres
tilbake til legene i felten. Men de vil ikke anbe-
fale en egen spesialitet i ungdomsmedisin. De
ønsker heller at de unges tilgjengelighet til all-
mennlegene skal økes. Så langt som mulig bør
de unge få kontakt med legen samme dag som
de henvender seg. Videre ønsker de at unge
under 19 år fritas for egenandel, for slik å bedre
tilgjengeligheten. Sist, men i denne sammen-
heng viktigst, ønsker de opprettet regionale
kompetansesentre for ungdomsmedisin, som i
større grad vil fremme samarbeid og komme

målgruppen til gode enn opprettelsen av en ny
spesialitet. Slike kompetansesentre kan forankres
i de allmennmedisinske instituttene på de medi-
sinske fakultetene, og bygges opp rundt tre fag-
lige kjernekomponenter: allmennmedisin,
barne- og ungdomspsykiatri og pediatri. 

Legeforeningen vil peke på:
• Det finnes for lite systematisert kunnskap om

hensiktsmessige og effektive arbeidsmåter i
forhold til ungdom. Kunnskap og kompe-
tanse om ungdomsmedisin, helsetjenester for
ungdom og forebyggende arbeid blant barn
og unge må styrkes.
– Det må opprettes regionale kompetansesentre

i ungdomsmedisin bygget rundt de tre faglige
kjernekomponentene allmennmedisin, barne-
og ungdomspsykiatri og pediatri. Forskning
og fagutvikling må foregå i et nært samarbeid
mellom praktikere og forskere 

– Det må utarbeides en egen veileder i ung-
domsmedisin

– Nye måter å kommunisere med og øke til-
gjengeligheten til helsetjenester for ungdon må
utvikles

5.2. Forskning og evaluering om helse-
fremmende og forebyggende arbeid

Forskning om helsefremmende arbeid har utvik-
let seg sterkt i løpet av de senere årene122, og
mange studier har undersøkt ungdoms helse og
livsstil og tiltak gjennomført overfor ungdom.
Legeforeningen har i mange år arbeidet for å
bedre kunnskapsgrunnlaget i det helsefrem-
mende og sykdomsforebyggende arbeidet blant
barn og unge. I 1998 avga en arbeidsgruppe
nedsatt av sentralstyret i Den norske lægefor-
ening rapporten Legens rolle i det helsefrem-
mende/sykdomsforebyggende arbeid for barn og
unge.  Her ble det bl.a. foreslått at Legefor-
eningen skulle ta initiativ til at det nedsettes en
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gruppe fra aktuelle forskningsinstanser fra ulike
fagområder for å utarbeide et forslag til organi-
sering og program for forskning, fagutvikling og
evaluering av det forebyggende og helsefrem-
mende arbeid for barn og unge. Etter en intern
høringsrunde i foreningen og behandling i sen-
tralstyret henvendte Legeforeningen seg til Fol-
kehelsa, Norges Forskningsråd og Statens helse-
tilsyn med anmodning om å oppneve deltagere i
en arbeidsgruppe.  Legeforeningen mottok dess-
uten en henvendelse fra Forprosjekt for oppret-
ting av forsknings- og utviklingssenter for helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten. En representant
for prosjektet ble invitert til å delta i gruppen,
som har bestått av syv personer.  
Gruppen har vært tverrfaglig sammensatt, med
leger, helsesøstre og psykologer og har hatt re-
presentanter oppnevnt av sentrale aktører og
miljøer innen forskning. Arbeidsgruppens rap-
port Forskning og fagutvikling i forebyggende hel-
searbeid blant barn og unge ble avgitt til Legefor-
eningen 15.2. 2001.

Hovedpunktene fra rapportens konklusjoner
og tilråding kan oppsummeres slik:
• Det er behov for et forskningsprogram knyt-

tet til problemstillinger innen FHAB.  Det
bør stimuleres til aktiv forskningsdeltakelse
fra profesjonene innen fagområdet.

• Det er behov for årsaksrettet epidemiologisk
forskning for å avdekke forebyggingspotensi-
alet for somatisk sykdom og helseskader hos
barn.

• Informasjon som samles i og registreres i hel-
sestasjoner og skolehelsetjenesten, bør syste-
matiseres slik at dette kan utnyttes i befolk-
ningsbasert helsestatistikk og epidemiologisk
forskning.  Personvernhensyn må diskuteres
og ivaretas.

• En del av de metoder som anvendes for å
forebygge somatisk sykdom hos barn bør eva-
lueres vitenskapelig.  Tilsvarende krav bør
stilles når nye metoder vurderes innført.

• På det psykososiale området bør det særlig ar-

beides mer for at 1) tiltak blir iverksatt tidlig
i utviklingsforløpet, 2) primærforebyggende
arbeid for å bedre familienes psykososiale
miljøforhold tillegges større vekt, og 3) mer
innsats rettes mot faktorer som beskytter mot
utvikling av helseplager.

• Det er særlig behov for mer forskningsbasert
kunnskap om 1) forstadier til tilpasningsvan-
sker, 2) selektive forbindelser mellom risiko-
faktorer og vansketyper,  3) forhold som be-
skytter mot utvikling av vansker, og 4)
kjønnsforskjeller. Slik kunnskap må bl.a.
hentes fra longitudinelle befolkningsundersø-
kelser.  Det kompliserte samspillet mellom et
vidt spekter av forklaringsfaktorer kan best
synliggjøres ved at studier av store og repre-
sentative utvalg av barn som er blitt fulgt fra
andre leveår og fremover samtidig innhenter
detaljert informasjon om forhold ved barnet,
ved familien og ved faktorer som utgjør bar-
nets sosiale omgivelser.

• Det er behov for forskning om omfanget av
og forebygging av antisosial adferd og mob-
bing, og studier om forebygging av internali-
serende problemer bør settes i gang. Innvan-
drerungdom bør ofres spesiell interesse.

• På området spiseforstyrrelser bør en utvikle
og evaluere a) metoder til identifikasjon av
spiseforstyrrelser, b) kartleggingsverktøy til
bruk i skolehelsetjenesten, c) metoder for tid-
lig intervensjon

• Det er bl.a. nødvendig med studier på uttes-
ting og kvalitetskontroll av tiltakspakker som
brukes mye uten at de har vært tilstrekkelig
uttestet og evaluert.  

• Studier av samfunnsmessige virkemidler.
Håndheving av restriksjoner og orkestrering.
Studier av tverrsektorielt samarbeid om tiltak
overfor ungdom.

Legeforeningen vil peke på:
• Rapporten Forskning og fagutvikling i forebyg-

gende helsearbeid blant barn og unge, utarbei-
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det av en bredt sammensatt tverrfaglig opp-
nevnt av sentrale aktører og miljøer innen
forskning, er et godt utgangspunkt for økt
forskningsinnsats. 
– Viktige problemstillinger innen det forebyg-

gende og helsefremmende arbeidet blant barn
og unge må løftes frem i et nytt forskningspro-
gram 
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