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Psykiske lidelser 

Global uførhet blant unge

• Psykiske og nevrologiske tilstander, 

inkludert stoffmisbruk og selvskading 

er den ledende årsak til 

sykdomsbyrde i verden blant unge 

mennesker (10-24 år) og står alene 

for nær halvparten av all uførhet,

• Foran trafikkskader (12%) og 

smittsomme sykdommer inklusive 

HIV/Aids (10%)  

– Gore et al., 2011 4



• Forekomst 

• Belastning på barn

• Sykefraværskostnader

• Uføretrygdkostnader

• Tapte arbeidsår

• Sykdomsbyrde (Burden of disease – WHO)

• Totale sykdomskostnader (60-70 mrd./år)

• Kostnadsratio: Direkte : indirekte kostnader = 20 : 80 (depresjon) 

• Dødelighet 5

Psykiske lidelser 

er landets største 

helseutfordring!
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Utbredelse:

Halvparten av oss får det

• Hver andre - tredje av oss får det i løpet av livet

• Kringlen E. et al. Am.J.Psychiat, 2001, 1091-8

• Hver tredje av oss får det i løpet av året 

• Kringlen E. et al. Am.J.Psychiat, 2001, 1091-8

• Like vanlig som influensa; 

– Noe går over av seg selv

– Noen blir alvorlig syke

– Noen dør
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Barn i Norge med minst én psykisk syk eller 

alkoholmisbrukende forelder - siste år

• Psykisk lidelse: 410 000 (37,3 %)

• Alkoholmisbruk: 90 000 (8,3 %)

• Totalt: 450 000 (40,5 %)

• Høyre tall i løpet av hele oppveksten

• Vanlig å ha foreldre som oppfyller 

kriteriene for psykiatrisk diagnose, 

slik det er vanlig å en forelder med 

diagnostiserbar fysisk sykdom
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Hver åttende barn hadde 

siste år en mor eller far med 

alvorlig psykisk sykdom eller 

alvorlig alkoholmisbruk

(alkoholavhengig)

• Psykisk sykdom: 115 000 (10,4 %)

• Alkoholavhengig: 30 000 (  2,7 %)

• Totalt: 135 000 (12,2 %)



9

Sykefraværet:

Hovedårsak til sykemeldt fravær fra arbeid
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Langtidssykefraværet:

• Ca 40 % skyldes psykiske 

lidelser (HUNTxFD-Trygd)
– Mykletun, 2005

• Depresjon står alene for 

halvparten av det 

langtidssykemeldte 

fraværet for psykisk lidelse
– Nystuen, 2002
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Uføretrygd: 

Hovedårsak til økningen i uføretrygd
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Uføretrygding for 

psykisk lidelse skjer i 

ung alder

Uføretrygding for 

muskel-skjellett skjer 

i moden alder

Muskel/Skellett

Psykisk lidelse

Andre diagnoser

Alder ved uførhetstrygding i Norge (2000-2003)
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Antall arbeidsår mistet til psykiske lidelser: Gj.sn = 21 år 

per uføretrygd 2000-2003, gitt pensjonsalder 67 år

Psykisk lidelse

Kreft

Nerve

Hjerte-kar

Skade/forgiftning

Mykletun A. & Knudsen AK., NIPH, 2004

Muskel/skjellett

Annet

Lunge
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Sykdomsbyrde: 

Tapte funksjonsjusterte leveår:

Burden of disease, EU-25

• ¼ av all sykdomsbelastning i EU 25 

– Disability Adjusted Life Years – DALY

• 50% mer enn belastningen fra all kreftsykdom

• 50 % mer enn belastningen fra all hjerte/karsykdom

• 4 x belastningen fra alle lungesykdommer

• 4 x belastningen fra alle veitrafikkulykker

• Målt i Disablity Adjusted Life Years (DALY). Global burden of 
disease study 25 EU-land, Andlin –Sobocki, Jönsson, 
Wittchen, Olesen, 2005
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Sykdomsbelastning i EU 25

Disability adjusted life years (DALY)

Total Per 1000 % DALY

• Psykiske lidelser 14 857 720 32.8 25.3

• Hjerte/kar 10 088 093 22.2 17.1

• Kreft 9 839 035 21.7 16.7

• Skader 5 099 011 11.2 8.7

• Luftvei 3 523 243 7.8 5.9

• Fordøyelse 2 925 351 6.5 4.9

• Muskel/skjellett 2 563 271 5.7 4.4

• Infeksjoner  2 282 694 5.0 3.9

• Andre ---- --- 13.1  

• Totalt 58 807 846 129.7 100.0

• Disabilty adjusted life years (DALY). Global burden of disease study i 25 
EU-land, Andlin–Sobocki et al. 2005
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Antatt total kostnad i Norge:

60 – 70 mrd/år

Norge

• 13000 - 15000* NOK x 4,8 mill 

• 62 - 70* mrd NOK/år

*2004 NOK, dagens kurs, justert for 

forskjell i kostnadsnivå Norge og UK

UK 

• Totalkostnad: 77 mrd. GBP/år

• Tapt arbeid

• Trygdeutgifter

• Behandling
• Mental Health and Social Exclusion. 

Report from Office of the Deputy Prime 
Minister, London, 2004.

• 1300 GBP = 13000 NOK per person/år
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• Høy utbredelse

• Lav (og synkende) debutalder

• Hemmer utdanning (jfr videreg. skole)

• Hemmer inntreden i arbeidsmarkedet

• Fremmer utstøting fra arbeidsmarkedet

• Langvarig ofte tilbakevendende sykefravær (> 8 uker) 

• Høy uføretrygding, særlig blant unge voksne

• Høy overdødelighet
• Judd et al. J. Affective Disorder, 1998, 97-108. 

• Ustun et al (2004). Brit.J.Psychiat. 386-392. 

• Smit et al. (2006). J. Mental Health, Policy, Economics, 193-200

Høy kostnad skyldes::



Psykiske lidelser og NCD
• Komorbiditet med somatisk NCD oftere enn ikke 

• Vanlig forløper for NCD (hjerte, kreft, diabet. m.m.

• Påvirker betydelig forløpet ved NCD

• Selvstendig risikofaktor for NCD-død

• Effektstørrelse som tradisjonelle risikofaktorer

• Til dels felles risikofaktorer med NCD

• Bidrar kraftig til sykdomsbyrde fra NCD

• No health without mental health

• Påpekt av Norge i WHOs styre - Action plan mot NCD

• Ignorert i St mld. Global helse 2012-2013 

• Ignorert i «H-dirs» NCD-rapport (Tell m.fl. 2013)
18
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No health without mental health 

(WHO)

Martin Prince, Vikram Patel, Shekhar Saxena, Mario Maj, 

Joanna Maselko, Michael R Phillips, Atif Rahman

Lancet 2007; 370: 859–77
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Oppsummering: Utfordringen

1. Hver andre-tredje rammes minst én gang i livet

2. Hver tredje av oss i løpet av et år

3. ¼ av all sykdomsbyrde i Europa

4. Dyrere enn all annen sykdom: 60 – 70 mrd/år

5. Belaster samfunnet 50% mer enn henholdsvis alle kreft-

og hjertesykdommer

6. Står for 40 % av langtidssykefraværet

7. Står for 40 % av reelle uføretrygdkostnadene

8. Kostnadene øker - særlig for unge voksne

9. 21 tapte arbeidsår per uføretrygdet

10. Sterk bidragsyter til NCD-sykdomsbyrde og dødelighet 20
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«Jeg velger meg depresjon»



«Jeg velger med depresjon»: Uførhet

• Ledende årsak (20%) til uførhet DALY i 

høyinntektsland (Norge), alkoholmisbruk nr to (11%)

• Ledende årsak til Years Lived with Disability (YLDs) 

• Nest sterkeste bidrag globalt til sykdomsbyrde 

(DALY) i alderen 15-44 år

• Fjerde største årsak globalt til burden of disease 

• Største årsak til uførhet (DALY) i verden fra 2030

– Gore et al., 2011; WHO: Munafo et al., 2009 

22
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«Jeg velger meg depresjon»: Halvparten av 

sykdomskostnadene ved psykiske lidelser, Sverige

€ PPP 

millioner
Helse-

tjenester

Direkte 

ikke-med

Indirekte 

kostnader

Total 

kostnad

Affektive 331 mangler 1096 1427

Avhengig 206 40 519 765

Angst 294 mangler 265 559

Psykoser 317 17 mangler 334

Psyk. tot. 1148 57 1880 3085

Demens 198 554 mangler 752

Olesen et al. (2007). Sykdomskostnader etter type psykisk lidelse
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Jeg velger meg depresjon: 80 % er indirekte kostnader. 

De er mer enn doblet på 7 år

€ mill

2005

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Direkte 420 406 419 488 497 498 494 494 502   (14%)

Sykehus 214 227 211 212 202 189 186 187 187    (37%) 

Poliklin. 132 91 110 163 168 179 194 203* 219 (44%)*

Medisiner 74 88 99 113 127 130 114 105 96   (19%) 

(3% av total)

Indirekte 1319 1505 1749 2044 2484 2668 3034 3037 3040  (86%)

Sykefrav 286 330 450 558 758 905 1145 1146* 1146*

Uførhet 826 949 1066 1260 1481 1519 1657 1658* 1659*

Død 208 225 233 226 245 245 232 233* 234*

Totalt 1739 1911 2168 2532 2981 3166 3528 3532 3542

Sobocki et al, 2007. Kostnad for depresjon i Sverige
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Produktivitetstapet ved depresjon mye høyere enn 

ved diabetes og hjertelidelser fordi depresjon 

debuterer tidligere og gir langvarig arbeidsfravær

Hans-Ulrich Wittchen, EU Mental Health Pact Thematic Conference,  "Prevention of 

Depression and Suicide", Budapest, 9-10 Desember 2009



Depresjon og dødelighet 

• Dep gir kortere forventet levealder enn ikke-dep

• Høyere dødelighet uavhengig av dødsårsak (- selvm)

– Rusch, 2007 

• Femdoblet dødelighet ved reinfarkt

• 3-4 % selvmordsrate

– Cassano & Fava, 2002 

• Økt risk for ikke-smittsomme sykdommer

– Alboni et al., 2008

• Prematur død som for sigarettrøyking (Norge): 50%

• Mykletun et al., 2009

• Ignorert i NCD-rapporten (H-dir - Telle m.fl. 2013) 26
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Dødelighet:

For tidlig død etter depresjon like høy som 

ved sigarettrøyking
Depresjon 
Justert for alder, kjønn, somatiske 
symptomer, diagnoser: 

+  52%

HR=1.52 (95% CI 1.35-1.72)

Røyking 

Justert for alder, kjønn: 

+ 59%

HR=1.59 (95% CI 1.44-1.75)

Mykletun et al. Brit J Psychiatry 2009



28

• Tidlig intervensjon kan redusere antall nye 

tilfeller av depresjon med mer enn 1/3

• Samfunnsøkonomisk meget lønnsomt

– Cuipers, 2009; Smit et al., 2006, 2010



29

”Jeg velger meg depresjon”

1. Står for halvparten av kostnadene

2. 80% av kostnadene er indirekte

3. Kun 20% er direkte behandlingskostnader

4. Skjevere enn for noen annen sykdom

5. Største årsak til syke- og uføretrygdkostnadene

6. Sykefraværskostnader for depresjon doblet på syv år

7. Prematur dødelighet (selvmord unntatt) som sigarettrøyking 

8. Lettere og mer lønnsomt å forebygge og behandle enn de 
fleste andre sykdommer

• Cuijpers et al. 2009; Smit, 2011; Muños, 2012
29



Forebygging -

En suksesshistorie

30
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Forebygging - Psykisk helse

• Tiltak som settes inn før sykdom opptrer

• Reduserer antall nye tilfeller av sykdom

• Virksomt bare hvis antall nye tilfeller er lavere 
etter at tiltak er satt inn enn om vi ikke hadde 
satt inn tiltaket 

• Svært annerledes enn ”forebygging” slik det er 
brukt i Samhandlingsreformen:

– Flytte behandling og rehabilitering av pasienter fra 
spesialisthelsetjeneste til kommunene 



32

Psykisk helse: Forebygging og behandling
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Infant mortality in Norway

Boys and girls, 1967-2008
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Coronary heart disease and stroke mortality in Norway

Men, 45-64, 65-79 and 80+ years, 1990-2009
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Road traffic deaths in Norway

Men, all age groups and by age, 1970-2009

Source: Norgeshelsa/DÅR
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Tobacco smoking in Norway

Adults, 16 - 74 years, 1972-2009
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Caries free teeth in Norway

5 and 12 olds
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Ingen endring i forekomsten av psykiske lidelser

• In Norge

– Psykiske lidelser i Norge, FHI-rapport, 2009

• I Europa

– Wittchen et al., 2011

• I USA

– Kessler et al., 2005

• Ellers i verden

– Kessler & Ustun, 2008

• Heller aldri gjort noe forsøk på systematisk 

befolkningsrettet forebygging



Befolkningsmål

for forebygging -

psykisk helse

• Styrke landets mentale kapital: 

– Positiv psykisk helse (mentale kapasiteter)

• Øke trivsel (livskvalitet, lykke, velvære, tilfredshet)

• Senke nivået av psykiske plager (symptombelastning)

• Færre nye tilfeller av psykiske lidelser (diagnoser)

• Redusere sosiale forskjeller i psykisk helse
40
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Ti prinsipper for et psykisk friskere folk
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1. Mål: Maksimer mental kapital fremfor å 

forebygge psykisk sykdom

• Mental kapital er landets viktigste resurs – og den minst 
utviklete i forhold til potensialet 

• Mental kapital: Befolkningens samlete potensial for å 
utvikle trygghet, selvstendighet, kreativitet, bruke sine 
følelser, tenke smart, koordinere adferd, mestre 
utfordringer, søke sosial støtte og skape sosiale nettverk 

• Systematisk utvikling av en befolknings mentale kapital, 
vil antakelig forebygge mer psykisk uførhet enn det tiltak 
rettet direkte mot forebygging av psykiske lidelser gjør 

– Jenkins et al. Foresight Mental Capital and Wellbeing Project. 
Mental health: Future challenges. The Government Office for 
Science, London, 2008



43

2. Prioriter tilstander etter sykdomsbyrde for 

befolkningen fremfor alvorlighetsgrad

• Psykiske lidelser største helsetrussel mot 
samfunnsøkonomien

– 50% mer enn all kreftsykdom

– 50% mer enn all hjertesykdom

– 40% av sykefraværet

– 40% av all uførhetskostnader

– 21 tapte arbeidsår per uføretrygdet for psykisk lidelse

– 70% av uføretrygdkostnadene blant unge

• «Jeg velger meg depresjon» - bidrar mest til sykdomsbyrde

• Deretter angst, alkoholmisbruk, og etter hvert demens 
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3. Prioriter tilstander som vi kan forebygge 

fremfor tilstander vi ønsker å forebygge

• Vi må forebygge unødige negative virkninger 
av å leve med bipolar lidelse, schizofreni, 
anoreksi, autisme og ADHD

• Men vi vet enda ikke hvordan vi skal 
forebygge disse lidelsene

• Heldigvis kan vi forebygge de dyreste psykiske 
lidelsene: depresjon, angst, alkoholmisbruk
– Khadjesari et al., 2011; Cuijpers et al., 2009; Månsdotter et al., 2007; Neil 

& Christensen, 2007; Barrett & Turner, 2001
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4. Prioriter lønnsomme løsninger fremfor 

humanisme 

• Politikere prioriterer gjerne de alvorligste 
tilstandene fremfor lønnsomhet (kostnad-nytte)

• Finn de mest kostnadseffektive tiltakene, f. eks.

• Høy kvalitet i alle barnehager
– Jaffe, van Hulle, Rodgers, 2011; Sylva et al., 2011, Pianta, 

2009

• Tidlig intervensjon mot depresjon/angst i kommunene
– Cuijpers, 2009; Smith, 2009

• Psykisk helse i læreplanen for grunnskolen

• Stram alkoholpolitikk
– Skog m.fl. 
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5. Lær av suksessen i somatisk medisin

• Ikke alt skyldes helserettete tiltak, men vi gjorde noe 
riktig:

– Langsiktig investering

– Multimetodetilnærming

– Indikativ evidens

– Exponeringsfaktorer: Kost, røyk, mosjon

– Helsefremmende tiltak 

• Kunnskap: Barnehage, skole, massemedia

• Kompetanse: Viste hvordan vi gjør det

• Mestringstro: Alle kan klare noe

– Lover, reguleringer og avgiftspolitikk 

• Psykisk helse: familie, barnehager, skole, venner, 
arbeid, foreldreferdighter, psykisk helsekunnskap

– Helsedirektoratet, 2011; Mackenbach et al., 2012
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6. Prioriter befolkningsrettete fremfor 

risikogruppe- eller individrettede tiltak

• Tiltak for høyrisikogrupper og enkeltpersoner kan 
være svært effektive for dem de når

• Men de fleste når vi ikke; folk søker ikke hjelp for 
psykiske vansker før de er blitt syke

• Selvom gjennomsnittseffekten er liten for den enkelte, 
betrakter helsepromotører tiltak for hele befolkningen 
som mer kostnadseffektive for samfunnet. 

• Universelle tiltak står for ¾ av effekten av 
forebyggende tiltak, kun ¼ skyldes målrettete tiltak 

• Slik tror vi det er også for psykisk helse
– Mackenbach et al., 2012
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7. Prioriter arenaer utenfor fremfor innenfor 

helsetjenestene

• Helse produsers der folk lever sine liv

– I familien, barnehagen, skolen, arbeidsplassen, bydelen

• Helsevesenet produserer ikke helse, de reparerer helse

• Viktigste arenaer er familien, barnehagene og skolene

• Bedre helsetjenester har knapt noen virkning på 

befolkningens helse i høyinntektsland som Norge
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Michael F. Hogan, ledet President 

George W. Bush's New Freedom 

Commission on Mental Health. Hogan 

MF: Spending too much on mental 

illness in all the wrong places. Psychiatr 

Serv 2002; 53:1251–1252.

Vi bruker for mye på 

psykiske lidelser på 

alle de gale stedene. 
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8. Prioriter de første leveårene

• Sterk evidens for at debuten for de fleste 

psykiske lidelser skjer i barne-/ungdomsalder, 

sjelden forsvinner av seg selv, og betydelig øker 

risiko for sam- og multisykelighet senere i livet

– de Graf et al., 2011; Kessler et al., 2011, Beesdo et 

al., 2010, 2009

• Slike mønstre øker den psykososiale uførhet  og 

bidrar kraftig til sykdomsbyrden fra psykiske 

lidelser for samfunnet 

– Wittchen et al., 2011
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Barn er bedre enn 

bank og børs!

,

Nobelprisvinner

i økonomi, 

James J. Heckman



52Heckman, James J. (2006). " Skill Formation and the Economics of 

Investing in Disadvantaged Children, Science, 312(5782): 1900-1902.
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9. Reduser kommunens nivå av psykiske plager 

fremfor antallet klinisk diagnostiserbare tilfeller

• Slik alkoholrelaterte lidelser i en befolkning 
følger av totalinntaket av alkohol i en 
befolkning, følger antakelig antalle psykiske 
lidelser nivået av psykiske plager

• Alkoholrelaterte sykdommer reduseres mest 
effektivt ved å redusere totalinntaket av 
alkohol i befolkningen 

• Kanskje kan vi redusere antallet depresjoner 
best ved å redusere nivået av psykiske plager 
i kommunen/bydelen

• Her mangler enda bevis, men hypotesen kan 
testes. Oslo kommune kan gå foran

– Skog, 2005 
Depressometer
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10. Prioriter tiltak med en plan og et budsjett for 

uavhengig vitenskapelig evaluering av virkningen. 

Avvis tiltak uten slik plan og budsjett

• Som med behandling, må forebygging bygge på kunnskap

• Forby bruk av store penger på helsefremmende og 

sykdomforebyggende tiltak der det ikke er noen plan og 

budsjett for vitenskapelig vurdering av:

– Lar det seg gjennomføre? (Implementering)

– Virker det? (Effekt) 

– Lønner det seg? (Kostnad-nytte)

– Vil folk ha det? (Brukertilfredshet)

• Uten, lærer vi ikke av våre erfaringer og kaster bort penger



The Current Status of Evidenced-based 

Prevention Practice

Evidence-based interventions (EBIs) that are rigorously demonstrated 

to have long-term impact are rare

Sustained, quality EBIs

Not Evaluated

EBIs

Evaluated-

not effective

Sources: Foxcroft et al., 2003; Greenberg, 2009

“Gapet mellom hva vi vet og hva vi gjør er større enn gapet

mellom hva vi vet og hva vi ikke vet”
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Slik styrker vi 

barns psykiske 

helse og trivsel, 

forebygger 

psykiske 

lidelser og får 

mer fornuftig 

samfunns-

økonomi:



Ti prinsipper for et psykisk friskere folk

1. Velg mental kapital som mål 

2. Prioriter ut fra burden of disease fremfor alvorlighetsgrad

3. Prioriter det vi kan gjøre noe med fremfor lidelsestrykk

4. Prioriter kostnads-effektive tiltak fremfor fiffige idéer

5. Prioriter arenaer utenfor fremfor innenfor helsevesenet 

6. Prioriter befolkningsrettete tiltak fremfor høyrisikogrupper

7. Prioriter helsefremmende tiltak fremfor sykdomsforebyggende

8. Prioriter de aller minste foran alle andre

9. Prioriter kommunens nivå av trivsel/belastninger

10. Ingen store tiltak uten uavhengig effektevaluering

57
Holte, A. Ti prinsipper for forebygging av psykiske lidelser, Tidsskrift for 

Norsk Psykologforening,  49, 693-695, juli,  2012
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Slutt å sektorisere huene til ungene våre!

Følelser, angst, depresjon = helse = helsevesenet (HOD)

Tenkning, språk og læring = utdanning = barnehage/skole) (KD) 

Adferd, rus, mor og far = familie og oppvekstmiljø (BLID)

Tanker? 

Det er 

PPT det!

Mobba? 

Er ikke 

det KD?

Jeg er 

adferdsforstyrra. 

Det er BUFdir!

Jeg er 

barnevern 

og BLID! 

Jeg går i 

barnehagen, 

det er KD!

58
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Og skulle du 

velge ett tiltak?

Hva ville du da 

prioritere?
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Høykvalitetsbarnehager for alle

Og det er gøy!Det er sunt! Det er smart! 
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• Radikalt ny situasjon i Norge: 

• Like mange barn i barnehagen  som på 
helsestasjon (98% av 4-år)

• Fra tidlig alder (80% av 1-2 år)

• ”Alle er der!” 

• Sammenhengende i flere år

• Naturlig samspill med andre barn

• Observert av fagpersonell 

• Som møter foreldre 2 x daglig

• Stort statlig ansvar: Ingen må ta skade

• Unik arena for forebygging

Barnehagerevolusjon

Barnehagerevolusjon!

61
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Høykvalitetsbarnehager 

er universell forebygging
• Styrker kogn., sos. emosjonell mestring

• Bedrer skoleprestasjoner

• Sterkest effekt på vanskeligstilte

• God effekt også for bedrestilte

• Stabiliserer vanskelige livsperioder

• Reduserer sosial ulikhet i helse 

• Langtidsvirkning:  prospektivt 11-13 (15) års alder

• Kanskje til voksen alder: retrospektivt (utdann., sysselsetting)

• Samfunnsøkonomisk svært lønnsomt: snitt 2 mill. netto/barn 

• Alder ved oppstart (1,2,3 år) uten betydning

• Kvalitet eneste som teller for barna, for fortjenesten

– Jaffe et al., 2011; Sylva et al., 2011; FHI, 2011; Havnes & Mogstad, 
2010; Pianta, 2009



Sterk satsing på å øke kvaliteten i barnehagene

• Psykisk helsemålsetting 

Barnehage – ikke førskole

• Kvalitetsindikatorer 

Lær av Sverige

Offentliggjør resultatene

• 70% pedagogdekning

Lær av Estland

• Uavhengige kontrollsystemer

• Kvalitet før 

kapasitet/fleksibilitet 

Ikke flere opptak/år (1,4 mrd) 63



Spesialisthelsetjenestepsykologene 

– en braksuksess

64



Hvor arbeider psykologene?

65
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2011
Første jobb etter autorisasjon og 

medlemskap i NPF: 

Spesialisthelsetjenesten

• Tot nyutdannet/autorisert/NPF 2011: 287

• Første jobb i spesialisttjenesten: 200 (70 %)

• Første jobb i kommunen: 29 (10 %)

67



2012
Første jobb etter autorisasjon og 

medlemskap i NPF:

Spesialisthelsetjenesten

• Tot nyutdannet/autorisert/NPF: 273

• Første jobb i spesialisttjenesten: 195 (71 %)

• Første jobb i kommunen: 29 (11 %)

68



NPF-medlemmer per sektor

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stat

Kommune

Spekter-Helse

Privat

Næringsdrivende



NPF-medlemmer pr sektor
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Vekst 2004-2012 per sektor 

NPF-medlemmer

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vekst 2004-2012

Næringsdrivende 620 629 644 671 677 696 705 713 742 19,7 %

Privat 473 507 558 622 672 651 690 699 718 51,8 %

Kommune 456 454 431 414 416 426 454 481 517 13,4 %

Stat 476 512 493 549 572 590 594 594 620 30,3 %

Spekter-Helse 1668 1836 2026 2174 2357 2620 2786 2991 3142 88,4 %

Studenter 726 728 785 862 887 955 992 1048 1143 57,4 %

Pensjonister m.fl. 58 65 66 74 68 77 81 89 101 74,1 %

Diverse 117 115 110 99 94 98 110 107 127 8,5 %

Totalt 4594 4846 5113 5465 5743 6113 6412 6722 7110 54,8 %

Totalt ex Stud/Pensj/Div 3693 3938 4152 4430 4694 4983 5229 5478 5739 55,4 %



Relativ økning i antall heltidsansatte i 

spesialisthelsetjenesten 2004-2011

• Heltidsansatte psykologer: 8,0 %/år

– inkl. 2005: 25,4% (rus inn i HFene) 

• Unntatt 2005: 5,4 %/år

• Legene 3,5 %

• Alle ansatte 1,2 %

72



Spesialistene

73



Andel spesiallister

• 2004: 1/3 nyutdannete i spesialistprogram

• 2010:  ½  nyutdannete i spesialistprogram

• Kull 2005-2008: 4/5 begynt fellesprogrammet

74



Andel kliniske spesialister per 1.1.2010:

3035/3416 (89%)

• Klinisk barn-ungdom

• Klinisk familie

• Klinisk geronto

• Klinisk nevro

• Klinisk voksen

• Klinisk rus/avhengig

75

• Behandling

• Behandling m/tillegg

• Klinisk psykologi 

m/psykoterapi

• Klinisk psykologi 

(gammel ordning) 



Andel «ikke-kliniske» spesialister 

per 1.1.2010: 381 av 3416 (11%)

• Klinisk psykologi i skolen

• Psykologisk habilitering

• Arbeid- og organisasjon

• Organisasjonspsykologi

• Klinisk arbeidspsykologi

• Rådgivning

• Klinisk samfunnspsykologi 

• Samfunnspsykologi 76



Lønnsutviklingen

77



Lønnsutvikling psykologer i 

spesialisthelsetjenesten 2004-2011

• Reell økning i total lønn: 39,5 %

• Snitt pr år: 4,9 %

• Alle: 4,4 %

• Legene: 2,1 %.

78



Lønnsforskjell lege-psykolog

2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010 

+77%   +70%  +66%   +55%   +50%   +44%   +47%

79



Andel av arbeidsstyrken i Norge

• 1,56 ‰ av arbeidsstyrken i Norge i 2004

• 2,16 ‰ av arbeidsstyrken i Norge i 2012 

• Godkjente psykologer som er medlem av 

Psykologforeningen og i arbeid i Norge 

80
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Dagens psykolog 

• God inntektsutvikling

• God dekning: 

– Hver 300 nordmann i 

arbeidsdyktig alder er en 

psykolog

– 7500 psykologer

– 4500 fastleger

• Alle vet hvor fastlegen er

• Ingen vet hvor psykologen er
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Smalere og smalere

Hemmeligere og hemmeligere

• Hemmelige tjenester

• Spesialisthelsetjenesten

• Faglig smalere og smalere

• “Mastergrad i klinisk psykologi

– + 6 mnd veiledet praksis

• Klinisk grunnkompetanse

• Klinisk spesialisering

• Individuell diagnostikk/ 
behandling

• Spesialistordning med klinisk
bredde uten spisskompetanse
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Smalere og smalere

Hemmeligere og hemmeligere

• Hemmelige tjenester

• Spesialisthelsetjenesten

• Faglig smalere og smalere

• “Mastergrad i klin psykologi

+ 6 mnd veiledet praksis

• Klinisk grunnkompetanse

• Klinisk spesialisering

• Individuell diagnostikk/ 
behandling

• Spesialist med klinisk bredde
uten spisskompetanse
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Hvordan ble det slik?

• Psykologloven av 1974

– H-dir defineres som 
spesialisthelsetjenestepersonell 

– Per Nyhus, Statssekretær 1978–80 
• Nedleggelse av skolepsykologstillingene

– Pedagogene profesjonaliseres

– Psykologene taper skolepsykologislaget

– Kommunal førstelinje for b/u nedlegges
• Opprettelse av mastergrader i: 

– Arbeids og Organisasjonspsykologi

– Helse- og sosialpsykologi

– Helse-, læring-, hjerne-, adferd-, omgivelser

– Kultur og samfunnspsykologi

– Cognitive neuroscience
• Kun klinisk psykologi igjen til profesjonsstudiet!
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Hvordan ble det slik? Forts.

• Nye helselover 

– Definerer psykologer som helsepersonell

– Likestiller psykologspesialist og psykiater i 
psykisk helsevern (fatte vedtak)

• Opptrappingsplanen for psykisk helse

– Kraftig utbygging av DPS

– Lovfester psykologjobber i DPS

– Kraftig økt utdanningskapasitet 
• Psykiaterne telles ut (7500 mot 1200)

• Instituttledelsene

– Alle lærestedene målretter 
profesjonsutdanningen mot klinikk



Braksuksess for psykologene - oppsummert

• Fra 50% i 1. linje (1985) til 70% med første jobb i 

spesialisthelsetjenesten (2012)

• Spesialisthelsetjenestepsykologer nær doblet på 7 år 

• Øvrige sektorer langt færre og ingen vesentlig økning

• 80% utdannet siste 8 år, er i spesialistutdanning

• > 50% nyutdannete, direkte inn i spesialistutdanning

• 90 % av spesialistene, spesialister i klinisk psyk

• Rettslig likestilt med psykiatere («fatte vedtak»)

• Vil overtar spesialisttjenesten

– 5,4% årlig = 4-5 x alle andre 

• Lønnsdifferanse lege-psykolog skrumpet 77-47% på 7 år 



Fremtidens psykologer

87



Psykologtilførsel 2013-2033

Netto tilførsel neste 20 år: 

250 per år!

88



Psykologer i fremtiden

Netto tilvekst per år 2013-2033: 250/år:

• 2013: ca 7200

• 2023: ca 10 000

• 2033: ca 12 500

Basert på informasjon fra Norsk Psykologforening 89



Psykologer per person i Norge

• 2013: 700

• 2023: 550

• 2033: 490

• Per person i yrkesaktiv alder: 1 per 200?  

90

Basert på opplysninger fra Norsk Psykologforening



Hva skal de gjøre?

91



9292

Vi kan ikke 

bekjempe vanlige 

psykiske lidelser 

med å bygge ut 

stadig flere 

spesialisttjeneste

r
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• Er det slike psykologer vi trenger i fremtiden?

• Er det slike psykologer vi trenger i kommunene?

• Duplisering av spesialisthelsetjenestepsykologene?

Er det slik psykologene skal bidra til 

bedre psykisk helse i befolkningen?
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Nye rammebetingelser = Nye kompetansekrav

• Samfunnsutfordringen (WHO, EU, HOD/H-dir)

• Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

• Ny lov om folkehelsearbeid 

• Økt etterspørsel etter psykologtjenester 

– Primærhelsetjeneste 

• helsestasjon, skolehelse, fastlege, kom. psykisk helsehjelp

• Forvaltningen, HOD, H-dir

– Utenom helsetjenestene 

• barnehage, barnevern, arbeidsplass, kom. planarbeide

• Psykologer ut i kommunene

• Erkjennelse av at psykiske lidelser kan forebygges

• Overproduksjon eller nye marker?
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Er psykologene klare?
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Kommunepsykologkompetanse:

Bestilling fra en psykisk folkehelsepromotør

• Bred psykologisk grunnkompetanse 

– Alle anvendte humanpsykologiske fagområder

– Individ, familie, gruppe, organisasjon, 
kommune, samfunn 

– Alle livsfaser, særlig de vanligste lidelsene

– Bred klinisk erfaring

– God vitenskapelig kompetanse
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Kommunepsykologkompetanse

• Konsultasjon

• Veiledning

• Tverrsektorielt på individ, gruppe, organisasjon, 
ledelsesnivå

– helsestasjon, skolehelse, fastlege kom. psykisk helsehjelp

– barnehage, skole, barnevern/utekontakt, idrett, arbeidsplass, 
aldsersinstitusjon og ulike kommunale sektorer

• Monitorere kommunens psykiske helsetilstand på 
befolkningsnivå

• Gjennomføre universelle, selektive og indiserte 
helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak

• Vitenskapelig evaluere effekt av tiltak
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Standarder for psykologeksamen

• Psykologi som vitenskap og profesjon. …Psykologisk 
yrkesutøvelse…forutsetter at psykologen behersker metoder og 
teknikker som anvendes i utredning, behandling, evaluering, 
forebygging, samfunnsplanlegging og annen faglig 
virksomhet…

• Anvendte disipliner. …Innenfor hver av de anvendte disiplinene 
må det gis undervisning i kartleggingsmetodikk og relevante 
intervensjonsmetoder. Det skal også gis undervisning med 
sikte på forebyggende tiltak…

• Så koples forebygging til somatikk og helsepsykologi og 
psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak 
forsvinner ut av feltet: Forebyggende og klinisk 
helsepsykologi (slik som epidemiologi, psykologiske og sosiale 
risikofaktorer for somatisk sykdom, forbygging, 
psykosomatikk, psykologiske aspekter ved behandling og 
rehabilitering av somatiske lidelser).



HODs forsøksordning

• Tilskuddsordningen til HODs forsøksordning 

med kommunepsykologer forutsetter at 

psykologen skal drive forebyggende arbeid 

99



Tilpasser psykologutdanningene 

seg samfunnets behov?

100
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Profesjonsstudiet – UiO: Stryk!
12. semesterPSYC6300 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave
11. semesterPSYC6300 - Praktikum PSYC6301 - Etikk, rolle og profesjon
PSYC6100 - Hovedoppgave
FordypningsemneFordypningsemne10. semesterPSYC5400 - Hovedpraksis
9. semesterPSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge
PSYC5303 - Pedagogisk-psykologisk rådgivning PSYC5401 - Forpraksis 
barn/unge PSYC5301 - Psykologisk arbeid med familier og systemer PSYC6100 -
Hovedoppgave 8. semesterPSYC4301 - Psykologisk behandling og 
behandlingsforskning PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten
PSYC4302 - Psykologisk behandling av voksne PSYC4305 - Klinisk 
nevropsykologi 7. semesterPSYC4300 - Utredning av psykiske forstyrrelser hos 
voksne PSYC4400 - Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. PSYC4500 -
Personlighetspsykologi 6. semesterPSYC3203 - Anvendt sosialpsykologi
PSYC3204 - Perspektiver på psykologien PSYC3401 - Gruppeledelse og 
gruppedynamikk PSYC3101 - Kvantitativ metode II PSYC3102 - Prosjekt -
sosialpsykologi 5. semesterPSYC3200 - Utviklingspsykologi PSYC3201 -
Kommunikasjon og læring PSYC3400 - Test, observasjon av barn PSYC3100 -
Kvalitativ metode 4. semesterPSYC2203 - Kognitiv nevrovitenskap og 
psykopatologi PSYC2402 - Psykologisk testkurs PSYC2102 -
Eksperimentalpsykologisk metode II PSYC2103 - Prosjekt - Kognitiv og 
nevropsykologi 3. semesterPSYC2200 - Kognitiv psykologi PSYC2201 -
Nevrobiologi, genetikk og nevroanatomi PSYC2400 - Anvendt kognitiv psykologi
PSYC2101 - Kvantitativ metode I 2. semesterPSYC1204 - Innføring i sosial - og 
personlighetspsykologi PSYC1202 - Psykologrollen PSYC1203 - Psykologi og 
vitenskap PSYC1100 - Innføring i metode 1. semesterEXPHIL03 - Examen 
philosophicum PSYC1200 - Innføring i generell psykologi

Ingen ting om psykisk helsefremmende tiltak 

Ingen ting om psykisk sykdomsforebyggende tiltak

http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6300/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6300/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6301/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/index.xml
http://www.uio.no/studier/program/psykologi-profesjon/hvorfor-velge/fordypningsemner.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC5400/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC5304/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC5303/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC5401/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC5301/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC6100/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC4301/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC4401/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC4302/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC4305/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC4300/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC4400/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC4500/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3203/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3204/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3401/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3101/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3102/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3200/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3201/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3400/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC3100/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC2203/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC2402/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC2102/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC2103/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC2200/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC2201/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC2400/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC2101/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC1204/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC1202/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC1203/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC1100/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC1200/arkiv/indexV08.xml
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Oslo – Profesjonsstudiets tematiske områder

• Basaldisipliner 

– Oversikt, historie, sosial, personlighet, kognitiv, nevro, 
utvikling, metapsykologiske problemstillinger

• Klinisk ferdighetsopplæring 

– Diagnostikk, terapiteori/forskning, arbeid med voksne, 
barn og familier, praktikum, rolle, profesjon, etikk. 
Generelle kliniske ferdigheter, bred klinisk 
grunnopplæring 

• Praksis

– Praksisemner i anvendt kognitiv, nevro, 
konsultasjon/observasjon av barn, gruppeledelse, 
førstelinjekonsultasjon, arbeidsplasser som behandler 
barn/unge og voksne. 5 mnd veil ekstern praksis

• Ingen ting om psykisk helsefremmende tiltak 

• Ingen ting om psykisk sykdomsforebyggende tiltak
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Oslo – mastergradsprog.

Ett kurs i generelle 

forebyggingsmetoder

• PSY4120 - Metoder i forebyggende arbeid (10 poeng) 

• Avansert semesteremne på masternivå 

– helseadferd, intervensjonsteori/modeller, arenaer, evaluering

• Mål: kunnskaper og ferdigheter i å planlegge, 
gjennomføre og evaluere forebyggende 
helseintervensjoner.

• Obligatorisk for masterprogrammet i 
psykologi/studieretning helse- og sosialpsykologi. 

• Andre masterstud kan søke.

• Vår 2012 kun adgang fra masterprogrammet i 
psykologi
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Bergen – ett 15 poengs kurs i samfunnspsykologi

Rettet mot barnevern og sosialtjeneste?

• PROPSY315 Samfunnspsykologi (15 p)

• Begreper, teorier, epidemiologi

• Psykiske lidelser i befolkningen

• Påvirkningsfaktorer på befolkningsnivå 

• Brukermedvirkning, marginalisering

• Arbeid i sosialtjeneste og barnevern 

• Planlegge psykisk helsetiltak på kommunenivå 

• Effektevaluering på kommunenivå

• Betydningen av at psykologer engasjerer seg på 
systemnivå 

• Analysere samfunnspsykologiske problemstillinger, 
fremgangsmåter, dilemmaer og beslutninger
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Tema 3: Samfunnspsykologien 

som praksisfelt

Tema 4: Veiledet praksis

• Helse- og sosialtjeneste: barnevern, sosiallovgivning 

• Forebyggende tiltak: lokalsamfunn/kommunenivå 

• Samhandlingsreformen og samfunnspsykologien: 
posisjon og potensial

• Selvmord: risiko og forebygging 

• Evaluering av lokalsamfunnsbaserte tiltak

• Selvstendig samfunnspsykologisk praksis i 3 uker 

• Ukentlig veiledning av psykolog.
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Trondheim: Stryk!

• PSYPRO4503 – Samfunnspsykologi (7,5 p): 

– innføring i forebyggende arbeid, rådgivingsmodeller 
og konsultasjonsmetoder, samt metoder for evaluering 
av samfunnspsykologisk virksomhet. 

– Undervises ikke studieåret 2012/2013

• PSYPRO4504 - Ekstern samfunnspsykologisk praksis

– Undervises ikke studieåret 2012/2013

• PSYPRO4414 - Anvendt og klinisk sosialpsykologi

– Undervises ikke studieåret 2012/2013

• Ingen ting om psykisk helsefremmende tiltak 

• Ingen ting om psykisk sykdomsforebyggende tiltak

• Samfunnpsykologien nedlagt?



107

Tromsø: Stryk!

• Psykologen skal beherske metoder og teknikker 

som anvendes i utredning, behandling, evaluering, 

forebygging, samfunnsplanlegging

• PSY-2584 Helsepsykologi,10 p 

– Sex og somatisk helsepsykologi: 

• PSY-2585 Sosial- og samfunnspsykologi, 10 p

– Sosialpsykologi og sære emner

• Ingen ting om psykisk helsefremmende tiltak 

• Ingen ting om psykisk sykdomsforebyggende tiltak
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Vi må ta tak!
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Vi må utvikle en ny psykologrolle som møter 

de nye utfordringene: 

Befolkningens psykiske helse
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Kom igjen 

psykologer! 

Ut i kommunen 

me døkk. Gjer 

som Holte sie. 

Sett å gang å 

forebygge. 

Je skaffe 

pænga!
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De kunne 

hjulpet oss i 

barnehagen!

Trur’u det?



Psykiske lidelser i folkehelseperspektiv: 

Hvor står vi? Hvor går veien videre? 

Hva bør være psykologenes rolle? 

Arne Holte

Professor dr. philos. 

Assisterende direktør 

Nasjonalt folkehelseinstitutt
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Psyforeningen

Institutt for psykologi

Universitetet i Tromsø 
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