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Sammendrag 
Bakgrunn: Depressive symptomer er relativt vanlig blant ungdom, og 15-20% av 

ungdommer har signifikante symptomer på depresjon. Det er for tiden mye diskusjon både 

blant fagfolk og i media om det er en økning av depressive symptomer, 

depresjonsdiagnoser, og i bruken av antidepressiva blant ungdom. 

 

Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å gjøre en litteraturstudie for å se på 

endringer i symptomer, diagnose og behandling hva gjelder depresjon blant ungdom.  

 

Materiale og metode: Dette er ingen systematisk litteraturstudie, men heller en studie av 

sentrale artikler i feltet. Litteraturstudien er hovedsakelig basert på ulike søk i PubMed, 

UpToDate og Google. Søkeordene vi har brukt er: depression, adolescents, 

antidepressives, child and adolescent psychiatry og Norway. Vi har sett på et bredt utvalg 

av artikler, men har valgt ut noen studier som vi har gått dypere inn i. Vi har blant annet 

søkt på aktuelle artikler fra Norge og supplert med mer generelle data om diagnostikk, 

forekomst og behandling.  

 

Resultater: Rapportering av depressive symptomer blant jenter er økende. Tall fra Norge 

viser at andelen rapporterte depressive symptomer, hos jenter på ungdomsskolen, har økt 

fra 15,9% i 2011 til 20,7% i 2017, og på videregående har man sett en økning fra 25,7% i 

2015 til 29,3% i 2017. Det er også observert en økt forekomst av depresjonsdiagnoser 

blant jenter i perioden 2010 til 2013, hvor antallet i 2010 var på omlag 900 mens det i 2013 

var på 1700. Likeledes har man sett en økning i forskrivning av antidepressiva blant jenter 

i aldersgruppen 15-19 år, hvor 2753 fikk forskrevet antidepressiva i 2004, mens det i 2017 

var 4741.  

 

Konklusjon: Den påviste økningen kan ha mange ulike forklaringer, både i ungdommen 

selv og ungdommens omgivelser. Ytterligere kartlegging og studier av disse faktorene bør 

prioriteres fremover for å kunne sette i verk forebyggende og behandlingsmessige tiltak.  
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Abstract  
 

Background: Symptoms of depression are relatively common among youths, with 15%-20% 

of adolescents displaying significant symptoms. There are currently active debates among 

academics and in media on whether we are now witnessing an increase in depression 

symptoms, diagnosis, and the use of antidepressants among adolescents. 

  

Objektive: The purpose of this literature study was to unveil changes regarding symptoms, 

diagnosis and treatment of depression among adolescents. 

  

Materials and methods: This is not a systematic literature study, but rather a study of key 

articles in the field. The literature study is mainly based on various searches in PubMed, 

UpToDate and Google. The keywords we have used are: depression, adolescents, 

antidepressants, child and adolescent psychiatry, and Norway. After reviewing a wide range 

of articles, we finally settled on a smaller subset for further analysis. Among other efforts, we 

searched for relevant Norwegian articles, and supplemented with more general data on 

diagnostics, incidence and treatment. 

  

Results: Reports of depressive symptoms among young females are increasing. Numbers 

from Norway show that cases of reported symptoms of depression in girls in lower secondary 

school, has increased from 15,9% in 2011 to 20,7% in 2017, and in upper secondary school 

there has been an increase from 25,7% in 2015 to 29,3% in 2017. There has also been an 

increased prevalence of depression diagnoses among girls in the period 2010 to 2013. The 

number was approximately 900 in 2010, while in 2013 it had increased to 1700. Likewise, 

there has been an increase in prescriptions of antidepressants to girls in the age group 15-19 

years, with 2753 prescriptions in 2004 and 4741 in 2017. 

  

Conclusion: The proven increase may have many different explanations. The source could lie 

both within the adolescents and in their environment. Further mapping and studies of these 

factors should be prioritized in the future in order to implement preventive and therapeutic 

measures. 
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INNLEDNING  

 

I de siste årene har det vært en rekke oppsiktsvekkende medieoppslag hvor det antydes at 

ungdommers bruk av antidepressiva har eskalert. Overskrifter som «Rekordmange unge går 

på lykkepiller» (1), «Pillebruken blant unge øker» (2), «Kraftig økning i bruk av 

antidepressiva blant unge jenter» (3), og «Unges bruk av antidepressiva fortsetter å øke» (4),  

har vist seg både i aviser, blader og på internett. 

  

Slike oppslag opplever vi som upresise, og det er uklart hvilket vitenskapelig grunnlag det er 

for disse påstandene. Det sies ikke noe konkret om indikasjonen for forskrivningen, slik at 

man ikke får vite hva denne gruppen ungdom sliter med. Foreligger det en økning i depressive 

symptomer og/eller depresjonsdiagnoser? Behandles ungdommene for andre psykiske 

tilstander enn depresjon? Er legene for liberale i sin forskrivning av antidepressiva? 

  

Disse spørsmålene ble drivkraften vår for videre søk i litteraturen. Vi har ikke gjort en 

systematisk litteraturstudie, men heller sett på ulike sentrale studier som først og fremst 

omhandler norske forhold hva gjelder forekomst av depressive symptomer, 

depresjonsdiagnoser og bruk av antidepressiva blant ungdom. I tillegg har vi supplert med 

informasjon fra ulike lærebøker og nettsider. 

I den første delen av oppgaven har vi sett på symptomatologien ved depresjon, kriteriene 

for en depresjonsdiagnose, komorbiditet, følgetilstander og differensialdiagnostikk samt 

epidemiologi og årsaksforhold/risikofaktorer. I den andre delen har vi sett på ulike 

behandlingstilnærminger. I den siste delen av oppgaven har vi en diskusjonsdel hvor vi 

diskuterer de funnene som er gjort ved de ulike studiene vi har sett på. Avslutningsvis 

kommer vi med mulige tiltak som kan forebygge depressive symptomer og 

depresjonsdiagnoser hos ungdom, i den hensikt at oppgaven skal ha klinisk nytteverdi. 
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1.1 DEPRESJON  

 

1.1.1 Depressive symptomer og diagnosen depresjon  

Depressive symptomer er veldig vanlig i befolkningen. Data fra Folkehelseinstituttet indikerer 

at 15-20% av ungdommer har signifikante symptomer på depresjon (5). Depressive 

symptomer hos ungdom vil være nedstemthet, lav selvfølelse, skyldfølelse, initiativløshet, 

mangel på energi, redusert deltagelse i hverdagslige aktiviteter, sosial isolasjon, irritabilitet, 

forstyrret søvnmønster, konsentrasjonsvansker og en indre uro som ikke lett kan forklares. 

Negative tanker om seg selv og fremtiden dominerer ofte hverdagen. Man kan føle 

likegyldighet og ha vanskeligheter med å glede seg over de ting som tidligere ga glede 

(anhedoni). Spiseforstyrrelser i form av appetittløshet eller overspising sees blant flere (6). På 

bakgrunn av dette er det lett å se for seg at depresjon kan ha stor påvirkning på pasientens 

funksjonsnivå ved daglige aktiviteter. For det første påvirker depresjonen evnen til 

samfunnsdeltagelse. Den leder til dårlige prestasjoner i skole- og jobbsammenheng, og 

forsterkes av sosial tilbaketrekning (7). For det andre vil den kunne ha negativ innvirkning på 

familierelasjoner, og endelig vil et generelt nedsatt funksjonsnivå i neste omgang kunne lede 

til dårlig allmennhelse (8). 

 

Villet egenskade uten suicidal intensjon, slik som kutting, overdrevent inntak av 

medikamenter, slag mot egen kropp, brenne seg med sigaretter og lighter, er noe man også 

ser, og er viktig å fange opp tidlig i forløpet for å forhindre mer alvorlige konsekvenser. 

 

Suicidale tanker og handlinger er også noe man ser blant ungdom med depressive symptomer.  

Selvmordsforsøk er hyppig forekommende, da omlag en tredjedel av barn og ungdom med 

depresjon forsøker å ta sitt eget liv (9). Selvmord er den mest alvorlige selvpåførte 

konsekvensen av depresjon. Spesielt utsatt er ungdom med alvorlig depresjon, somatisk 

syndrom (melankoli), somatisk sykdom med dårlig prognose og de som mangler et stabilt 

sosialt nettverk (10). Til tross for at selvmord kun utgjør en mindre andel (1,0-1,5 %) av alle 

dødsfall i befolkningen, vil 25% av dødsfall blant unge under 25 år ha selvmord som 

dødsårsak (11). Omlag 50% av de unge som tar sitt eget liv, får stilt diagnosen depresjon i 

etterkant (12). 
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I psykiatrien har man definert depresjon som en egen diagnose. Depresjon er en samlebetegnelse 

på flere lidelser hvor det foreligger endring i stemningsleie. Depresjon kan også sees som en del 

av bildet ved flere psykiatriske lidelser. Diagnosen depresjon stilles på bakgrunn av klinisk 

samtale og undersøkelse, supplert med semistrukturerte diagnostiske intervjuer, hvor KIDDIE-

SADS (Schedule for Affective Disorder and Schizophrenia for School- Age Children) er det 

mest brukte hos barn og ungdom i aldersgruppen 6 -18 år. Selv om ICD-10 er den offisielle 

diagnosemanualen i Norge, baseres KIDDIE-SADS på det amerikanske klassifikasjonssystemet 

for psykiske lidelser kalt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) 

(Figur 1). Ved hjelp av spørreskjemaer som MADRS (Montgomery-Åsberg depression rating 

scale) kan man også vurdere alvorlighetsgraden, og deretter effekten av behandlingen underveis i 

forløpet (13).  
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Figur 1 (14): DSM-IV - Definisjon av en depressiv episode.  
 

 

 

 

 

 

 

DSM-IV:  

Minst fem av de følgende symptomene har forekommet i den samme to ukers- perioden.  

Dette har medført en endring fra tidligere funksjonsnivå.  

Minst ett av symptomene 1) nedstemthet eller 2) redusert interesse må foreligge.  

1. Nedstemthet mesteparten av dagen, så å si daglig, noe som bekreftes enten  

av personen selv (føler seg for eksempel trist eller tom) eller av andre (ser for  

eksempel ut som om de skal gråte).  

2. Klart redusert interesse for eller mindre glede av alle eller nesten alle aktiviteter  

mesteparten av dagen, noe som bekreftes enten av personen selv eller av andre.  

3. Betydelig vektreduksjon (uten å slanke seg med hensikt) eller vektøkning (for eksempel 

fem prosents vektendring på en måned), eller mindre eller økt appetitt nesten daglig.  

4. Søvnforstyrrelser (for lite eller for mye søvn nesten hver natt).  

5. Psykomotorisk agitasjon eller hemning så godt som daglig (som kan observeres av 

omgivelsene, og som ikke bare er en subjektiv opplevelse av rastløshet eller treghet).  

6. Følelse av svakhet eller mangel på energi så godt som daglig.  

7. Følelse av verdiløshet eller overdreven eller uberettiget skyldfølelse (som kan ha 

karakter av vrangforestillinger) nesten daglig (ikke bare selvbebreidelser eller 

skyldfølelse over å være syk).  

8. Redusert tanke- eller konsentrasjonsevne eller ubesluttsomhet så godt som  

daglig (noe som bekreftes enten av personen selv eller av andre).  

9. Tilbakevendende tanker om døden (ikke bare frykt for å dø), tilbakevendende 

selvmordstanker uten noen spesiell plan, eller allerede foretatt planlegging av selvmord.  

 

Symptomene kan ikke forklares bedre ved hjelp av andre psykiatriske 

sykdomstilstander/lidelser og skal forårsake klinisk signifikant lidelse eller forverret funksjon 

på jobben, sosialt eller i andre viktige henseender.  
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1.1.2 Komorbiditet, følgetilstander og differensialdiagnostikk ved diagnosen depresjon  

Det er ikke uvanlig at ungdom med en depresjonsdiagnose også har andre psykiske- og/eller 

somatiske lidelser samtidig. I følge Simonoff m.fl. vil omtrent 77% av barn og ungdom som 

lider av depresjon, også oppfylle kriteriene for en annen psykisk lidelse, mens 27% har to 

eller flere komorbide lidelser (15).  

 

Blant ungdom er det særlig høy komorbiditet mellom depresjon og angstlidelse. Det 

argumenteres for at denne sterke relasjonen mellom depresjon og angst kan skyldes at det 

egentlig er en og samme lidelse, men at de gir ulik symptomatologi og derfor blir sett på som 

to separate lidelser (16). 

 

Depresjon kan også sees sammen med adferdsforstyrrelser, hyperkinetiske forstyrrelser, 

personlighetsforstyrrelser, tvangslidelse og spiseforstyrrelser. Også somatisk sykdom, særlig 

de kroniske, kan opptre samtidig som depresjon. Følgelig er det klinisk utfordrende å skille 

mellom hva som er en konsekvens av den opprinnelige lidelsen, og hva som eventuelt er 

komorbiditet. Dette kan være vanskelig da flere psykiske lidelser kan ha mange av de samme 

symptomene (8).  
 

Depressive symptomer kan stort sett sees ved de fleste psykiatriske tilstander og kan også sees 

ved flere somatiske sykdommer. For eksempel kan man se symptomer som nedstemthet, 

anhedoni, økt trettbarhet og sosial tilbaketrekning også ved angstlidelser, 

personlighetsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser som skrive- og lærevansker, 

autismespekterlidelser, og som tidlige tegn på bipolar lidelse og schizofreni. Også mer akutte 

reaksjoner på fysisk eller psykisk belastninger kan gi depressive symptomer, som initialt kan 

forveksles med en depresjonsdiagnose (17). Temporallappsepilepsi kan uttrykke klassiske 

psykiatriske symptomer ved å manifestere seg som panikkanfall og akutte dype depresjoner. 

Andre somatiske tilstander, som Addison sykdom, kan forveksles med depresjon grunnet 

nedsatt appetitt, vektnedgang og uttalt kraftløshet (18). Også hypotyreose har flere 

fellessymptomer med depresjon herunder anhedoni, tretthet og appetittløshet (19).  

Mangeltilstander, som for eksempel jernmangel, vitamin- B12 -og vitamin- D-mangel, kan 

også uttrykkes i form av tretthet og slapphet.  
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Et forhold som må tas i betraktning ved vurdering av depressive symptomer hos ungdom er 

rusmidler sin påvirkning på den psykiske helsen. Sammenlignet med alkohol er det å 

eksperimentere med narkotiske midler i større grad et ungdomsfenomen (20). Når det gjelder 

illegale rusmidler, viser undersøkelser at det foreligger en vesentlig økning i bruken av 

cannabis blant ungdom. I «Ungdata 2018» kommer det frem at ungdom som har brukt 

cannabis rapporterer om flere psykiske plager enn de som aldri har prøvd rusmiddelet (21). 

Langvarig og overdreven bruk av cannabis kan føre til endring av atferd og personlighet, 

endring i stemningsleie og redusert energi (22). Eksempelvis kan jevnlig cannabisbruk 

påvirke motivasjonssystemet i hjernen, som er med på å styre vår lyst når det blant annet 

kommer til det å skape relasjoner med andre og prestere i ulike sammenhenger. Et slikt bruk 

kan derfor føre til sosial isolasjon, passivisering og redusert daglig fungering (23, 24), som 

alle er eksempler på depressive symptomer. 

 

Ved diagnosen depresjon er det altså ofte vanskelig å vurdere hva som er komorbiditet og hva 

som er differensialdiagnoser. Dette krever at klinikeren er årvåken og gjør en grundig 

diagnostikk med en dynamisk vurdering.  

 

1.1.3 Epidemiologi  

Flere undersøkelser viser at omfanget av selvrapporterte psykiske plager blant ungdom er 

økende. Tall fra «Ungdata 2018» viser at det foreligger en økende andel unge som rapporterer 

om et høyt nivå av depressive symptomer, og andelen selvrapporterte plager er størst hos 

jenter. Gutter på ungdomsskolen, som rapporterer et høyt nivå av plager, har ligget tilnærmet 

stabilt på rundt 6% i tidsperioden 2011 til 2017. Jenter i samme aldersgruppe, med tilsvarende 

plager, har hatt en økning i rapportering fra 15,9% i 2011 til 20,7% i 2017. Man ser videre at 

det er en større andel av ungdom som rapporterer psykiske plager på videregående, 

sammenlignet med ungdomsskolen. Dette gjelder begge kjønn. I 2015 var det 8,4% 

videregåendegutter og 25,7% videregåendejenter, som meldte om depressive symptomer. I 

2017 var denne andelen på 29,3% hos jenter, og 10,8% hos gutter (21) (Figur 2). Hvilke 

psykiske plager som rapporteres fremkommer av figur 3.  
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Figur 2: Hentet fra «Ungdata 2018 – nasjonale resultater, Anders Bakken» 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Prosentandelen av elever på ungdom- og videregående skole som har rapportert at de 

har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike psykiske plager i løpet av den siste uken.  

Hentet fra «Ungdata 2018 – nasjonale resultater, Anders Bakken». 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En nylig publisert norsk studie, har sett på insidensraten av depresjonsdiagnoser i primær- og 

sekundærhelsetjenesten, og bruk av antidepressiva hos ungdom med førstegangsdepresjon. 

Det ble funnet en betydelig økning i antall depresjonsdiagnoser hos jenter fra 2010 til 2013, 

fra omlag 900 i 2010 til 1700 i 2013. Det har imidlertid ikke vært observert noen ytterligere 

økning i antallet depresjonsdiagnoser i perioden 2013 til 2015. Til tross for den økte 

diagnostisering er det kun én av fire ungdommer med en depressiv lidelse, som behandles 

med antidepressiva. Insidensraten av depressive lidelser var relativt lik både i primær-og 

sekundærhelsetjenesten (Figur 4). Denne utviklingen forklares, i artikkelen, med at de fleste 

ungdommer som diagnostiseres med depressiv lidelse i primærhelsetjenesten, henvises videre 

til spesialisthelsetjenesten (25, 26). 
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Figur 4: Insidensen av depressive lidelser per 1000 jenter og gutter i aldersgruppen 13-17 år i 

Norge (2013-2015).  

Data er hentet fra norsk pasientregister (NPR), og primærhelsetjenesten (KUHR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Årsaksforhold og risikofaktorer 
For å forstå årsakssammenhengene bak, og risikofaktorer for utvikling av depresjon hos 

ungdom, kan man bruke den såkalte biopsykososiale modellen. En slik modell viser at 

depresjon ikke kan forklares ut fra én enkeltårsak, men er sammensatt av biologiske, 

psykologiske og sosiale forhold.  

 

Gjennom tvillingstudier har man sett at det er en genetisk disposisjon for depresjon. 

Konkordansraten for depressive lidelser viser at den samlede arveligheten anses å være 

mellom 42% til 51%, avhengig av undergrupper av depresjon (27). I en rapport fra «Psykisk 

helse i Norge, 2018» hevdes det at det er en særlig høy arvbarhet ved depresjon som debuterer 

i ungdomsårene (28). Man har imidlertid ikke klart å identifisere spesifikke gener med en 

direkte kobling til depresjoner, til tross for at det er gjort genetiske koblingsstudier av berørte 

familier og sammenligninger av pasienter med og uten depresjon (29). 

 

Biologiske faktorer kan påvirkes av miljøet. Allerede fra fosterstadiet vil hjernen og psyken 

være under utvikling, og den gravides atferd vil derfor være av sentral betydning. Uheldige 
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forhold som blant annet rusmisbruk, men også ulike medikamenter, under graviditeten vil 

kunne påvirke fosterets nevrobiologiske modning i en ugunstig retning (28). Likeledes vil det 

etter fødselen være en rekke momenter som vil ha innvirkning på barnets videre utvikling.  

 

Gjennom oppveksten tilegner vi oss ulike verdier som er med å utforme vår personlighet. I 

tillegg til biologiske faktorer, vil selve «jeget» også i større eller mindre grad farges av hvert 

enkelt individs omgivelser (30). Særlig i puberteten vil man lettere bli påvirket av ytre 

faktorer, og dette kan ha sammenheng med de hormonelle endringene som foregår i denne 

perioden. 

 

Ulike forhold innad i familien har betydning for den psykiske helsen. Familierelasjoner, 

konfliktnivå, økonomisk situasjon, boforhold, generell fysisk- og psykisk helse til 

familiemedlemmer er alle sentrale faktorer som spiller inn.  

 

Det å vokse opp i en familie med et inadekvat emosjonelt fokus gjennom non-verbal 

kommunikasjon kan for den unge føre til udekkede følelsesmessige behov.  

En konfliktfylt familie vil generelt kunne påføre psykisk stress hos den unge. Forskning har 

vist at særlig intens, høylytt og fiendtlig krangel mellom foreldre, og den unges ufrivillige 

involvering, gir seg til uttrykk gjennom en aggressiv atferd og depressive symptomer hos barn 

og ungdom (31). Likeledes vil økonomiske vansker i familien kunne øke konfliktnivået og 

påvirke foreldre sin psykiske og fysiske helse. Dette vil igjen kunne få betydning for de 

foresattes kapasitet og evne til å ta seg av barna (32). Videre ser man at tapsopplevelser og 

brudd i nære relasjoner under oppveksten, kan påvirke den psykologiske utviklingen hos barn 

og unge (10). Det er også kjent at en oppvekst preget av omsorgssvikt, mishandling og/eller 

overgrep kan ha alvorlige psykiske konsekvenser, som utvikling av depresjon.  

 

Det er gjort flere undersøkelser hva gjelder psykisk helse hos ungdom i relasjon til stress og 

press på skolen. «Ung i Oslo, 2018» har undersøkt i hvilken grad skolearbeid forårsaker stress 

hos ungdom fra 8. trinn til tredje klasse på videregående. Så mye som 50% av ungdommer 

blir ofte stresset av skolearbeid (33). Det er imidlertid langt flere jenter enn gutter som 

opplever et slikt stress (Figur 5).  

 

Videre er det blitt undersøkt om ungdommen opplever press som omhandler sosiale medier, 

idrett, kropp, utseende og skoleprestasjoner. Sosiale nettsamfunn som Facebook, Instagram, 
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Snapchat og blogger ser ut til å ha fått en økende makt og innvirkning på ungdommers liv. 

Det rapporteres at én av ti ungdommer opplever mye press på sosiale medier. I tillegg er det 

viktig for ungdommer å være attraktive, god i idrett og prestere bra på skolen. Omlag to av ti 

ungdommer opplever en form for press i idrett og i det å se bra ut. Så mange som fire av ti 

opplever mye press i forbindelse med skoleprestasjoner (Figur 6).  

 

Figur 5: Hentet fra «Ung i Oslo, 2018». Prosentandel av gutter og jenter på ulike trinn som 

ofte eller svært ofte blir stresset av skolearbeidet.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 6: Hentet fra «Ung i Oslo, 2018». Prosentandel som opplever mye eller svært mye 

press på ulike områder.  
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Det er funnet sammenheng mellom somatiske symptomer og utvikling av psykiske 

helseplager hos ungdom. Blant annet viser en amerikansk studie at unge med tilbakevendende 

magesmerter har økt risiko for å utvikle en psykisk lidelse, deriblant depresjon (34). I tillegg 

er det også vist en sammenheng mellom depresjon og kroniske nakke-, skulder- og 

ryggsmerter (35). Det er nærliggende å tenke at man kan utvikle depresjon som følge av 

belastningene slike somatiske plager gir (16). På den annen side er det holdepunkter for at en 

depresjon kan medføre somatisk sykdom (36).  
 
Personlighetstrekk som nevrotisisme kan øke risikoen for utvikling av depresjon. Dette kan 

forklares med at de med høy grad av nevrotisisme ofte har manglende selvtillit, i tillegg til at 

denne personlighetstypen også kan knyttes til negative følelsesmessige reaksjoner på 

utfordringer, frustrasjon og tapsopplevelser (37). Personer med høy grad av nevrotisisme 

husker og legger i stor grad merke til ubehagelige situasjoner og informasjon som omhandler 

seg selv og er derfor mer utsatt for selvdestruktiv tankegang og oppførsel (38). I tillegg 

reagerer de ofte med mye sinne, sorg, irritabilitet og bekymring når de står overfor 

utfordrende situasjoner (37). Alt dette bidrar til at de har økt risiko for utvikling av en rekke 

psykiske lidelser, deriblant depresjon. 

 

Man kan ikke forklare hvorfor depresjon rammer noen, men ikke andre, kun ut fra en enkel 

årsak. Det er mange forhold man må ta i betraktning når man skal forstå hvilke faktorer som 

spiller inn på dette området.  
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2.1 ULIKE BEHANDLINGSMULIGHETER VED DEPRESJON  

 

2.1.1 Generelt om behandling  

Hovedmålsettingen ved behandling av depresjon er en reduksjon av symptomer og en bedring 

av funksjon. Det vil også være viktig å hindre tilbakefall, samt forebygge nye depressive 

episoder (6). Man kan skille mellom mer generelle intervensjoner som informasjon, empatisk 

støtte og samtaler, og de spesifikke behandlingsintervensjonene som psykoterapi og 

psykofarmakologisk behandling (39). I samtale med en pasient med en psykisk lidelse, vil det 

å etablere kontakt og tillitt være helt essensielt. Tillitt skapes gjennom trygghet, og det er 

viktig at pasienten blir møtt med respekt og forståelse (40). Det er først når disse 

grunnprinsippene er ivaretatt at effekten av andre tiltak som psykoterapi og eventuelt 

medikamentell behandling vil være særlig god (11).   

 

Før oppstart av mer målrettet og spesifikk behandling, men også underveis i forløpet, har 

behandler som oppgave å gi pasienten psykoedukasjon, altså tilstrekkelig og riktig 

informasjon om selve diagnosen, symptomatologien, ulike mestringsstrategier ved personlige 

kriser og en behandlingsplan. Det er viktig at informasjonen som gis er tilpasset den enkelte 

pasient spesielt med tanke på pasientens utviklingsnivå, forutsetninger, livssituasjon og 

personlighet. Når det gjelder barn og unge med psykiske plager, så blir det særlig viktig at det 

ikke bare er pasienten som skal læres opp om sin tilstand, men også pasientens nærmeste må 

få anledning til dette (41). Psykoedukasjon er også viktig med tanke på at pasienter har rett til 

å medvirke i egen behandling og kunne delta aktivt i avgjørelser. Pasientmedvirkning er et 

prinsipp i all behandling, som gir pasienten anledning til å motta hjelp på egne premisser, bli 

sett og respektert. Videre har en slik medvirkning også en terapeutisk verdi, da det styrker 

motivasjon og vil kunne påvirke behandlingsresultatet (42).  

 

Ved de mildeste formene for depresjoner vil aktuelle tiltak være selvhjelpsgrupper, støttegrupper 

og samtaleterapi. Videre vil det ved en moderat til alvorlig depresjon være indikasjon for 

psykoterapi og/eller antidepressive legemidler. Depresjonsgraden alene er likevel ikke 

tilstrekkelig for å bestemme behandlingen. Valget baseres også på grad av selvmordsfare, 

funksjonssvikt, psykiatrisk og somatisk komorbiditet, samt respons på aktuell og tidligere 

behandling. Endelig vil terapeutens kompetanse på området, og vedkommendes foretrukne 

behandlingsmetode kunne påvirke valget (6). 
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2.1.2 Psykoterapi 

Psykoterapi er en form for samtalebehandling, hvor man tar i bruk psykologiske metoder i 

behandling av pasienter med psykiske plager (43). Det finnes ulike former for psykoterapi, 

men de har flere fellestrekk og alle bygger på det å skape en allianse og et gjensidig 

samarbeid mellom pasient og behandler. Det er viktig at relasjonen mellom pasienten og 

terapeuten er preget av trygghet, tillitt, respekt, forståelse og åpenhet. Psykoterapi gir 

mulighet for at pasienten skal kunne åpne seg og snakke ut om sine psykiske vansker, men at 

det samtidig legges opp en behandlingsplan som dog kan endres underveis i forløpet (44). For 

å kunne si at terapien har vært virksom, er det først og fremst viktig at pasienten føler på et 

symptomlette. Videre vil det være viktig at pasienten får en forståelse for sine problemer og 

kan anerkjenne disse, fordi man tenker at man da er bedre forberedt til å løse de problemene 

og utfordringene man senere måtte stå overfor og på den måten også reduserer risikoen for 

tilbakefall (45). Pasientens motivasjon spiller også en sentral rolle for utbytte av 

behandlingen.  

 

De to mest anerkjente og best dokumenterte terapiformene i Norge er kognitiv atferdsterapi 

(Cognitive Behavioral Therapy, CBT) og psykodynamisk psykoterapi (11). Selv om begge 

har som mål å lindre pasientens plager, har de likevel ulik tilnærming og vektlegger i ulik 

grad tanker, indre følelsesliv, reaksjonsmønstre, livserfaringer og relasjoner. Kognitiv 

atferdsterapi har spesielt fokus på nåværende livssituasjon med kartlegging og identifisering 

av uhensiktsmessige automatiske tanker hos pasienten (46). Ved psykodynamisk psykoterapi 

vil man i større grad sette seg inn i pasientens ubevisste følelser som kommer til uttrykk i 

mellommenneskelige relasjoner, også i forholdet til terapeuten. Denne følelsesoverføringen 

tar terapeuten i bruk som en del av behandlingen, da den gir rom for at pasienten kan få endret 

sine tidligere oppfatninger og erfaringer (47). I kognitiv atferdsterapi legges det vekt på hva 

som opprettholder pasientens negative tanker og atferd i stedet for å utforske 

årsakssammenhenger, noe man er spesielt opptatt av ved psykodynamisk psykoterapi.  

 

2.1.3 Psykofarmakologisk behandling   

Vi har ulike legemiddelgrupper for behandling av depresjon, som for eksempel SSRI (selektiv 

serotoninreopptakshemmere), TCA (trisykliske antidepressiva), SNRI (selektive serotonin- og 

noradrenalinreopptakshemmere) og NASSA (noradrenerge og spesifikke seretonerge 

antidepressiver) som alle har fått navn ut fra nevrokjemisk virkningsprofil. Disse legemidlene 

har primæreffekt på nevrotransmisjon, hvor de påvirker ulike mekanismer (48). 
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SSRI- preparatene er førstevalg hva gjelder medikamentell behandling av depresjon. Disse 

virker ved å hemme reopptak av nevrotransmitteren serotonin slik at konsentrasjonen av 

serotonin øker rundt nerveendene, som igjen fører til en økt impulsoverføring mellom 

nervecellene og bedring av de depressive symptomene. SSRI tolereres godt av de fleste, men 

dette utelukker ikke bivirkninger hos den enkelte pasient. Ved oppstart av behandlingen kan 

pasienten oppleve lette og forbigående bivirkninger som for eksempel kvalme, tretthet, 

hodepine og uro. Den kliniske antidepressive effekten kommer som regel først etter flere 

dager, da det må til flere endringer i nevrokjemiske prosesser (48). En meget sjelden, men 

farlig, bivirkning er serotonergt syndrom (49), som oppstår når det blir for mye av 

transmittersubstansen serotonin i nerveendene. Symptomene ved serotonergt syndrom har ulik 

alvorlighetsgrad, og kan være alt fra forvirring, nedsatt konsentrasjonsevne, uro, lavt 

blodtrykk, skjelving, stive muskler og ufrivillige muskelrykninger, til mer uttalte symptomer 

som feber og krampeanfall. Dersom denne tilstanden ikke behandles kan den være dødelig 

(53). 

 

I SSRI- gruppen inngår fluoxetin (Fontex), citalopram (Cipramil), escitalopram (Cipralex), 

fluvoksamin (Fevarin), paroksetin (Seroxat) og sertralin (Zoloft). I behandling av depresjon 

blant barn og ungdom har fluoxetin vist seg å ha best dokumentert effekt og er derfor 

førstevalget i retningslinjene. Dersom det er behov for rask inntredende effekt, som ved økt 

suicidal risiko, kan citalopram/escitalopram være indisert. Sertralin har usikker effekt med 

tanke på depresjon, men anbefales imidlertid som førstevalg til de med tvangslidelse (48-50). 

 

Behandlingseffekten ved bruk av SSRI- preparater er moderat, og viser seg å være noe bedre 

for ungdom enn for barn. I tillegg kan det se ut til at effekten er bedre ved alvorlige 

depresjoner, og når depresjonen har vært kortvarig før oppstart av behandling. Det er viktig å 

ha i mente at SSRI-preparatene ikke kun er indisert ved moderat til alvorlig depresjon, men 

også ved komorbiditet og andre psykiske lidelser som for eksempel angst, tvangslidelse og 

posttraumatisk stresslidelse (PTSD) (50). 
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2.1.4 Kombinasjonsbehandling 

I en randomisert placebo-kontrollert studie, kalt «Treatment for Adolescents With Depression 

Study» (TADS), sammenlignes korttids- (12 uker) og langtids- (36 uker) effekter av tre ulike 

behandlingstilnærminger gitt til ungdom med moderat til alvorlig depresjon; fluoxetin og 

kognitiv atferdsterapi (CBT) som monoterapi, kombinasjonen fluoxetin og CBT, og placebo 

gitt i pilleform som kontroll ved kortidsstudien. I kortidsstudien, altså etter 12 ukers 

behandling, konkluderte man med at kombinasjonsbehandling og fluoxetin-monoterapi ga 

best resultater hva gjelder bedring av symptomer. Allikevel har man sett at 

kombinasjonsbehandlingen overgår fluoxetin-monoterapi, og fluoxetin-monoterapi igjen 

overgår CBT (51). Alle behandlingstilnærmingene gir imidlertid samme symptomreduksjon 

over tid, men effekten kommer raskest til ved kombinasjonsbehandling (Figur 7).  

 

Responsraten var 73% for kombinasjonsterapi, 62% for fluoxetin-monoterapi, og 48% for 

CBT-monoterapi ved uke 12; 85% for kombinasjonsterapi, 69% for fluoxetin-monoterapi og 

65% for CBT ved uke 36 (52). 

 

Figur 7: Behandling og oppfølging av ungdom med moderat til alvorlig depresjon som er 

behandlet med fluoxetin, CBT, eller en kombinasjon av disse. Effekt er målt ut fra 

«Depresjons-skåring» (Children’s Depression Rating Scale- Revised, CDRS-R) over tid. 
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Det diskuteres hvorvidt SSRI-preparater og andre antidepressiva kan øke risikoen for 

suicidale tanker og atferd hos barn og unge, først og fremst ved oppstart av medikamentell 

behandling og ved eventuelle dosejusteringer. TADS-studien var en av de første studiene som 

så på suicidale tanker og atferd hos ungdom som ble behandlet for sin depresjon, og studien 

fant at pasienter fra alle de ulike behandlingstilnærmingene hadde en signifikant bedring i 

suicidale tanker, men at de som fikk kombinasjonsbehandling var de som fikk best bedring. 

De som ble behandlet med fluoxetin alene hadde minst bedring i suicidale tanker. Verken 

CBT- eller fluoxetin-monoterapi har vist seg å gi en økning i suicidale tanker. Det ser ut til at 

CBT derimot har en beskyttende effekt mot suicidalitet dersom det gis sammen med 

medikamenter (51, 54). 

 

2.1.5 Bruken av antidepressiva blant ungdom 

Artikkelen «Antidepressant drug use among adolescents during 2004-2013: a population-

based register linkage study», som ble publisert i 2016 omhandler blant annet bruken av 

antidepressiva blant norsk ungdom i aldersgruppen 13-17 år. I studien kom det frem at det har 

vært en markant økning i bruken av antidepressiva i perioden 2010 til 2013, særlig blant 16- 

og 17- åringer, hvor jenter utgjorde den klart største andelen. Av alle førstegangsbrukere av 

antidepressiva i 2012, var det 84,4% som var i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Den 

resterende prosentandelen ble kun behandlet av fastlegen. Medikamentgruppen som hyppigst 

ble forskrevet (78,4%) var SSRI-preparatene. Her var fluoxetin (33,1%), sertralin (27,5%), og 

escitalopram (16,0%) mest brukt (55). 

 

Ved å bruke data fra reseptregisteret ser man at det har vært en kraftig økning i antall jenter i 

aldersgruppen 15-19 år som har fått utlevert antidepressiva i løpet av tidsperioden 2004 til 

2017 (Figur 8). Figur 9 viser hyppigheten av ulike SSRI-preparater som har vært utskrevet til 

jenter i aldersgruppen 15-19 år i tidsperioden 2004 til 2017. Fra 2004 og til og med 2015 er 

det escitalopram som det har vært forskrevet mest av. I 2016 derimot ble det forskrevet noe 

mer av sertralin, og i 2017 var det sertralin som klart hyppigst ble skrevet ut (56). 
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Figur 8: Andelen ungdom i aldersgruppen 15-19 år som har fått utlevert antidepressiva minst 

én gang i løpet av tidsperioden 2004 til 2017, fordelt på kjønn.  

Datagrunnlag: Reseptregisteret  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figur 9: Ulike SSRI-preparater utlevert til jenter i aldersgruppen 15-19 år.  

Datagrunnlag: Reseptregisteret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

År Jenter  Gutter  
2004 2753 1280 
2005 2494 1201 
2006 2572 1238 
2007 2800 1418 
2008 2980 1476 
2009 2982 1586 
2010 3037 1596 
2011 3410 1641 
2012 3828 1795 
2013 4064 1839 
2014 4306 1829 
2015 4565 1893 
2016 4709 1876 
2017  4741 1930 
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3.1 DISKUSJON  

Gitt den kunnskapen vi har på feltet, som er beskrevet i det foregående, vil vi i dette kapittelet 

diskutere følgende problemstillinger: 

- Hva kan være mulige forklaringer på den økte rapporteringen av depressive symptomer? 

- Hva skyldes det økte antallet depresjonsdiagnoser?  

- Hva kan være årsaker til den økte forskrivningen av antidepressiva?  

Avslutningsvis ønsker vi å komme med forslag til tiltak som kan bidra til en reduksjon i 

forekomst av depressive symptomer og depresjonsdiagnoser blant ungdom.  

 

3.1.1 Økt rapportering av psykiske plager 

En økt selvrapportering av psykiske plager kan skyldes økt kunnskap, mer åpenhet i 

samfunnet og større aksept for å stå frem som psykisk lidende (57). Videre kan det skyldes 

skjevheter i utvalget av undersøkelsespersoner, økende kronisitet blant de med psykiske 

plager, men også spørsmålsstillingen i spørreundersøkelsene og tolkningen av disse kan gi 

inntrykk av en økt rapportering av depressive symptomer. I selvrapporteringsundersøkelsene 

(Figur 3) stilles det ikke spørsmål som fanger opp depresjonsdiagnosen ut fra det som er de 

kliniske kriteriene for depresjon, og det som i klinisk praksis defineres som depressive 

symptomer (21). Dermed blir slike undersøkelser etter vår mening upresise. Det er lett for at 

det skapes misforståelser, når det hevdes at det nettopp foreligger en økt rapportering av 

«depressive symptomer». En kan stille spørsmål ved om vanlige bekymringer blant ungdom, 

og da særlig jenter, blir forvekslet med symptomer man ser ved depressive lidelser.  

 

Det kan se ut til at det heller foreligger en økning i typiske stressymptomer mer enn en økning 

i de klassiske depressive symptomene som det å føle seg ulykkelig og trist, og følelsen av 

håpløshet med tanke på fremtiden (21, 58). Burde en derfor kanskje heller tenke på disse 

tilstandene som to forskjellige dimensjoner; den tradisjonelle depresjonen og en mer ikke-

tradisjonell depresjon, hvor bildet hos sistnevnte i større grad domineres av bekymringer og 

stress?  

 

Særlig er det stress knyttet til skole som de unge melder om (Figur 5). Men også stress og 

press på andre arenaer i den unges liv sees, slik som press på sosiale medier, press rundt det å 

se bra ut eller ha en fin kropp, og press rundt det å gjøre det bra i idrett (33). Det er særlig 

jenter som har et dårlig forhold til seg selv, og norsk forskning har vist at jenter har dårligere 

selvbilde nå enn tidligere (59). 
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Det vil være viktig å fange opp hvilke av disse to dimensjonene den unge plages av, da 

behandlingstilnærmingen muligens vil være forskjellig. Ved den ikke-tradisjonelle 

depresjonen vil kanskje ikke medikamenter være like effektive som ved den mer tradisjonelle 

depresjonen, og kanskje er det heller ikke rimelig å kalle det en depresjon i det hele tatt? Er 

det kanskje heller snakk om en tilpasningsforstyrrelse hvor den unge er i en sårbar periode av 

livet med store omveltninger, både fysisk som psykisk? Samtidig med jakten på sin egen 

identitet, møter den unge nye krav og forventninger og et veldig press på å lykkes på alle 

livets arenaer. Stiller samfunnet for høye krav til de unge i dag? Burde man være bekymret 

for en negativ utvikling i ungdommers psykiske helse? Er det kanskje her det burde settes inn 

flere ressurser i forebyggingen av psykiske helseplager hos ungdom? 

 

3.1.2 Økt antall depresjonsdiagnoser 

Den norske studien gjort av Skurtveit m.fl. viser til en betydelig økning i antall 

depresjonsdiagnoser blant jenter fra 2010 til 2013. Det er ikke observert noen ytterligere 

økning fra 2013 til 2015 (25). Den videre utviklingen, fra 2015 til nå, mangler vi data 

på. Hvis man antar at forekomsten av depresjonsdiagnoser i dag er økende, kan man stille 

spørsmål ved om det faktisk er en reell økning i ungdom som er deprimert eller om det er 

andre forhold som ligger til grunn for en mulig økning.  

 

Det er ikke store kvalitative forskjeller hva gjelder depressive symptomer som enhver kan 

oppleve i blant og den kliniske diagnosen depresjon, men det er hovedsakelig mengden, 

intensiteten og innvirkningen på funksjonsnivå som skiller dem. En mulig forklaring på den 

antatte økningen i depresjonsdiagnoser i dag er at det kan foreligge en form for 

overdiagnostisering av ungdom. Ungdomstiden er en sårbar periode for mange, og som alle 

andre faser i livet vil man også i denne perioden oppleve opp- og nedturer. Fagfolk kan 

fortolke symptomer som egentlig er eksempler på forventede normalreaksjoner på tunge 

livsbelastninger som depressive symptomer og deretter sette en depresjonsdiagnose. Ved og 

diagnostiseres for naturlige reaksjoner, kan ungdommene sykeliggjøres. De kan tenke at noe 

er galt med dem, fremfor å få erfaringer rundt det faktum at livet i blant butter imot (60). 

 

En annen mulig forklaring på økning i antall depresjonsdiagnoser er feildiagnostisering. Det 

kan være ulike årsaker til dette. Det kan foreligge ulike observasjoner og tolkninger av 

pasientens adferd og kroppsholdninger, og legen kan ha manglende evne til å skille mellom 

hva pasienten faktisk deler av informasjon og ens egne fortolkninger, som begge vil kunne 
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påvirke den diagnostiske vurderingen. Videre kan leger få ulik tilgang til informasjon, som 

kan komme av blant annet ulikt stemningsleie hos pasienten og at lege- pasient relasjonen er 

varierende. Også ulike vurderinger av alvorlighetsgraden på de psykiske symptomene vil 

kunne påvirke den endelige diagnosen (11). 

 

Videre kan man stille spørsmål ved om ulik praksis og bruk av ulike kliniske verktøy kan 

være en medvirkende faktor til det økte antallet depresjonsdiagnoser. I Norge blir fastlegene 

oppmuntret til å bruke spørreskjemaer og enkle tester, som MADRS, for så å starte opp med 

medikamentell behandling hos deprimerte pasienter som skårer over en fastsatt grenseverdi. 

Denne praksisen har fått mye kritikk (61), da MADRS hovedsakelig ikke er et diagnostisk 

hjelpemiddel, men heller et verktøy for å kunne si noe om dybden på en eventuell depresjon 

og progresjon av tilstanden under pågående behandling (13). Spesialister derimot, forholder 

seg til KIDDIE-SADS (basert på DSM-V), ved diagnostisering av depresjon hos de unge. 

Med dette kan man sette spørsmåltegn ved påliteligheten rundt diagnostikk av depresjon 

utført av fastlegen, da det brukes et upresist verktøy i forhold til anbefalingene ved 

vurderingen av psykiske symptomer (11). Det er problematisk at det tas i bruk ulike 

instrumenter da dette kan gi grunnlag for manglende samsvar mellom spesialist og fastlege. 

Dette kan påvirke praksis både med tanke på henvisning og diagnostikk.  

 

Hvis man sammenligner tidligere versjoner av DSM, vil man kunne se at selve 

hovedkriteriene for diagnostisering av depresjon, har vært tilnærmet uendret over tid. Slik at 

den antatte økte forekomsten av depresjonsdiagnoser vil trolig ikke forklares ut fra spesifikke 

endringer i diagnosekriterier.   

 

3.1.3 Økt forskrivning av antidepressiva  

Det er flere forhold som kan være med på å forklare den økte forskrivningen av 

antidepressiva blant ungdom i Norge. Det er nærliggende å tro at det foreligger en økt 

forekomst av depresjonsdiagnoser blant denne gruppen, men det er tenkelig at andre faktorer 

spiller inn. 

 

For det første kan den økte forskrivingen skyldes at fastlegene er for liberale i sin utskrivning 

av antidepressiva. I artikkelen «Increase in diagnosis of depressive disorders contributes to 

the increase in antidepressant use in adolescents» fremkommer det imidlertid at kun én av fire 

pasienter med nydiagnostisert depresjonsdiagnose blir behandlet med antidepressiva (25). 
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Videre fremkommer det av artikkelen «Antidepressant drug use among adolescents during 

2004-2013: a population-based register linkage study» at så mange som 85% av 

førstegangsbrukere av antidepressiva er i kontakt med spesialisthelsetjenesten, og at disse har 

fått en diagnose hvor medikamentell behandling har vært indisert (55). Dette kan indikere at 

deprimert ungdom har fått den behandlingen de faktisk har hatt behov for og at fastlegen ikke 

er for «slepphendte» i foreskrivningen av antidepressiva (25).  

 

For det andre kan det foreligge en økning i forekomsten av andre psykiske lidelser der 

antidepressiva er indisert som en del av behandlingen. Når man henter ut data fra 

reseptregisteret, så viser dette kun til en økt forskrivning av antidepressiva, og sier ikke noe 

om på hvilken indikasjon disse preparatene er foreskrevet. Ser man på hvilke SSRI-preparater 

som er utskrevet til jenter i aldersgruppen 15-19 år (Figur 9), så er det ikke fluoxetin det har 

vært forskrevet mest av, slik man kanskje ville forventet da det er førstehåndspreparatet for 

ungdom med depresjon. Frem til 2015 har escitalopram vært det mest forskrevne 

antidepressiva, og i 2016 og 2017 er det sertralin som det har blitt forskrevet mest av. Siden 

både escitalopram og sertralin også er indisert som medikamentell behandling ved andre 

psykiske lidelser, kan dette indikere at ungdom i økende grad sliter med også andre tilstander 

enn depresjon. På den annen side kan dette skyldes ulik forskrivningspraksis og 

markedsføring av nyere legemidler.  

 

For det tredje kan man se for seg at det i tillegg til en ikke-behandlingskrevende depresjon, 

foreligger en eller flere komorbide tilstander som gjør at en likevel velger å behandle med 

antidepressiva.  

 

Endelig kan den økte forskrivningen av antidepressiva skyldes en overdiagnostisering og/eller 

feildiagnostisering av ungdom, da det ikke alltid er lett å diagnostisere i denne aldersgruppen.  
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3.1.4 Har vi tiltak som kan bidra til reduksjon i forekomst av depressive symptomer og 

depresjonsdiagnoser blant ungdom? 

For å motvirke forekomsten av depressive symptomer og depresjonsdiagnoser, er det mulig å 

intervenere med forebyggende tiltak som er rettet mot miljøbetingede biologiske, 

psykologiske og sosiale risikofaktorer (28). Økt selvrapportering av psykiske helseplager og 

økt forekomst av depresjonsdiagnoser, underbygger viktigheten av å fokusere på 

forebyggende og helsefremmende tiltak. Gjennom slik forebygging tar man sikte på å 

redusere så vel psykisk sykdom som risikofaktorer. Et slikt arbeid må skje på ulike arenaer 

hvor de unge befinner seg (62). 

 

3.1.4.1 Behov for mindre stigmatisering rundt psykiske plager, men samtidig hindre 

patologisering av normalutvikling  

Det er ikke uvanlig at ungdom har vanskeligheter med å åpne seg om sine psykiske plager da 

det ofte følger med en følelse av skam og skyld. Det foreligger også ofte en redsel for ikke å 

bli tatt på alvor og en frykt å bli avvist. Dette vil kunne medføre taushet og den unge ender 

med å holde ting for seg selv og gruble rundt dette, i stedet for å oppsøke hjelp. Det blir derfor 

viktig at man jobber mot å fjerne stigmatiseringen rundt psykiske plager og lidelser slik at 

ungdommen i større grad tørr å søke hjelp og får den hjelper de trenger i tide. Det er allikevel 

meget viktig at man ikke ender opp med å stå overfor en sykeliggjøring av normalutvikling og 

normalreaksjoner hos de unge. Man skal anerkjenne og vise forståelse for hva den unge 

kommer med, men det er viktig at man ikke uten videre stempler reaksjoner som er ukjente, 

vonde og utenom det man vil forvente, som depressive symptomer (60). Til tross for at man 

ved å sette fokus på psykiske plager kan hjelpe, så kan dette også forsterke problematikken. 

Hensikten er altså god, men det er ikke sikkert det virker etter intensjonen.  

 

Det man som helsepersonell derfor må ta stilling til når man møter ungdom som 

tilsynelatende er deprimert, er om det foreligger det vi anser som kliniske depressive 

symptomer eller om det heller for eksempel er plager som knytter seg til stress og/eller at den 

unge har vansker med å tilpasse seg en ny epoke i livet, nemlig ungdomstiden. Som fastlege 

blir det viktig at man gjør en grundig kartlegging og vurdering slik at behandlingen blir mest 

mulig målrettet og tilpasset den enkelte ungdom. Domineres plagene av typiske 

stressymptomer eller tilpasningsvansker, vil kurs som omhandler stressmestring og 

selvutvikling, muligens være de mest effektive behandlingstilnærmingene. Dette kan for 

eksempel implementeres i timeplanen på skolen, som et tilbud til alle da det er viktig at de 
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tiltakene man setter i gang ikke forsterker det man faktisk ønsker å dempe. Dersom 

sykdomsbildet hovedsakelig preges av depressive symptomer, vil det være viktig å 

gjennomføre et psykiatrisk intervju og vurdere om det faktisk foreligger en 

depresjonsdiagnose. Ved siden av dette vil det også være særlig hensiktsmessig å tenke på 

forhold rundt den unge. Mer inngående informasjon om omgangskrets, relasjon til familie, 

fysisk aktivitet og generelt endrede forhold er av betydning, da fastlegen på denne måten kan 

bli bedre kjent med ungdommen på flere områder. Dette er nødvendig for å finne den mest 

målrettede og effektive behandlingen. Klarer man å intervenere på et tidlig stadie i 

sykdomsforløpet, vil dette kunne bidra til færre alvorlig deprimerte ungdommer. 

Spesialisthelsetjenesten vil også kunne avlastes, noe som vil bedre deres kapasitet slik at de 

kan tilby et bedre behandlingstilbud til de som har størst behov for det. 

 

3.1.4.2 Stress og press i skolen i forhold til skoleprestasjoner 

Som vi har sett kan en følelse av økt stress og press på skolen forårsake psykiske helseplager 

hos ungdom. Stresset kan forklares som en følge av kravene skolen stiller til ungdommen, i 

tillegg til de kravene ungdom stiller til seg selv (30). For å unngå at ungdommen føler på 

dette, kan man gjøre noen endringer i skolesystemet. Det er imidlertid viktig å kartlegge 

grundig hva det faktisk er ungdommen anser som stressende. Blir det gitt for mye lekser 

og/eller for mange prøver og innleveringer? Er prøvene for krevende i forhold til det som blir 

undervist i timene? Oppleves det et karakterpress som ødelegger for prestasjon? Etter vår 

mening bør skolene selv ta mer initiativ og komme med jevnlige spørreundersøkelser hvor 

man får kartlagt hvordan ungdommen opplever skolesituasjonen, både med tanke på trivsel og 

miljø, men også mestring i skolearbeid. Man kunne så videre brukt disse resultatene til å 

justere forhold på skolen som fremmer uhelse.  

 

3.1.4.3 Utseende- og kroppspress 

Det at unge i dag også opplever et press rundt det å se bra ut til enhver tid, ha en fin og 

veltrent kropp, er bekymringsverdig. Det brukes flere timer i uken på treningssentre og 

kaloritelling, men likevel er de misfornøyde med den de ser i speilet. Vi lever i et betydelig 

kroppsfiksert samfunn hvor vekt og utseende er av stor betydning. Redselen for å gå opp i 

vekt fordi det er «mindre pent» er større enn redselen for å utvikle livsstilssykdommer grunnet 

overvekt.  
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Mangel på selvaksept og dårlig selvtillit gjør ungdommene sårbare. Frykten for utestengelse 

og mobbing er forhold som forverrer bildet. Et slikt press er psykisk belastende og kan føre til 

isolering og utvikling av depressive symptomer. Det er viktig å få endret den holdningen det 

ser ut til at mange unge har. Man må slutte å ha urealistiske tanker om kropp og utseende, og 

et overdrevent fokus på trening og kosthold i kampen om å oppnå idealkroppen. Det bør 

innføres kurs i selvoppbygging for ungdom, som kan hjelpe de sårbare til å bli mer robuste. 

Det å få anledning til å opparbeide seg egenkjærlighet og bedre selvbilde gir rom for å 

akseptere og bedre takle vanskelige og vonde følelser som er en del av det å være menneske 

(63).   

 

3.1.4.4 Helsesykepleieren, en god rådgiver og støtte  

Helsesykepleiertjenesten er en ressurs som blant annet er tilgjengelig for at de unge skal 

kunne oppsøke hjelp for helserelaterte utfordringer og vansker. Det kan tenkes at ungdom 

ikke er fullstendig klar over helsesykepleiers funksjon, og dermed ikke får muligheten til å 

benytte seg av hjelpen han/hun kan tilby. De fleste ungdom assosierer kanskje en 

helsesykepleier med vaksiner og samtaler rundt pubertet, men kjenner lite til at det her også er 

rom for samtaler, råd og veiledning om psykiske belastninger som opptar ungdommen. 

Helsesykepleieren kan også samarbeide med andre instanser innenfor helsesektoren og på den 

måten sørge for tverrfaglig kommunikasjon slik at ungdom med psykiske plager blir ivaretatt 

på best mulig måte. Vi mener at det bør innføres obligatoriske samtaler med helsesykepleier i 

overgangen barneskole- ungdomsskole og ungdomsskole- videregående. Hensikten med dette 

er å nå frem til de som har behov for samtale, men som av ulike grunner vegrer seg for å 

oppsøke hjelp. De får da anledning til å dele og søke råd om sine vansker.  

 

Et annet forhold som kan medføre at de unge ikke får den hjelpen de trenger tidsnok, er lange 

ventelister for å komme i kontakt med en psykolog. Vi mener derfor at det burde være en 

psykolog tilgjengelig på skolen. Videre vil det være fornuftig å ha en kontaktperson med 

erfaring i helsevesenet tilgjengelig på en egen app, hvor de unge kan sende inn anonyme 

spørsmål, som besvares fortløpende.  
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3.1.4.5 Sosiale mediers påvirkningskraft på de unge 

Dagens unge bruker mye av fritiden sin på sosiale medier. Det kan se ut til at definisjonen på 

«sosial» er blitt at man er tilgjengelig på internett, heller enn å rent faktisk være sammen med 

sine venner. Man skal ikke lengre enn 15 år tilbake i tid, hvor de unge brukte store deler av 

fritiden sin ute blant venner fremfor å sitte foran hvert sitt nettbrett eller en mobilskjerm. Det 

at man allerede i 6-års alderen får en mobiltelefon med etterhvert tilgang på diverse sosiale 

nettsamfunn, gjør at man allerede som veldig ung kan utvikle en uheldig mentalitet om å til 

enhver tid måtte være tilgjengelig, ha det perfekte ytre, fremstå lykkelig og suksessfull. En 

slik oppvekst vil kunne føre til at den unge mister mange gode verdier som er helt 

grunnleggende for at barnet møter verden på en sunn måte. Her spiller foreldre en viktig rolle, 

og bør gå foran som et godt eksempel med mindre skjermbruk selv. Dessuten bør de bli mer 

oppmerksomme på hvor mye sitt eget barn sitter foran skjermen, og heller oppfordre barnet 

sitt til mer fysisk tilstedeværelse heller enn via nettprofiler.  

 

Etterhvert som et barn trer inn i de voksnes rekker, vil ansvaret i større grad hvile på 

ungdommen selv. Ungdommen går inn i en periode av livet som preges av det å forme sin 

egen identitet og relasjonsbygging. I en slik tid er man ekstra sårbar, og ulike sosiale 

nettsamfunn som Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter og blogger skaper et veldig press på 

mange. Likes og kommentarer, nye følgere og aksept fra jevnaldrende er noe av det 

ungdommen ønsker å oppnå. Dette veldig higet etter oppmerksomhet, men også alt arbeidet 

som ligger bak det å oppnå anerkjennelse, sliter på ungdommen. Desto viktigere blir det at 

ungdom fra tidlig oppvekst nettopp har opparbeidet seg gode verdier slik at de står bedre 

rustet til å takle et slikt press.  

 

I dagens samfunn er det meget vanskelig å melde seg helt ut av den digitale verden, da store 

deler av hverdagen nettopp preges av teknologiens fremgang. Man må heller finne alternative 

løsninger til hvordan man skal leve i tråd med en slik utvikling, uten at det gir en negativ og 

skadelige innvirkning i de unges liv. For de som likevel lider under dette og som får en 

forsterket opplevelse av å komme til kort kunne man satt i gang en kampanje hvor man går 

inn for å kutte ned på bruken av sosiale medier. En slik kampanje vil kunne skape et 

fellesskap og en følelse av tilhørighet, som kan styrke ungdommens motivasjon og 

gjennomføring av et slikt tiltak. Man hører støtt og stadig om unge som tar seg en pause fra 

sosiale medier, og forteller om hvor befriende det er å slippe og sammenligne sitt eget liv med 

alle andres. Dette kan stille spørsmålstegn ved om sosiale medier er et hjelpemiddel eller et 
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plagemiddel. Har ungdommen kontroll over sosiale medier, eller er det sosiale medier som 

har kontroll over dem? Her vil nok meningene være delt, men mange vil nok være enige i at 

sosiale medier i ulike grad påvirker hverdagen på en uheldig måte. Det kunne være interessant 

å utføre kontrollerte studier, hvor en gruppe unge har tilgang på sosiale medier, og en annen 

ikke. Dette kan bidra til at man får en bedre forståelse for hvilken innvirkning sosiale medier 

kan ha på dagens ungdom og fremme tiltak deretter.  

 

4.1 Konklusjon  

Det er påvist en økt rapportering av depressive symptomer, samt en økt forekomst av 

depresjonsdiagnoser og en økning i forskrivning av antidepressiva blant ungdom. Det kan 

se ut som om mye av det som rapporteres som depressive symptomer, kanskje heller kan 

betraktes som symptomer på at jenter i alderen 13-18 år opplever et sterkt ytre press og 

ikke synes de strekker til. Man må både tenke på faktorer som kan redusere den 

belastningen de opplever og at dette kanskje ikke skal diagnostieres som depresjon, men 

heller noe annet og nytt som diagnosesystemet ikke har tatt høyde for per i dag. Dette gjør 

at en kan stille spørsmål ved om den økte forskrivningen av antidepressiva egentlig er en 

konsekvens av feildiagnostisering. Etter vår mening er depressive symptomer og depresjon 

blant ungdom mangelfullt undersøkt. Her er det høyst nødvendig å legge inn en større 

innsats for å forstå hvordan og hvorfor ungdom utvikler slike psykiske plager. Ytterligere 

kartlegging bør prioriteres for å kunne sette i gang forebyggende og helsefremmende tiltak.  
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APPENDIX:  

Vi fant tema og problemstillinger for prosjektoppgaven vår sammen, men vi søkte etter 

artikler og informasjon til oppgaven hver for oss. Etter å ha funnet en del materiale som vi 

kunne jobbe med, gikk vi sammen og diskuterte hvilke av artiklene vi anså som mest aktuelle 

og som vi ønsket å fordype oss i. Da vi begynte skrivearbeidet jobbet vi sammen om 

teoridelen (del 1), men fordelte arbeidsoppgaver da vi skrev behandlingsdelen (del 2) og 

diskusjonsdelen (del 3). Da vi hver for oss så oss ferdige med del 2 og 3, møttes vi for å flette 

det hele sammen og gjorde en del justeringer slik at oppgaven fikk en bedre flyt.  

 

Veilederen vår, Pål Zeiner, har hjulpet oss underveis med tips til artikler, nettsider og annet 

stoff som har vært relevant for oppgaven vår. I tillegg har han gjennom møter og e-post, gitt 

oss jevnlige tilbakemeldinger på hvordan vi kunne forbedre arbeidet vårt.  


