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Abstract 

Background: Mental health problems are common among medical students, both 

internationally and in Norway, and can cause serious consequences. Even though there are 

several different options for seeking support or treatment the degree of help-seeking, is 

disturbingly low. We therefore wanted to study how medical students can get better help for 

mental health problems. Which factors promote or restrict help-seeking, and which 

characteristics of the care-providing institutions influence help-seeking? What measures of 

change are needed? 

Methods: We conducted semi-structured interviews with two focus groups (totally seven 

students). Relation to mental health issues, perceived factors influencing help-seeking, views 

of mental healthcare providers and of changes needed to increase help-seeking were 

discussed. The transcribed interviews were analyzed with systematic text-condensation. 

Results: Mental health issues were perceived to be common amongst medical students. Lack 

of openness in society and in the medical profession about mental health issues was found to 

be the greatest barrier for help-seeking. The need for low-threshold mental healthcare, and 

more accessible information about them, was deemed essential. More knowledge about 

mental health issues is important in order to recognize issues for which one should seek help. 

Conclusions: As lack of openness about mental health is an important barrier to help-seeking, 

measures should be made to increase the level of openness and acceptance of mental health 

issues amongst medical students. Low-threshold healthcare providers are discussed as key, 

and relevant information should be given throughout the time at medical school. More 

research is needed both to confirm and expand the findings of this study, and to further 

understand to which extent the different barriers inhibit the help-seeking of medical students, 

and what actions are required to efficiently address these issues. 
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Forord 

Jeg vil gjerne takke alle deltakerne. Deres vilje til å stille opp og snakke om nære, intime ting 

gjorde denne studien mulig, og gir verdifull innsikt som kanskje kan bidra til at andre kan få 

hjelp når de trenger det i framtiden, som kanskje ikke hadde fått hjelp uten deres deltakelse. 

Jeg vil gjerne takke min veileder, Karin Isaksson Rø, for uvurderlige råd, stort engasjement, 

faglig sparring og mange timer med lesing og diskusjon. Denne oppgaven ville ikke latt seg 

gjøre uten, og du har bidratt stort til å gjøre prosessen spennende, lærerik og fin å jobbe med. 

Jeg vil takke Reidar Tyssen for en god start. Med en dytt i faglig riktig retning og ved å føre 

meg sammen med min veileder, Karin, ble grunnlaget lagt for et godt samarbeid som tillot 

meg å gjennomføre denne oppgaven etter eget ønske. 

Jeg vil takke familie og venner for interesse, nysgjerrighet og oppmuntring gjennom arbeidet 

med studien. 
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1 Innledning 

«Jeg vil ivareta min egen helse, mitt velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den 

høyeste standard.»(1) Slik lyder et av de nye løftene i legeeden, kjent som 

Genèvedeklarasjonen, etter den siste revisjonen World Medical Association gjennomførte i 

2017. Genèvedeklarasjonen ble opprinnelig vedtatt i 1948, som en videreutvikling og 

modernisering av den hippokratiske ed. Den inneholder føringer for hvordan pasientens 

interesser skal ivaretas og hvordan legen skal praktisere sin profesjon på beste mulige måte. 

Innføringen av det nye løftet sender et tydelig signal om erkjennelsen av at legers helse virker 

inn på deres yteevne, og at den derfor er viktig å ivareta. Videre sender det kanskje et signal 

om at leger ikke alltid er så flinke til å ivareta seg selv og sin egen helse, uttrykt gjennom 

behovet for denne revisjonen. 

1.1 Medisinstudenters psykiske helse og 

hjelpsøking 

En nylig publisert systematisk gjennomgang og meta-analyse beskrev at 27,2% av 

medisinstudenter screenet positivt for depresjon eller depressive symptomer, forekomsten av 

selvmordstanker lå på 11,1% og at blant dem som screenet positivt for depresjon søkte 15,7% 

psykiatrisk behandling.(2) I praksis vil dette si at av den fjerdedelen studenter som opplever 

depressive symptomer er det om lag hver syvende som søker hjelp, mens resten ikke gjør det. 

Dette vekket hos meg en nysgjerrighet på hva som kan være årsaken til at så mange av de som 

opplever vanskeligheter med sin psykiske helse ikke oppsøker hjelp for det. 

1.1.1 Forekomst- og type av psykiske plager blant medisinstudenter 

Mye er allerede gjort når det kommer til å utforske medisinstudenters mentale helse. Det 

beskrives ofte en høyere forekomst blant medisinstudenter av psykiske plager enn blant 

normalbefolkningen, med et bredt spekter av plager. Det som øyensynlig er utforsket oftest er 

depressive plager og selvmordstanker(2-8), men man finner også studier som fokuserer på 

angst, utbrenthet, livskvalitet eller de mer generelle begrepene «stress» eller «mental distress 

[mentalt ubehag]».(9-13) To nye internasjonale meta-analyser, til sammen inkluderende over 

200 000 medisinstudenter fra hele verden, finner begge at mer enn én av fire oppgir å ha 

depressive symptomer.(2, 3) Den ene, som beskrevet ovenfor, fant også at mer enn én av ti 
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oppgir å ha selvmordstanker, noe som vitner om at situasjonen er alvorlig. Også i Norden og 

Norge er det gjort flere studier på psykisk helse blant medisinstudenter. En studie fra 2005 

gjennomført blant medisinstudenter ved Karolinska Institutet i Stockholm fant en prevalens 

for depresjon på 12,9%, mens en eldre norsk studie (1993) finner samme forekomst av 

alvorlige depresjonssymptomer(8, 14). Vedrørende selvmordstanker fant en annen norsk, 

landsdekkende studie fra 2001 en livstidsprevalens for selvmordstanker på hele 43% ved endt 

studium, der 14% angav å ha hatt selvmordstanker i løpet av det siste året. 5,7% angav også å 

ha planlagt selvmord i løpet av studietiden.(4) Det at nær én av syv norske medisinstudenter 

hadde hatt selvmordstanker i løpet av sitt siste studieår, og at nesten halvparten hadde hatt det 

i løpet av livet, er bekymringsverdig. 

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018 tilbyr de ferskeste tallene vedrørende 

studenters psykiske helse. Den finner at 42% av norske studenter rapporterer psykiske plager, 

der 29% kan sies å ha alvorlige psykiske symptomplager. Den finner også at mer enn én av ti 

har hatt selvmordstanker etter at de begynte på studiet.(15) Selv om dette ikke er tall 

spesifikke for medisinstudenter er det god grunn til å tro at de er representative også for dem. 

Videre belyser den et poeng det er verdt å merke seg; kvinnelige studenter har to-tre ganger så 

høy sannsynlighet for å rapportere om psykiske plager som menn. Flere andre studier på 

medisinstudenter finner samme tendens, altså en høyere forekomst av psykiske plager blant 

kvinner.(3, 5, 6, 10, 13) Tidligere nevnte studie fra Stockholm fant dobbelt så høy forekomst 

av depresjon blant kvinner som blant menn (16,1% vs. 8,1%).(8) Videre bør man merke seg at 

andelen kvinnelige medisinstudenter i Norge har gått jevnt oppover de siste årene, og ved 

siste opptak var på over 70%. Dette gjør at man kan tenke seg at andelen medisinstudenter 

som opplever psykiske plager kan ha økt, lagt til grunn at kvinner er mer utsatt enn menn og 

at andelen kvinner har økt. Samlet sett virker psykiske plager å være vanlige blant studenter 

generelt, også blant medisinstudenter. Det er derfor viktig å vite hva slags konsekvenser dette 

kan få både på kort og lang sikt. 

1.1.2 Konsekvenser av psykiske plager blant medisinstudenter 

Det er flere aspekter i en medisinstudents liv som påvirkes av stress og psykiske plager. En 

oversiktsartikkel fra 2005 fant en sammenheng mellom «psykososial karakteristikk» 

(heriblant angst og depresjon) og karakterer.(16) En studie fra 2012 finner også en 

sammenheng mellom stress, motivasjon og akademisk prestasjonsnivå, og beskrev det de 
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kalte en «triangular feedback loop».(17) Med dette menes at stressnivå, motivasjonsnivå og 

akademisk prestasjonsnivå påvirker hverandre; hvis motivasjonsnivået synker vil 

prestasjonene bli dårligere som igjen gjør at stressnivået øker. Samme studie finner også at 

depresjon har en positiv sammenheng med stress, og en negativ sammenheng med 

motivasjon, altså at høy motivasjon gir mindre sannsynlighet for å rapportere om depresjon, 

mens depresjon bidrar til å øke stressnivået. Det er altså grunn til å tro at psykiske plager har 

en negativ effekt på prestasjonsnivået, og at dette kan være en selvforsterkende effekt. 

Oversiktsartikkelen fra 2005 beskriver flere andre negative effekter forbundet med 

medisinstudenters psykiske helse. Det ble funnet både en økning i alkoholkonsumet og økt 

grad av alkoholavhengighet i løpet av studiet. Videre finner den at opp mot 20% av 

førsteårsstudenter rapporterer et problematisk alkoholforbruk, og at de beskriver angst, stress 

og arbeids- og eksamenspress som medvirkende faktorer til dette.(16) Også en eldre norsk 

studie finner sammenheng mellom psykisk helse og alkoholforbruk, der en av ti omtaler sitt 

alkoholkonsum som en mestringsstrategi.(18) En nylig publisert studie blant franske 

medisinstudenter fant risiko for alkoholavhengighet hos en av ti- og høyrisikoforbruk hos en 

av fem studenter.(19) I sin helhet vitner dette om at alkoholkonsumet blant medisinstudenter 

er problematisk høyt, og at det av noen beskrives som en mestringsstrategi for psykiske 

plager. 

Også holdningsmessig skjer det endringer i løpet av studiet. «Pensumteoretikere» har utviklet 

et begrep for lærdom som ikke er en beskrevet del av pensum ved en gitt utdanning; the 

hidden curriculum, eller «den skjulte læreplanen». Pensum involverer alt som er tilsiktet, altså 

forelesninger, grupper, kurs, praksis, litteratur og så videre. Den skjulte læreplanen beskrives 

kort forklart som uskreven og uoffisiell lære, ofte knyttet til holdninger, adferd og 

perspektiver, og utgjøres for eksempel av forholdet mellom lærere og studenter, leger som 

rollemodeller og studiemiljøet.(20) Empatiske evner hos legen er funnet å korrelere med deres 

kompetanse, og vektlegges i pensum blant annet gjennom etikk- og adferdsfag. Hos 

medisinstudenter legges ofte «ønske om å hjelpe mennesker» til grunn for valg av 

studieretning. Til tross for dette ser det ut til at medisinstudenter typisk blir mer kyniske og 

mindre empatiske gjennom studieløpet.(16) En norsk kvalitativ studie fra 2014 utforsket 

studenters holdninger til empati, samt utviklingen av denne gjennom studiet.(21) Begge 

artikler diskuterer hvordan emosjonell distanse kan virke beskyttende overfor ulike 

situasjoner, hendelser eller reaksjoner studenten kan oppleve, men påpeker også hvordan 
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empati er en svært viktig egenskap hos leger. Det kan på den måten få konsekvenser for den 

fremtidige legestanden dersom studieløpet og miljøet rundt til sammen utøver et press som 

passivt selekterer bort eller undertrykker empati hos studentene, et mulig uttrykk for den 

skjulte læreplanen. 

Psykiske plager blant medisinstudenter har også flere andre implikasjoner for dem som 

framtidige leger. Det er velkjent at det å ha hatt psykiske plager generelt utgjør en risikofaktor 

for utvikling av nye plager senere i livet. Også blant leger er dette vist, både på kortere og 

lengre sikt. En norsk prospektiv studie finner tidligere psykiske lidelser som risikofaktor for 

psykiske problemer med behov for behandling blant leger fire år etter uteksaminering.(22) En 

annen liknende studie viste at alvorlige psykiske plager ved slutten av studiet gav en markant 

økt risiko for å rapportere om tilsvarende plager ved oppfølging hele 15 år senere.(14) I 

relasjon til psykiske plager blant leger er det også beskrevet at «distress» [engstelse, ubehag] 

hos leger er assosiert med dårligere pasientbehandling og flere feil ,(23, 24) samt depresjon, 

angst og nedsatt livskvalitet.(11, 22) Med viten om at tidligere psykiske plager øker risikoen 

for utvikling av nye psykiske plager, med de påfølgende konsekvensene det kan ha, er det 

viktig at man får hjulpet både studenter og leger med disse plagene. 

1.1.3 Hjelpsøking blant medisinstudenter 

Blant medisinstudenter er det internasjonalt gjort flere studier omhandlende hjelpsøking og 

barrierer knyttet til dette.(8, 22, 25) Det er beskrevet en bekymringsfull lav grad av 

hjelpsøking, blant annet som beskrevet ovenfor i meta-analysen som finner at kun en av syv 

med depressive plager søker hjelp.(2) Også nordiske studier finner en hjelpsøkingsrate som 

indikerer at mange ikke søker hjelp for sine plager, både blant studenter og unge leger.(25, 

26) Tallene for norske studenter i 2018 finner som tidligere beskrevet at 42% av studentene 

rapporterer psykiske plager, mens 15% oppgir å ha søkt hjelp. Videre beskriver den at blant 

dem med mange, alvorlige depressive symptomer har seks av ti ikke søkt hjelp for sine 

plager.(15) 

Som nevnt er det flere hemmende faktorer for å søke hjelp for psykiske plager som er funnet i 

internasjonale studier. «Frykt for stigmatisering» er en av dem, og her er noen interessante 

momenter å merke seg; frykt for stigmatisering kan beskrives som en frykt for å bli behandlet 

annerledes, enten sosialt eller profesjonelt. Eksempler som oppgis er blant annet at «man 

respekteres mindre av sine medstudenter», «man kan være til fare for pasienter» eller «man 
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kan bli oppfattet som uegnet til å være lege».(5, 27-30) I tillegg til det at stigma i seg selv 

utgjør en barriere er det funnet en sammenheng mellom depresjon og holdninger til stigma.(5) 

Studenter med moderat- til alvorlig depresjon hadde høyere sannsynlighet for å være enige i 

påstander om stigmatisering enn andre studenter. Det virker altså som at det å være deprimert 

kan forsterke troen på at man blir stigmatisert om man er åpen om sin depresjon og 

hjelpsøking for denne. Frykt for å bli kastet ut av studieprogrammet eller på annen måte 

risikere å bli straffet av fakultetet er en annen faktor som er omtalt, da sett i sammenheng med 

stigmatisering på et profesjonelt nivå.(5, 27, 29-31) Det skal presiseres at dette 

gjennomgående beskrives av artikkelforfatterne som misoppfatninger studentene har om sine 

fakulteter, men det er likevel en frykt som beskrives av flere. Frykt for manglende 

konfidensialitet (altså frykt for at uønskede parter skal få vite at studenten søker hjelp eller er 

psykisk plaget) og uønsket intervensjon beskrives også. Et eksempel på det sistnevnte er at 

studenten får forskrevet medikamenter i stedet for samtaleterapi. Dette vitner kanskje om en 

manglende tillitt til instansene som tilbyr hjelp, eller frykt for at de ikke vil tilby den hjelpen 

som studenten ønsker. (27, 30, 32) Andre faktorer omfatter mangel på tid og manglende 

kunnskap om hvor man kan søke hjelp, noe som vitner om at informasjon om tilbudets 

innhold og tilgjengelighet er viktig. 

Også blant leger er det gjort studier på hjelpsøking og barrierer for dette. En norsk studie 

finner at graden av hjelpsøking for psykiske plager er lav, og at til tross for en økning i 

forekomsten av plager i årene etter endt utdannelse sees ingen korresponderende økning i 

hjelpsøkingen.(26) Barrierer som beskrives blant denne gruppen er blant andre fornektelse- 

eller undervurdering av egne symptomer, at de foretrekker selvdiagnostisering eller frykter for 

konfidensialiteten i møte med en annen lege. Om legens opplevelse av selv å søke hjelp hos 

en annen lege pekes det på flere utfordringer knyttet til lege-pasient-forholdet. Legen opplever 

det ofte som ubehagelig grunnet negative motoverføringer fra pasienten, altså at pasienten 

(som også er lege) vekker ubehagelige følelser hos behandlende lege. Dette kan videre føre til 

den uheldige konsekvensen at leger forskjellsbehandles sammenliknet med «vanlige» 

pasienter.(33) Man kan da tenke seg at leger som har negative erfaringer med dette (fra 

pasientperspektiv) selv unngår å oppsøke legehjelp nettopp av den grunn. 

Medisinstudenter og leger befinner seg som oftest i ulike livssituasjoner og stadier av livet. 

Det er derfor ikke overraskende at de oppgir ulike grunner til ikke å søke hjelp for psykiske 

plager, men det er derfor kanskje ekstra interessant at graden av hjelpsøking likevel finnes å 
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være lav i begge grupper. Dette kan selvfølgelig igjen ha mange ulike årsaker, men det viser 

behovet for å undersøke dette nærmere. I og med at tidligere psykiske plager og -lidelser er en 

kjent risikofaktor for utvikling av nye psykiske plager generelt er det viktig å oppdage og 

behandle pasienter tidlig. Dette gjør at medisinstudenter med psykiske plager er en gruppe det 

burde vies oppmerksomhet til, slik at man kan tilby best mulig behandling tidligst mulig, og 

unngå mange av de potensielle konsekvensene for studentene selv og deres framtidige 

pasienter. For at de berørte skal kunne få behandling er det nødvendig at tilstrekkelig gode 

behandlingstilbud er tilgjengelige. Derfor er det nyttig å se helhetlig på hvilke tilbud 

medisinstudenter kan benytte seg av, og hvilke positive og negative sider som finnes ved 

disse. 

1.2 Presentasjon av tilbud 

En norsk masteroppgave fra 2014 med fokus på legers helse og helserelaterte adferd beskriver 

at lavterskeltilbud er viktige, og viser til en rekke positive erfaringer med opprettelse av slike 

tilbud internasjonalt, blant annet økt hjelpsøking og medfølgende mulighet til å nå ut til 

behandlingstrengende leger før de psykiske plagene får utvikle seg, samt identifisere dem 

med mer alvorlige plager.(34, 35) Også en studie på leger i Norge finner god effekt av enkle 

intervensjoner av kort varighet, her i form av én dags individuell- eller en ukes 

grupperådgivning.(36) Dette indikerer at det ikke nødvendigvis må tung, langvarig 

behandling til for å gi bedring hos pasientene. Dette igjen gir en god indikasjon på at 

lavterskeltilbud er nyttige, og kombinert med nytteverdien av å komme til tidlig for å unngå 

utviklingen av mer alvorlige psykiske plager viser det behovet for lavterskeltilbud også for 

medisinstudenter. 

For relevansen til denne studien er det tilbudet for medisinstudenter ved UiO som beskrives 

her. I og med at jeg selv er medisinstudent er noe av det jeg beskriver basert på egen 

kunnskap og inntrykk, mens helheten er komplementert av offentlig tilgjengelig informasjon 

hentet fra Den Norske Legeforening, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Oslo 

kommune og Rådet for psykisk helse. 

Med henblikk på hjelpsøking er det nærliggende å starte med det man i størst grad har et 

forhold til, eller først tenker på. Dette vil selvfølgelig variere fra person til person, avhengig 
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av hva den enkelte selv kjenner til, men noen elementer kan være mer sannsynlige 

fellesnevnere enn andre. 

For mange vil fastlegen være det naturlige kontaktpunktet for alle typer plager, også psykiske. 

Dette er også første nivå i det offentlige tilbudet, og en del plager er ment å skulle håndteres 

her. Noen studenter vil ha sin gamle fastlege tilgjengelig, mens tilflyttende studenter (eller 

andre som ønsker det) kan få fastlege gjennom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

(SiO). Fastlegen (primærhelsetjenesten) skal håndtere og behandle en del mildere plager selv, 

men kan henvise pasienten til vurdering av spesialist ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) 

dersom plagene er så alvorlige at fastlegen ikke kan eller skal behandle det. Det er typisk to til 

tre måneder ventetid ved henvisning til DPS. Første konsultasjon der er en vurderingssamtale 

som skal kartlegge hvorvidt plagene skal håndteres av primær- eller spesialisthelsetjenesten, 

og i sistnevnte tilfelle hvorvidt det forventes å kreve langvarig oppfølging. DPS tilbyr 4-14 

konsultasjoner for behandling. Ved behov for mer langvarig behandling skal pasienten 

henvises til avtalespesialist (en privatpraktiserende psykiater underlagt avtale med den 

offentlige helsetjenesten). Det er typisk ventetid på seks til tolv måneder før 

behandlingsoppstart hos avtalespesialist. Totalt sett, ved behov for langvarig behandling for 

moderate- eller alvorlige psykiske plager, er det snakk om mange måneders ventetid. For mer 

kortvarige eller mildere ting kan fastlegen være godt egnet, men det forutsetter kanskje et 

godt tillitsforhold mellom legen og pasienten, samt at legen har godt nok kompetanse rundt 

psykiske plager. Mange studenter vil ha fått ny fastlege i forbindelse med studiestart og 

flytting, og vil kanskje ikke føle at de har tilstrekkelig tillit til sin nye fastlege til å snakke om 

psykiske plager. 

Som student er SiO godt synlig på mange områder; SiO Mat, Kafé, Trening, Bolig og også 

Helse, for å nevne noen. I tillegg til fastlege har også SiO Helse andre tilbud for studenter. 

SiO Helsesykepleier (tidligere helsesøster) beskrives som et sted der du kan spørre om hva 

som helst angående fysisk- og psykisk helse, samt seksualliv. SiO Rådgivning tilbyr en 

profesjonell samtalepartner om man trenger en å snakke med. SiO Psykisk helse tilbyr 

kortvarig behandling (én til ti konsultasjoner) hos psykolog eller psykiater for milde- til 

moderate plager. Hos fastlege betales normale egenandeler, en time hos Helsesykepleier 

koster 56kr per januar 2019 og det øvrige tilbudet til SiO Helse er gratis. Sentrene er 

lokalisert på flere steder i Oslo, dog ikke ved Universitetet Blindern. På mange måter kan man 

si at SiO Helse har et mer «lavterskel» tilbud enn det offentlige. Det tilbys ikke hjelp for de 
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mest alvorlige plagene, men man kan komme direkte til spesialist, det er gratis og det er 

kortere ventetid enn hos det offentlige. I tillegg tilbyr de også ulike behandlingsnivåer for 

mindre alvorlige plager, altså fra helsesykepleier og rådgiver til psykolog og psykiater. 

For leger og medisinstudenter eksisterer det også ekstra tilbud i regi av legeforeningen. 

Støttekollegaordningen er til for leger og medisinstudenter, og utgjøres av leger fra hele 

landet som står oppført på en liste. Disse tilbyr støtte, rådgivning og veiledning over én til tre 

konsultasjoner. Deres oppgaver skal ikke være behandlende legetjenester, men de tilbyr 

samtaler og rettledning til riktig instans. Lege-for-lege-ordningen utgjøres av leger som tilbyr 

vanlige fastlegetjenester til leger og medisinstudenter selv om de ikke har dem som egen 

fastlege. Således er de mer vant til å ha kollegaer som pasienter enn mange andre 

allmennleger. I tillegg finnes ressurssenteret Villa Sana ved Modum Bad. Her tilbys kurs, 

individuell rådgivning eller lengre opphold. Uheldigvis står det ikke beskrevet på nettsiden at 

dette også er et tilbud for medisinstudenter, noe det skal være. 

Dersom man ikke ønsker å benytte seg av det offentlige tilbudet finnes både psykolog og 

psykiater tilgjengelig som privat helsetjeneste. De tilbyr på de fleste områder det samme som 

en avtalespesialist gjør, og reklamerer med kort- eller ingen ventetid. Forskjellen er at private 

tjenester kommer med kostnader, og et kjapt Google-søk på «psykolog Oslo» og «psykiater 

Oslo» viser priser på om lag 1200kr (psykolog) og 1700kr (psykiater) per 45 minutter på 

dagtid, med tillegg i prisen for kveldstid og helger. Dette er ikke nødvendigvis laveste pris, 

men det gir et inntrykk av nivået. 

I mer akutte situasjoner finnes det offentlige tilbud spesifikt for dette; Psykiatrisk legevakt og 

Sosial og ambulant akuttjeneste. Psykiatrisk legevakt gir akutt behandling ved psykiske 

kriser, selvmordsproblematikk, psykose og vurdering for innleggelse ved psykiatrisk 

akuttavdeling. Sosial ambulant akuttjeneste har blant annet et psykososialt kriseteam og tilbyr 

akutt hjelp og støtte. De kan også komme på hjemmebesøk. Begge disse tjenestene er 

tilgjengelige for alle, men de er kriseorienterte og forbeholdt svært dårlige pasienter, noe som 

gjør at terskelen er høy for å ta kontakt, og de er kun tiltenkt en liten pasientgruppe. De er 

derfor ikke veldig relevante her. 

Utover disse tjeneste finnes også Studentveiledningen, sykehusprester og psykisk 

hjelpetelefon. Studentveiledningen utgjøres av to studenter ansatt ved fakultetet for å tilby 

hjelp og veiledning, både for praktiske og mer personlige ting. De har ikke faste åpningstider, 
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og det er vanligvis åpent to til fire timer per uke. Sykehusprestene tilbyr støtte og samtaler, 

uten behov for avtale, til alle som oppsøker dem. De er tilknyttet kristendom, men bistår også 

i å opprette kontakt med representanter for andre religioner og livssyn. «Psykisk 

hjelpetelefon» er en fellesbetegnelse for en rekke telefontjenester, noen generelle og andre for 

spesifikke problemstillinger, for eksempel akutt selvmordsfare. Enkelte av hjelpetelefonene er 

døgnbemannede. 

1.3 Forskningsspørsmål 

Forekomsten av psykiske plager er høy, konsekvensene mange og graden av hjelpsøking lav, 

dette til tross for at mange ulike tilbud eksisterer. Det fremstår derfor som interessant og 

nødvendig å undersøke mer om hvilke faktorer medisinstudenter opplever som viktigst når de 

vurderer om de ønsker å søke hjelp for psykiske plager eller ikke, for å kartlegge de mulige 

årsakene til den lave hjelpsøkingen. Med det i tankene har jeg utarbeidet følgende 

forskningsspørsmål: 

- Hvordan kan medisinstudenter få bedre hjelp for psykiske plager? 

• Hva fremmer og hemmer hjelpsøking? 

• Hvilken plass har egenskaper ved hjelpetilbudene i dette? 

• Hvilke tiltak trengs? 



10 

 

2 Metode 

2.1 Metode for datainnsamling 

Valget av metode skal tilstrebe å være den beste måten å utvinne kunnskap som kan brukes til 

å besvare forskningsspørsmålene. Der kvantitativ metode er best egnet til å besvare spørsmål 

som hvor mye, hvor mange eller hvor ofte er kvalitativ metode bedre egnet til å besvare 

spørsmål som hva, hvorfor og hvordan. Om problemstillinger kvalitativ metode er egnet for 

beskriver Malterud: «Vi kan bruke kvalitative metoder til å få vite mer om menneskelige 

egenskaper som erfaringer, opplevelser, tanker, forventninger, motiver og holdninger. Vi kan 

spørre etter meningen, betydning og nyanser av hendelser og atferd, og vi kan styrke vår 

forståelse av hvorfor mennesker gjør som de gjør.»(37) I denne studien ønsket jeg å forstå 

mer om studenters inntrykk av hva som påvirker beslutningen om hvorvidt de ønsker å søke 

hjelp eller ikke, og i hvilken grad egenskaper ved tilbudene for psykisk helse har innvirkning 

på dette. Dette gjorde valget av kvalitativ metode naturlig. 

Hovedmålsettingen med studien var å undersøke hvordan medisinstudenter på gruppenivå 

opplever hjelpsøking for psykiske lidelser, og fokusgrupper ble valgt som en hensiktsmessig 

måte å tilegne seg informasjon om dette på. 

2.2 Deltakere 

Det ble besluttet å rekruttere blant alle medisinstudenter ved UiO, at alle som var interesserte i 

å delta var aktuelle kandidater. Det ble rekruttert med plakater på Domus Medica, bygget for 

Det medisinske fakultet ved UiO, samt ved publisering av innlegg i samtlige kulls Facebook-

grupper. Målsettingen var å rekruttere fem til åtte deltakere per fokusgruppe til totalt to 

fokusgrupper. Rekrutteringen gikk dessverre tregere enn forventet, og det endelige utvalget 

bestod av syv studenter, fire i første gruppe og tre i andre. En kort beskrivelse av gruppene 

følger: 

Gruppe 1 

Gruppe 1 bestod av fire deltakere, hvorav samtlige var kvinner. 1., 3., 4. og 8. semester var 

representert. Kun en av studentene hadde ikke selv søkt hjelp for psykiske plager i 

studietiden. Studenten fra 1. semester var ernæringsstudent (100% faglig overlapp med 
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medisin første år). Jeg har kjennskap til én av studentene fra før; vedkommende går på mitt 

eget kull. 

Gruppe 2 

Gruppe 2 bestod av tre deltakere, hvorav én kvinne og to menn. 4., 7. og 9. semester var 

representert. Én av tre har søkt hjelp for psykiske plager i løpet av studiet, de andre to har søkt 

hjelp for det før studiet. Jeg har kjennskap til alle fra tidligere; en av studentene går på mitt 

eget kull, en av studentene gikk på mitt kull tidligere og den siste studenten har sittet i 

fagutvalget med meg. 

2.3 Gjennomføring av intervju 

For den praktiske gjennomføringen av fokusgruppene ble det valgt å bruke et semistrukturert 

intervju. Før intervjuet fikk deltakerne muntlig og skriftlig informasjon om både intervjuet og 

deres mulighet til å forholde seg anonyme, samt at alle data vil anonymiseres. Det ble først 

gjennomført en kort kartlegging av deltakernes bakgrunn med henblikk på psykisk helse og 

hjelpsøking, før de ble spurt om hvilke tilbud for hjelp de hadde kjennskap til. Etter det ble de 

informert om de tilbud de eventuelt ikke hadde nevnt selv. Deretter ble de spurt først om 

fremmende faktorer for å søke hjelp ved psykiske plager, så om hemmende faktorer. Mot 

slutten av intervjuet ble de bedt om å ta stilling til om de tror svakheter i tilbudet eller 

holdninger blant studentpopulasjonen utgjør den største utfordringen, og om de syns det 

«mangler noe» i tilbudet slik det ser ut i dag. Avslutningsvis ble de forespurt om de hadde 

flere momenter de ønsket å ta opp eller kommentere. Intervjuguiden ble komplementert med 

to tilleggsmomenter mellom første og andre intervju, basert på temaer som deltakerne i 

gruppe 1 trakk fram på eget initiativ; Helsesøster på fakultetet og sykefravær blant leger. 

Dialogisk validering ble gjennomført fortløpende, altså oppklarende spørsmål for å sikre at 

utsagnene ble forstått riktig. Begge intervjuene varte om lag to timer. 

2.4 Dataanalyse 

Intervjuene ble tatt opp på digital lydopptaker. For å analysere dataene ble først lydopptakene 

transkribert i sin helhet. Materialet ble så behandlet ut ifra Malteruds beskrivelse av 

Systematisk tekstkondensering, som er basert på Giorgios fenomenologiske analyse, med 

enkelte modifikasjoner.(37) Hovedtrinnene i analysen er stort sett beholdt: lese intervjuene i 
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sin helhet, identifisere foreløpige temaer, finne meningsbærende enheter, kode enhetene og 

danne kodegrupper, dele kodegruppene inn i subgrupper og utvikle kategorier. I kategorier, 

der det har vært materiale til det, er et helhetlig bilde av innholdet blitt skapt ved å ta hensyn 

til alle utsagn, med vekt på både konsensus og divergens. Dette steget i analyseprosessen 

betegnes kondensering. Også flere frittstående utsagn, som ikke passet inn i kategoriene, har 

blitt inkludert for å få med hele bredden i synspunkter, men primært de som har utløst en 

respons hos de andre deltakerne. Kategoriene har blitt vurdert og revurdert i flere omganger, 

og kontinuerlig tilpasset til den rekkefølgen som gjør det mest naturlig å følge og gir best 

mulig grunnlag for å kunne svare på forskningsspørsmålene. Sluttresultatet har også blitt 

vurdert opp mot råmaterialet fra transkriptene, slik at det på korrekt måte gjenspeiler 

deltakernes meninger, såkalt rekontekstualisering.  

2.5 Etikk 

Prosjektet ble først meldt til Regional etisk komité (REK) for godkjenning. De fant at 

prosjektet falt utenfor deres faglige virkeområde, hvorpå prosjektet ble meldt til Norsk senter 

for forskningsdata (NSD).  

Prosjektet med prosjektnummer 59873 er vurdert og godkjent av NSD - dato 23.04.18. 

NSD ble informert om at det skal samles inn direkte personidentifiserende opplysninger, men 

at disse ikke vil kobles til datamaterialet. Indirekte personidentifiserbare opplysninger samles 

inn, men ikke konkrete bakgrunnsopplysninger. Da utvalget ble rekruttert ut ifra en begrenset 

populasjon var det mulig at deltakerne hadde kjennskap til hverandre, men de ble informert 

om at de kunne tilbakeholde navn under selve intervjuet. Opplysninger som kan være 

indirekte personidentifiserende ble anonymisert ved transkripsjonen. 

Deltakerne har mottatt informasjonsskriv, og det er samlet inn skriftlig informert samtykke fra 

samtlige deltakere. Der ble de også informert om at de kan kontakte daglig ansvarlig Karin 

Isaksson Rø eller meg selv dersom de har spørsmål. De har til enhver tid anledning til å trekke 

sitt samtykke uten å måtte oppgi noen grunn. Datamaterialet vil anonymiseres fullstendig ved 

prosjektslutt 31.01.20. 
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3 Resultat 

3.1 Bakgrunn 

Flertallet av deltakerne i begge gruppene har selv, eller kjenner andre medisinstudenter som 

har, søkt hjelp i løpet av studietiden. Det blir videre påpekt i begge grupper at det er flere 

egenskaper ved studiet eller miljøet rundt som er krevende, og deltakerne har inntrykk av at 

mange sliter med sin psykiske helse. Et generelt høyt arbeidspress, eksamener og erfaringer i 

møte med pasienter trekkes fram som forhold som kan være spesielt krevende. Det presiseres 

at deltakerne opplever at mange har fått det vanskelig etter å ha begynt på studiet. 

 «Jeg har vært veldig overrasket egentlig over hvor mange som sliter på det studiet 

her, og hvor mange som jeg opplever har fått det vanskelig etter å ha begynt.» - gruppe 1 

Deltakerne beskrev spesielt å oppleve et stort forventningspress fra både samfunnet generelt 

og sine medstudenter, knyttet til sin rolle som medisinstudent. Det trekkes fram at 

medisinstudenter og leger forventes å være rollemodeller og utstråle sunne og positive 

egenskaper til omverdenen, noe som kan føles vanskelig.  

«Det er jo også litt sånn at medisinstudenter i alle andres øyne er på en måte noen 

slags idealmennesker, det gjelder dem òg leger, du skal liksom være så perfekt på alle mulige 

punkter. Du skal se ut som et sunt menneske for at du skal formidle sunnhet til verden.» - 

gruppe 1 

Det at medisinstudenter og leger skal være idealmennesker diskuteres også opp mot at det 

fremstår svært vanskelig for leger å få tilpasset arbeidsbelastningen ved behov, for eksempel 

gjennom enten full- eller delvis sykemelding. Manglende vikarordninger og lite rom for 

«redusert kapasitet» trekkes fram som problematisk, samtidig som det kan sende signaler til 

medisinstudentene om at det er slik det skal være. 

Videre mener deltakerne at det bygges opp en slags konkurransesituasjon for studentene 

overfor seg selv og andre studenter, både rent faglig og vedrørende å lykkes som 

medisinstudent og menneske. Det vises til at man på grunn av at det kreves et svært høyt 

karaktersnitt for å komme inn på studiet typisk er vant til å være «best», og at man da reagerer 

med å føle på en sterk konkurranse når man settes sammen med en stor gruppe mennesker 

med samme erfaring fra tidligere. «Konkurransen» spenner fra faglige prestasjoner til hva 

slags jobb man har ved siden av studiet og til hvordan man fremstår sosialt og privat, med 
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henblikk på om man har kjæreste, om man trener og annet. Det beskrives som at det er et stort 

press på å vise seg fram som vellykket og flink. Om du ikke lever opp til forventningene og 

kravene som stilles oppleves det fort som at man ikke har det som skal til. Også enkelte 

forelesere kan noen ganger fyre opp under dette, med kommentarer om fakultetets 

forventninger og deres egne erfaringer. Noen deltakere har også følt en frykt for konsekvenser 

gjennom fakultetets skikkethetsvurdering, og har vært redde for selv å bli vurdert som uegnet 

til å bli lege på grunn av sine psykiske plager. 

«(…) Jeg tror vi, uten egentlig å snakke om det med hverandre, pusher hverandre til å 

tro at vi er nødt til å gjøre så mye mer enn man må, og at man da kaster vekk hobbyer, man 

kaster vekk kjærester, man kaster vekk venner, og man blir utslitt, men hvis man blir utslitt så 

er det bare tegn på at da er det deg det er noe feil med, da har du ikke det som skal til, og så 

fortsetter man å presse seg.» - gruppe 1 

3.2 Åpenhet om psykisk helse i samfunnet 

I begge grupper ble åpenhet trukket fram som den viktigste fremmende faktoren for 

hjelpsøking. Det at venner og familie kan gi støtte, snakke om psykisk helse og oppfordre til å 

søke hjelp bidrar til å senke terskelen for det og gir en økt følelse av at det er normalt og greit 

å ha det vanskelig og å trenge hjelp. Som motstykke til «åpenhet» som en positiv faktor som 

fremmer hjelpsøking trekkes «mangel på åpenhet» fram som en komplementær negativ faktor 

som hemmer hjelpsøking. At psykisk helse er tabubelagt gjentas flere ganger. Det beskrives 

noen ganger på et generelt «samfunnsnivå», andre ganger mer «lokalt» i studentens 

omgangskrets eller blant medisinstudentene generelt. Det er flere som opplever psykisk helse 

som tabubelagt også blant medstudenter, og påpeker at det til tross for at situasjonen er i 

bedring i samfunnet fortsatt er lite åpenhet blant medisinstudenter. 

«Jeg tror det (…) er et tema som er snakket veldig lite om i forhold til hvor stort det 

er, og ellers så er det mye tabu rundt psykisk helse som det er viktig å bryte ned, og hvis vi 

fortsetter å ha det tabuet der så kommer vi aldri til å kunne snakke om det på lik linje med 

andre sykdommer og plager, og da vil vi heller ikke kunne klare å gjøre noe med det.» - 

gruppe 2 

3.3 Individuelle faktorer 

I tillegg til «åpenhet i samfunnet» som en litt diffus faktor med potensiell innvirkning på alle 

beskrives flere mer spesifikke, individuelle faktorer som kan påvirke hjelpsøkingen. 
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3.3.1 Fremmende faktorer 

Flere mente at ønsket om å avlaste samtalepartnere blant venner og familie ved å oppsøke 

hjelp er en faktor som bidrar til at man vil søke hjelp. Det kan også bidra med kontinuitet for 

den som søker hjelp, med stabil tilgang til en profesjonell samtalepartner over tid. Det var 

også enighet om at symptomtrykket fra psykiske plager kan gå utover arbeidskapasitet og 

faglige prestasjoner, og at det kan være utløsende- og avgjørende for ønsket om å søke hjelp. 

Funksjonsfallet som følger med et sterkt symptomtrykk utgjør altså i seg selv et stress fordi 

studentene ikke klarer å følge undervisning, lese så mye som ønsket eller liknende. Dette 

funksjonsfallet kan i seg selv være forårsaket av stress og frykt for dårlige prestasjoner, blant 

annet. 

«Jeg har litt opplevelse av (…), det er et lite paradoks da, men at den store 

motivasjonen for å søke hjelp er for å gjøre det bedre på skolen, fordi man får et funksjonsfall 

fordi man er så stresset over eksamen og får det kjipt. Man får angstsymptomer og man får 

depresjonssymptomer, og så får man det enda kjipere fordi man ikke får lest så mye som man 

skulle ønske, da tenker man at «jeg må oppsøke hjelp sånn at jeg kan jobbe så hardt som jeg i 

utgangspunktet gjorde», selv om det gjorde at jeg fikk det kjipt da.» - gruppe 1 

En annen faktor som ble beskrevet var ønsket om bekreftelse på at «noe er galt». Plagene kan 

være vanskelige å beskrive, og kanskje oppleves så vage at det ikke oppleves rasjonelt å 

forholde seg til dem. En diagnose gir en knagg å henge de vonde og vanskelige følelsene på 

og kan gi grunnlag for en mer rasjonell vurdering av egne følelser og -situasjon, og med det 

bidra til at det blir lettere å senke kravene til seg selv. 

En ytterligere faktor som ble trukket fram var at positive erfaringer med hjelpsøking, enten 

egne eller via andre, er svært fremmende. Konkrete beskrivelser og positive omtaler fra en 

man stoler på bidrar til at det føles tryggere, gir et inntrykk av at tilbudet fungerer og kan 

senke terskelen ved at man som pasient i større grad vet hva man kommer til. 

3.3.2 Hemmende faktorer 

Flere beskriver tidsmangel som hemmende på hjelpsøkingen. Høyt arbeidspress og store krav 

kan være bidragsytende i utviklingen av psykiske plager, og det kan da oppleves som spesielt 

vanskelig å sette av tid til å oppsøke hjelp i en travel studiehverdag der det kan føles mye 

viktigere å sette av tid til å lese. Et annet aspekt som trekkes fram i relasjon til dette er 

«ventetid». Dette varierer mellom de ulike tilbudene, men det beskrives som svært hemmende 
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på hjelpsøkingen om ventetiden er lang, og det forsterker opplevelsen av at man ikke har tid 

til det. I tillegg påpekes det at symptomtrykket kan variere en del, og at det kan være 

vanskelig å forutsi om man føler behov for hjelp noen uker fram. 

«En annen ting som hindrer meg i å søke hjelp, som nesten er litt ironisk, det er «tid». 

(…) Jeg har vært mange år i spesialisthelsetjenesten, og det tar så lang tid å få gjort noe. Jeg 

har ikke tid til det, jeg må lese.» - gruppe 1 

 «Tillit til behandlingseffekt» beskrives som en faktor som kan være enten fremmende eller 

hemmende hos den enkelte. Positive erfaringer kan virke fremmende også utover det tilbudet 

man har erfaring med, da det kan bidra til å skape en forventning om at man får det bedre av å 

søke hjelp. På tilsvarende måte kan en dårlig erfaring virke hemmende overfor alle tilbud, da 

det generelt svekker troen på at det hjelper. 

«Jeg tror det kommer veldig an på hva slags bakgrunn du har selv. Hvis du har 

opplevd noe før som har hjulpet deg så kan du lettere tro på at dette også hjelper, selv om det 

kan være et annet tilbud denne gangen, eller hvis du har hørt om andre som har syntes at det 

har vært bra så vil du jo tro på det, mens hvis du har hørt mange dårlige historier (…). Ja, 

jeg tror det er veldig avhengig av det.» - gruppe 1 

Sykdomsadferden, altså hvordan den enkelte handler når vedkommende er syk, beskrives av 

flere som problematisk med tanke på hjelpsøking. Deltakerne opplever at man kan bli 

handlingslammet eller endre mening når man kjenner på psykiske plager, og at man selv om 

man tidligere har sagt til seg selv at man selvfølgelig vil oppsøke hjelp hvis man har behov 

for det så glemmer eller neglisjerer man det når plagene kommer, som uttrykk for en 

unnvikende sykdomsadferd. De kan også normalisere plagene for seg selv grunnet usikkerhet 

rundt hva som er sykdomstegn og hva som er vanlig, for eksempel i skillet mellom stress og 

angst. Videre beskriver de at de ofte er strengere med seg selv enn med andre, altså at de ville 

anbefalt andre å oppsøke hjelp for plager de selv hadde prøvd å håndtere på egenhånd. De 

beskriver denne sykdomsadferden særlig i sammenheng med å ha depresjon eller «å ha det 

kjipt», og påpeker at det kan være spesielt krevende å akseptere at man har 

behandlingstrengende psykiske plager selv, da det kan føles veldig nært og som «en del av 

seg selv» mer enn noe som skjer med en. 

 «(…) [man] føler kanskje at man egentlig burde klare å håndtere det selv. «Jeg har jo 

så mye kunnskap, jeg vet jo at man skal trene, man skal spise regelmessig og sove 

regelmessig», men så går jo alle de tingene til helvete når man har det skikkelig kjipt.» - 

gruppe 1 



17 

 

Kjønn 

«Kjønn» trekkes også fram, der det spekuleres i hvordan den mannlige og kvinnelige 

(tradisjonelle) kjønnsrollen kan påvirke sykdomsadferden, og også hvordan kjønnsrollene 

påvirkes av et miljø der mer enn to av tre er kvinner. Konkret diskuterer deltakerne at kvinner 

typisk har lettere for å snakke om følelser enn menn, og at det er større aksept for åpenhet 

rundt det. En stereotypisk gruppe menn er ofte mer stabilt ubekymret enn tilsvarende 

stereotypiske kvinner. Videre påpekes det at menn i kraft av å være i mindretall på studiet 

muligens kan enten forsterke sin stereotypiske maskuline, ubekymrede adferd, eller dempe 

den nettopp på grunn av overvekten av kvinner. Det blir sagt at situasjonen kan føre til økt 

polarisering der noen menn blir mer opptatt av å utstråle selvsikkerhet og «ubekymrethet», 

mens andre blir mer åpne om sine følelser. 

 «Jeg syns det høres logisk ut, jeg, jenter har jo månedlige sinnsendringer, så det at vi 

kanskje snakker mer om følelser, det kan godt hende. Det er jo litt sånn stereotypisk at gutter 

er litt mer sånn «happy-go-lucky» og tar ting litt lettere, de har det liksom bra, så det kan jeg 

godt tenke meg.» - gruppe 2 

3.4 Tilbud 

I deltakernes beskrivelser av tilbudene de kjenner til og egenskaper ved dem som påvirker 

hjelpsøkingen er det noen generelle egenskaper som er uavhengige av hvilket tilbud det er 

snakk om, og noen egenskaper som er mer direkte knyttet til et bestemt tilbud. 

3.4.1 Generelle egenskaper 

Pris 

Pris beskrives som viktig av to grunner. Først og fremst må det være økonomisk 

overkommelig for studenten, noe som i de fleste tilfeller vil bety at tilbudet må være gratis 

eller svært billig. Flere beskriver at de på ingen måte har mulighet til å benytte seg av et privat 

tilbud da det er altfor dyrt. Dernest påpekes det at en høy pris i seg selv hever terskelen for å 

søke hjelp, også om man hadde hatt råd eller fått økonomisk støtte, da det på flere måter har 

innvirkning på vurderingen av om man er «syk nok» til å trenge hjelp. Her nevnes et opplevd 

press på å bli fort frisk, at den høye prisen kan virke avskrekkende og den potensielt negative 

politiske signaleffekten av å benytte seg av et privat tilbud. 
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«Jeg hadde kjent på en veldig sånn politisk skam også da, litt sånn «jeg kan bare strø 

rundt meg med 500kr», mens det finnes mange som har det mer alvorlig enn meg, og de må 

stå i helsekø fordi at det er ventetid.» - gruppe 1 

Tilgjengelighet 

At tilbudene oppleves som lett tilgjengelige beskrives som svært viktig for 

hjelpsøkingsvurderingen. Dette avhenger av det enkelte tilbudets geografiske lokasjon, 

åpningstider, ventetid og fleksibilitet. Tilbudene bør helst være i relativ nærhet, ha kort 

ventetid, ha et tilbud også utenom vanlig arbeidstid og være enkelt å kontakte eller -oppsøke 

spontant. 

«Iblant kan det være litt banale ting som stopper deg, du kan være inne på nettsiden 

og nesten ha bestilt time og så ser du åpningstiden og så tenker du «nei, det kommer ikke til å 

klaffe uansett, da må jeg ta meg fri» og kanskje man dropper det da. Det at det er banalt 

enkelt å oppsøke [hjelp] er litt viktig.» - gruppe 2 

Informasjon om tilbudene 

Deltakerne trakk fram nødvendigheten av å ha kjennskap til ulike tilbud, og gjerne mest mulig 

informasjon om hva man kan få hjelp med der, ventetid, åpningstider og så videre. Dette 

forutsetter at det enkelte tilbudet er synlig, og at informasjon er lett tilgjengelig. Det påpekes 

også at man kanskje ikke vet at fastlegen kan hjelpe med psykiske plager, at man ikke vet nok 

om hva man bør forvente fra de ulike stedene og hvordan hjelpsøkingsprosessen fungerer, og 

at det ofte er enklere enn det man ser for seg. 

3.4.2 Fastlege og DPS 

Fastlegen representerer som tidligere beskrevet første ledd i det offentlige tilbudet. Blant 

deltakerne i de to gruppene er det variasjon i hvordan fastlegen oppfattes, både med henblikk 

på opplevelsen av tilgjengelighet og tillit. Noen av deltakerne har kun møtt vikarer og 

opplever vanligvis ventetid på omtrent to uker. Andre har primært møtt sin egen fastlege, og 

erfarer vanligvis noen virkedagers ventetid. 

 «Jeg har møtt en haug med andre, jeg har egentlig bare møtt vikarer. Jeg syns 

akkurat fastlegeordningen til SiO, den er såpass dårlig at jeg vil ikke anse det som en 

mulighet egentlig, å gå til fastlegen.» - gruppe 2 
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Veien videre i det offentlige tilbudet, til DPS, er det bred enighet om at er vanskelig og 

tidkrevende. Flere av deltakerne sier at prosessen med henvisning, ventetid og 

vurderingssamtale før behandling kan virke avskrekkende på å starte prosessen i det hele tatt, 

og at de ikke ville sett til det offentlige tilbudet først om de følte behov for å søke hjelp. 

3.4.3 Lavterskel-tilbud 

Deltakerne ble bedt om å vurdere hvilke tilbud de anså for å ha lavest terskel. I begge grupper 

ble SiO Rådgivning og SiO Psykisk helse trukket fram som gode kandidater, og de mest 

lavterskel av de tilbudene som omfatter profesjonell hjelp og oppfølging. Sykehusprestene, 

psykisk hjelpetelefon og Studentveiledningen trekkes fram som alternative lavterskel-tilbud, 

men av en annen type. 

«De [SiO Psykisk helse] stiller ingen krav, det koster ikke noe penger, du kan få opp 

mot ti samtaler helt uten forpliktelser og betaling og noen ting.» - gruppe 2 

To ulike terskler for hjelpsøking 

I den første vurderingen av hvorvidt man bør søke hjelp eller ikke beskrives den første 

terskelen som å anerkjenne at man har plager som er så alvorlige at man har behov for hjelp. 

Mange bagatelliserer eller neglisjerer egne symptomer, og tenker at det ikke er så farlig eller 

at man bør klare å håndtere det selv, selv om man kanskje egentlig ønsker en å snakke med. 

Videre beskrives det en annen terskel som kan påvirke hjelpsøkingen også etter at man har 

anerkjent at man bør få hjelp. Dette beskrives spesielt opp mot overgangen fra fastlegen til 

DPS, og peker på utfordringene med at man må henvises, vente på vurderingssamtale og så 

fortsatt risikere ikke å få et tilbud ved DPS. Man kan oppleve denne ventetiden og uvissheten 

som så krevende at man velger ikke å søke hjelp, selv om man fra før av mener at man burde 

få hjelp. Dette er spesielt utfordrende dersom fastlegen eller en selv føler at fastlegen ikke er 

den rette behandleren, enten på grunn av et dårlig tillitsforhold eller om fastlegen ikke er 

komfortabel med å håndtere psykiatriske problemstillinger. 

«Det er noe med den henvisningsprosessen da, at hvis du skal bli henvist til DPS så 

tar det kanskje tre måneder før du får svar, og (…). Ja, det er forskjellige barrierer folk har i 

hodet sitt, om hva dette er, om man tør å gå dit, om man har tid til å gå dit eller om man 

fortjener å være der, og alt mulig man kan tenke om det, og da er det nok mange som faller ut 

da, og det gjør at man ikke har lyst til å gå dit likevel.» - gruppe 1 
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3.5 Mangler og tiltak 

3.5.1 Informasjon og kunnskap 

I begge grupper var det bred enighet om at informasjon om tilbudene er manglende. Det 

savnes synliggjøring av ulike behandlingsinstanser og tydelig informasjon om hva man kan 

benytte seg av, hvor- og hvordan man kan søke hjelp og signaler om at man oppfordres til å 

søke hjelp ved behov, for å senke terskelen for å ta den første kontakten. Deltakerne har selv 

opplevd ulike måter å få informasjon og psykiske plager og hjelpetilbud på, men kun ved 

studiestart. De ønsker påminnelser i løpet av studiet, kanskje så ofte som hvert semester og 

gjerne fra behandlere selv. Det kommer også forslag om synlige plakater og reklame på TV-

skjermene rundt om i fakultetsbygget. En deltaker fra gruppe 1 har en positiv erfaring fra et 

tidligere studium i Trondheim der alle de ulike hjelpetjenestene, studentprest, rådgivere, 

psykologtjenester og legetjenesten, kommer og presenterer seg og informerer om hva man har 

krav på og hva som tilbys. I forlengelsen av dette forteller deltakeren at det ble presentert mye 

statistikk om forekomst av plager i forbindelse med studiestart ved UiO, og at dette kan bidra 

til å hemme hjelpsøking ved å normalisere symptomene uten å presisere at man kan og bør 

søke hjelp for det. Dette fikk støtte fra samtlige deltakere i gruppa. 

«Jeg følte da jeg gikk i Trondheim at «dette er et tilbud for meg, det er laget for meg 

som student. Man kunne [her på UiO] byttet ut det [statistikk om forekomst] med informasjon 

om at «vi vet at det er mange av dere som kommer til å ha det tøft i løpet av studiet for det er 

et tøft studium, men vi har flere tilbud» og så kunne de kommet og snakket om tilbudet sånn at 

vi følte at det var et tilbud for oss, at vi ikke bare skal tenke sånn «å ja, sånn er det for alle, 

han sa jo første uka at jeg kommer til å bli deprimert tredjeåret».» - gruppe 1 

I tillegg til informasjon om tilbudene trekkes det fram i begge grupper at informasjon og 

kunnskap om psykiske plager i seg selv kan være nyttig. Dette kan være nødvendig for lettere 

å gjenkjenne psykiske plager, og gjennom det skjønne når man bør søke hjelp. Det etterlyses 

konkret undervisning om dette, slik at man klarer å skille mellom hva som er normalt og hva 

som er sykdom, for eksempel i skillet mellom eksamensstress og angstlidelser. 

3.5.2 Mangler i tilbudene 

På spørsmål om det er noe deltakerne savner i spekteret av tilbud som er tilgjengelig var det 

delte oppfatninger mellom de to gruppene. En av deltakerne foreslo å ha en helsesøster ved 



21 

 

universitetet, i fakultetets eget bygg. Dette skulle være et lavterskeltilbud der man som 

student kan gå innom og treffe en person man kjenner til. Det var enighet innad i gruppa om 

at dette ville tilby noe som kunne oppleves som svært lavterskel gjennom geografisk nærhet, 

en følelse av «lav alvorlighetsgrad» og at det er en fordel at det er et tilbud spesifikt for 

medisinstudenter. Det ble også beskrevet som viktig at dette ikke skulle være noe som ble 

driftet av fakultetet selv, men av en ekstern tjenesteyter. Forslaget om en helsesøster ble tatt 

opp under intervjuet med den andre gruppa, der deltakerne påpekte fordeler og ulemper ved 

en slik ordning; De mente det kunne være et godt tilbud, noe tilsvarende sykehusprestene, 

men med fordel av å være livssynsnøytralt. Samtidig følte de at det kan bli for nært å ha det i 

fakultetsbygningen, da man kan være redd for å bli sett på vei inn til behandler. De påpeker at 

dette er et resultat av tabu knyttet til psykisk helse, som de i seg selv syns er problematisk, 

men mener likevel at for stor nærhet kan virke hemmende på hjelpsøkingen. Totalt sett mente 

flere av deltakerne at tilbudene egentlig er gode nok slik de eksisterer i dag, og viser til SiO 

Psykisk helse som tilstrekkelig lavterskel. 

«Jeg husker da jeg dro ned til SiO Helse på Blindern, det er jo et lite stykke, så det at 

det er geografisk avstand er jo en terskel i seg selv, men når jeg først kom dit så kikket jeg jo 

rundt meg og så om det var noen jeg kjente der eller noe sånt. Det er jo ikke sånn at man 

håper at man treffer noen man kjenner i trappa opp til SiO Psykisk Helse, så hvis det er sånn, 

hvis den helsesøsteren hadde vært utenfor kantina, da hadde det vært høy terskel for å gå inn 

der hvis det kun var for psykisk helse, med de tabuene vi har nå.» - gruppe 2 

3.5.3 Det viktigste angrepspunktet – åpenhet 

Begge gruppene ble spurt om hva de mener er mest begrensende på hjelpsøkingen av faktorer 

knyttet til tilbudene eller faktorer knyttet til holdningene til psykisk helse. Alle deltakerne 

mener at det er holdningene til psykisk helse i samfunnet som har størst effekt, men det 

understrekes at det er et samspill mellom holdninger og tilbud. Det spekuleres i at en endring i 

holdningene til psykisk helse antakelig vil medføre endringer i tilbudene, gjennom at man 

lettere vil ta tak i utfordringer og mangler i tilbudene hvis det blir snakket om i større grad. 

Også i gruppa der det ble ytret ønske om et mer lavterskel tilbud ble det understreket at 

fraværet av dette tilbudet ikke er viktigere enn holdningene totalt sett. 

 «Garantert begge deler, sikkert, men aller mest ville jeg nok si at det er et 

samfunnsproblem. Det er tabu, man snakker ikke nok om det. For meg så er det ganske klart 

at det er det.» - gruppe 2 
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4 Diskusjon 

4.1 Resultat 

Denne studien søkte å finne ut hva som påvirker hjelpsøkingsadferden hos medisinstudenter 

som opplever psykiske plager. Den finner at medisinstudenter ved UiO opplever at psykiske 

plager er vanlige, og at flere får økende plager etter å ha begynt på studiet. De peker på flere 

faktorer som påvirker hjelpsøkingsadferden, der manglende åpenhet rundt psykisk helse 

utgjør den viktigste barrieren. Dernest beskriver deltakerne et stort behov for lavterskeltilbud, 

og understreker at man trenger mer og bedre informasjon om disse. Det er et ønske om tiltak 

for å øke åpenheten rundt psykiske plager blant medisinstudenter, og mer informasjon om 

hjelpetilbud. 

Som vi har sett har en rekke internasjonale studier beskrevet en høy forekomst av depressive 

plager(2, 3, 5-8), selvmordstanker(2, 3, 8) og andre psykiske plager hos medisinstudenter(9, 

10, 13). Også norske studier har tidligere funnet at medisinstudenter er utsatt for psykiske 

plager(4, 12, 18, 38, 39), og de ferskeste tallene fra norske studenter finner at flere rapporterer 

om psykiske plager, og om mer alvorlige psykiske plager, enn noen gang.(15) Deltakerne 

forteller at de har inntrykk av at psykiske plager er svært vanlige blant medisinstudenter, og 

opplever at dette oppstår eller blir verre etter at de begynner på studiet. Dette er også 

observert blant norske studenter tidligere(38), noe som gir en tydelig indikasjon på at noe ved 

medisinstudiet eller ved det å være medisinstudent utøver et psykisk stress på studentene, som 

bidrar til utviklingen av disse plagene. Deltakerne selv beskriver et høyt arbeidspress, høye 

krav og forventninger fra både fakultetet og seg selv, samt en generell forventning fra 

omverdenen om at de som medisinstudenter skal være «idealmennesker». Ettersom deltakerne 

er rekruttert med basis i at de synes hjelpsøking for psykiske lidelser er et interessant tema er 

det mulig at de er mer observante på slike plager enn sine medstudenter, men deres utsagn er i 

overensstemmelse med data som peker på at psykiske plager er tilstede i studentpopulasjonen. 

Det er tidligere beskrevet en lav hjelpsøkingsrate blant medisinstudenter og unge leger både 

internasjonalt(2, 25) og nasjonalt(26), og deltakerne beskriver én grunn til dette som skiller 

seg ut som den viktigste; Åpenhet i samfunnet oppleves som den faktoren med størst effekt på 

hjelpsøkingen. Stor grad av åpenhet i samfunnet og blant familie og venner er den enkelt mest 

fremmende faktoren, og liten grad av åpenhet er den enkelt mest hemmende. Åpenhet, og 
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mangel på det, kan sees i sammenheng med stigmatisering. Stigmatisering handler om å bli 

stemplet som annerledes eller uønsket, og mangel på åpenhet rundt psykisk helse gir grobunn 

for frykt for å bli stigmatisert for psykiske plager. Frykt for stigmatisering er tidligere 

beskrevet som en hyppig forekommende barriere for hjelpsøking(5, 27-30), noe som støtter 

deltakernes syn på at åpenhet er viktig. Flere av deltakerne forteller at de opplever den 

generelle åpenheten om psykisk helse og psykiske plager blant medisinstudenter som ganske 

dårlig. En av studiene, en metaanalyse om effekten stigma har på hjelpsøking, finner at 

helsepersonell oftere rapporterer om frykt for sosial stigmatisering enn andre, og at effekten 

frykt for stigmatisering har på hjelpsøking er større hos helsepersonell.(28) Noen av 

deltakerne rapporterer om at de ikke bare har vært redde for sosial stigmatisering, men også 

for profesjonell stigmatisering, for eksempel ved skikkethetsvurdering. Frykten for denne 

typen konsekvenser ved å være åpen om psykiske plager er tidligere beskrevet, som frykt for 

å gå glipp av lærings- eller jobbmuligheter(29, 31) eller frykt for å bli regnet som uegnet til å 

være lege(30). Skikkethetsvurderingen er noe som foregår fortløpende gjennom studiet, og 

har til hensikt å gi ekstra oppfølging, hjelp og veiledning til studenter som har behov for det. 

Det er i prinsippet en misoppfatning at psykiske plager skal kunne få negative konsekvenser i 

regi av fakultetet, men det er problematisk at flere likevel føler på en slik frykt. Det 

understreker behovet for bedre informasjon om hva hensikten med skikkethetsvurderingen er, 

og hva det innebærer. 

I tillegg til åpenhet trekker deltakerne fram flere andre faktorer som påvirker hjelpsøking. 

Som hemmende faktorer beskrives egne tvil rundt om man egentlig er syk og trenger hjelp, 

normalisering av egne symptomer og manglende kunnskap om psykiske plager. Man tenker 

seg at tvil rundt om man er syk og trenger hjelp henger sammen med normalisering av egne 

symptomer. Normalisering av egne symptomer, fornektelse og foretrukken selvbehandling er 

tidligere beskrevet(27, 30, 40), og er alle faktorer som innebærer manglende evne til å 

anerkjenne tilstedeværelsen- eller alvorligheten av plager man opplever. Med mer kunnskap 

om psykiske plager kan det være lettere å gjenkjenne symptomer som uttrykk for psykisk 

sykdom, slik at man tidligere anerkjenner behovet for hjelp. Psykiatri undervises først det 

fjerde studieåret ved UiO, og at deltakerne uttrykker et ønske om undervisning om psykiske 

plager også utenom psykiatriundervisningen indikerer at et slikt tiltak kan være nyttig. 

I tillegg beskrives tidsmangel i forhold til å søke hjelp, frykt for høye kostnader og lange 

ventetider og ikke å vite hvor man kan søke hjelp som barrierer for hjelpsøking. Opplevd 
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tidsmangel er en faktor flere ganger beskrevet tidligere(27, 32, 41, 42), og kan sees i 

sammenheng med de høye forventningene og presset deltakerne forteller at medisinstudenter 

utsettes for. Man opplever at man ikke har tid til å søke hjelp. Frykt for lange ventetider og 

høye kostnader er også tidligere funnet(27, 40, 43), og avhenger av tilbudene direkte. Ut ifra 

dette beskriver deltakerne pris, tilgjengelighet og tilgjengelig informasjon som generelle 

egenskaper ved tilbudene som har effekt på hvordan de oppleves. De understreker et stort 

ønske og behov for lavterskeltilbud, og mener disse er avgjørende for beslutningen om å søke 

hjelp. Opprettelsen av lavterskeltilbud er tidligere vist å øke hjelpsøkingen, noe som støtter 

deltakernes fokus på dette.(34, 35)  

I forbindelse med lavterskeltilbud peker deltakerne på flere fordeler og ulemper med de ulike 

tilbudene som er tilgjengelige, og som de kjenner til. SiO Psykisk helse og SiO Rådgivning 

trekkes fram som de beste lavterskeltilbudene de har tilgjengelig, og sett opp mot faktorene 

deltakerne beskriver har de flere nøkkelegenskaper som kan forklare dette: profesjonelle 

samtalepartnere/behandlere, intet henvisningsbehov, relativt korte ventetider og relativt kort 

reisevei fra universitetet. Det trekkes dog fram at reiseveien, til tross for at den er kort, fortsatt 

utgjør en viss terskel, sammen med at man må bestille time. Deltakerne påpeker at de ikke 

selv vet alt om hva som tilbys og hvordan det fungerer hos SiO. Å ikke vite hvor man kan 

søke hjelp er tidligere beskrevet som barriere(32), og kan sees i sammenheng med dette 

behovet for mer informasjon. Deltakerne vektlegger et ønske om å få informasjon om 

tilbudene presentert på en slik måte at de føler tilbudene er laget akkurat for dem, og at de 

oppmuntres til å benytte seg av dem. Hvordan informasjonen best bør gis, og hva slags 

informasjon som trengs bør imidlertid undersøkes grundigere. 

Opprettelsen av et helsesykepleiertilbud blir foreslått, og har til hensikt å gjøre tidsmangel og 

tiltaket ved reisevei til minimale barrierer. I tillegg vil det være et tilbud spesifikt for 

medisinstudenter. Man har funnet ønske om tilbud spesifikke for medisinstudenter før(44), 

som støtter forslaget om opprettelsen av et slikt tilbud. Dog er det uenighet om behovet for et 

slikt tilbud blant deltakerne, som gjør at dette bør undersøkes nærmere. Det er i denne 

sammenhengen nevneverdig at ingen av deltakerne kjente til hverken støttekollegaordningen, 

Ressurssenter Villa Sana eller lege-for-lege-ordningen, alle tilbud som er spesifikke for 

medisinstudenter og leger. Det er derfor usikkert om dette er noe de hadde benyttet seg av 

dersom de hadde hatt kjennskap til det, og også dette bør undersøkes. 
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I beskrivelsen av det offentlige tilbudet kritiseres fastlegen for å være utilgjengelig både ved 

ofte å ha vikar og på grunn av inntil noen ukers ventetid. Mange studenter får ny fastlege ved 

studiestart, og at man ofte møter vikarer er problematisk med tanke på lege-pasient-forholdet, 

som i seg selv kan være ekstra viktig ved psykiske problemstillinger. Andre deltakere har 

bedre opplevelser med fastlegen, så omfanget av dette problemet bør undersøkes videre. Ved 

veien videre til DPS spiller frykten for lange ventetider inn, så også dette oppleves 

utilgjengelig, særlig i lys av at første konsultasjon er en vurderingssamtale og at behandling 

ikke er garantert. Ved det private tilbudet utgjør pris en nesten absolutt barriere, da deltakerne 

forteller at det er noe de ikke kan vurdere uten å få økonomisk hjelp. I tillegg beskrives det at 

å benytte seg av et privat tilbud kan føles uetisk med henblikk på å kjøpe seg fram i 

helsekøen, og skambelagt på grunn av den politiske signaleffekten av å benytte seg av det 

private- framfor det offentlige helsetilbudet, når de selv utdanner seg til offentlig tjeneste. 

Det beskrives to ulike terskler for hjelpsøking, den første for å søke hjelp når man er usikker 

på om man har behov for hjelp i det hele tatt. Oppfatningen av at behandling ikke er 

nødvendig er tidligere beskrevet som barriere for hjelpsøking, og står i sammenheng med 

behovet for lavterskeltilbud.(41) Den andre terskelen der behovet for hjelp er akseptert, men 

tilbudene ikke oppleves som gode- eller tilgjengelige nok, er lite beskrevet tidligere. Men; 

deltakerne forteller om gode erfaringer med at hjelpsøking har positiv effekt på ønsket om å 

søke hjelp også ved andre hjelpeinstanser enn den man har erfaring fra. Da det tidligere er 

beskrevet at det er fordelaktig med tidlig intervensjon(34) kan det være nyttig å fokusere på å 

få studenter til å oppsøke hjelp heller for tidlig enn for sent, uavhengig av instans, da dette 

kan positivt påvirke deres generelle innstilling til å søke hjelp, også hos andre instanser enn 

den de først har søkt hjelp hos. Man kan kanskje også unngå at plager får utvikle seg langt 

nok til at «den andre terskelen» får innvirkning på hjelpsøkingen i det hele tatt. 

Refleksjonene deltakerne gjør rundt kjønnsroller er verdt å merke seg, da de peker på at det 

kan være lettere for kvinner enn for menn å søke hjelp, da kvinner kan være mer åpne om 

følelser og følelsesmessige utfordringer. Polariseringen de beskriver blant menn kan medføre 

at noen menn får lettere for å søke hjelp grunnet omgangen med en stor overvekt av 

kvinnelige medstudenter, mens andre menn kan få enda vanskeligere for å søke hjelp gjennom 

dyrkning av en stereotypisk, ubekymret adferd. Man har tidligere sett at kvinner er mer utsatt 

for psykiske plager enn menn(3, 5, 6, 10, 13), og man kan derfor tenke seg at 

medisinstudenter i kraft av dette er mer utsatt for psykiske plager med den økende andelen 
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kvinnelige studenter. Effekten dette kan ha på hjelpsøkingsadferd både blant menn og kvinner 

trenger vi mer kunnskap om. 

4.2 Metode 

For vurdering av en kvalitativ studie vektlegger Malterud relevans, validitet og 

refleksivitet.(45) Relevans handler om studiens plass og funksjon i utvikling av ny kunnskap 

om et emne. Om validitet, med referanse til Mays & Pope(46), sier Malterud at «validiteten 

kan styrkes gjennom strategier som triangulering, informantvalidering, klar fremstilling av 

datainnsamling og analyse, refleksivitet, synliggjøring av data som reiser spørsmål ved 

forforståelse og funn, og balansert håndtering av materialet». Refleksivitet sier Malterud 

handler om «å forholde seg til forutsetningene som omgir kunnskapsutviklingen og former 

den kunnskapen som kommer ut av prosessen»,(45) og innebærer en beskrivelse av forskerens 

egen rolle i utviklingen av kunnskapen innenfor den situasjonen studien er gjennomført i. I 

denne studien er ikke triangulering benyttet, men informantvalidering er gjennomført ved 

dialogisk validering underveis i intervjuet. Gjennom metodebeskrivelsen er det gitt en tydelig 

beskrivelse av datainnsamlingen og en transparent beskrivelse av analyseprosessen, og 

resultatpresentasjonen er balansert ved at det pekes på utsagn som taler for og imot. I det 

videre vil jeg diskutere dette, samt refleksivitet. 

Studiens tema «Hjelpsøking for psykiske lidelser blant medisinstudenter» er til dels utforsket 

og beskrevet internasjonalt, men ikke i nevneverdig grad i Norge. Mye forskning både 

nasjonalt og internasjonalt indikerer at psykiske plager blant medisinstudenter er vanlige, og 

det er beskrevet en lav grad av hjelpsøking, men årsakene til den lave hjelpsøkingen blant 

norske medisinstudenter mangler vi kunnskap om. 

Ved valget av metode for datainnsamling ble det for å oppnå en kombinasjon av et godt 

materiale og gjennomførbarhet vurdert både individuelle intervjuer og fokusgrupper, altså 

gruppeintervjuer. Om fokusgrupper sier Malterud: «Vil vi utforske fenomener som gjelder 

felles erfaringer, kan fokusgrupper gi et godt materiale. (…) Fokusgrupper kan gi mye 

materiale i forhold til ressursinnsatsen, særlig hvis alternativet er å gjøre individuelle 

intervjuer.»(37) Mulige ulemper ved fokusgrupper kontra individuelle intervjuer er at man har 

mindre mulighet til å gå i dybden, og nyansene i den enkeltes vurderinger kan forsvinne. På 

den annen side kan fordelene ved fokusgrupper være at deltakerne kjenner seg igjen i 
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hverandres synspunkter, og at de dermed får forsterket sitt eget inntrykk av hva som er 

viktigst. Dette kan gi et godt grunnlag for å finne svar med større overførbarhet til andre. 

Ettersom målsettingen ved denne studien var å utforske faktorer som påvirker hjelpsøkingen 

hos medisinstudenter på gruppenivå ble fokusgrupper funnet å være en egnet metode. 

Det ble vurdert vanskelig utelukkende å rekruttere studenter som selv hadde opplevd psykiske 

plager. Ut ifra antakelsen om at de fleste som går på medisinstudiet har kjennskap til noen 

som opplever utfordringer med sin psykiske helse ble det besluttet at alle medisinstudenter 

som ønsket å delta var aktuelle kandidater, da det vitnet om en interesse for temaet. Det kan 

ha gitt opphav til et seleksjonsbias, der deltakerne her i større grad enn resten av 

studentpopulasjonen har personlige erfaringer med psykiske plager og hjelpsøking, som gjør 

at svarene de gir kanskje ikke gjelder utover den gruppen de representerer. Samtidig er det 

denne gruppen som står i sentrum for forskningsspørsmålene. Fordelene med å rekruttere slik 

er at interessen de viser ved å delta sannsynliggjør at de har relevante synspunkter på 

problemstillingen. I tillegg kan man få en bredde i graden av kjennskap deltakerne har til 

psykisk helse, psykiske plager blant medisinstudenter og hjelpetilbudene gjennom at det ikke 

settes eksplisitte kriterier til aktuelle deltakere. Videre er det sannsynlig at studien hadde blitt 

vanskelig å gjennomføre med mer selektiv rekruttering, da utvalget selv uten seleksjon ble 

mindre enn ønsket. I denne forbindelse må det påpekes at materialet nok ikke er stort nok til 

at såkalt metning er oppnådd. Malterud beskriver metning som punktet der ytterligere data 

ikke tilfører ny kunnskap. Hun skriver at det er vanskelig å gi noe eksakt mål på hvor mye 

som skal til for å oppnå dette, og at antallet må vurderes i forhold til om man svarer på 

forskningsspørsmålet. Om metning ikke er nådd fortsetter rekrutteringen og 

datainnsamlingen.(37) Det er noen resultater i denne studien der flere intervjurunder kunne 

gjort konklusjonene sikrere, eller gitt mulighet til å konkludere der det har vært divergens 

innad i utvalget. Det er også mulig at det hadde kommet fram helt nye, viktige temaer dersom 

materialet hadde vært større. På grunn av tidsfrister har det ikke vært anledning å samle inn 

mer data, og det kan være nødvendig å gjøre flere undersøkelser på denne studiens tema i sin 

helhet. 

I utformingen av intervjuguiden ble det valgt et semistrukturert intervju. Dette innebærer at 

intervjuguiden lister opp temaer som intervjueren ønsker å belyse, men uten klare spørsmål 

med forhåndsdefinerte svar.(37) Intervjuguiden til dette intervjuet inneholder konkrete 

spørsmål, men den ble brukt for å angi en rød tråd gjennom intervjuet med spillerom for frie 
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svar, utdypende spørsmål og andre avvik. Fordeler med en slik tilnærming er at dybden og 

fokuset kan formes gjennom intervjuet, og i denne konkrete situasjonen gir det deltakerne rom 

til selv å svare med det de opplever at er den beste måten å svare på. Intervjuguiden finnes 

som vedlegg. 

Denne studien er spesifikt rettet mot medisinstudenter ved UiO i den konkrete situasjonen de 

befinner seg i. Deltakernes opplevelse av studiet, studentmiljøet, hjelpetilbudene og 

informasjonen som gis om dem er til enhver tid i utvikling, og det er disse rammene som 

danner grunnlaget for det de svarer. Dette gjør at noen av funnene er relativt spesifikke for en 

gitt situasjon. Utvalget i sin helhet er relativt lite, men det består av både kvinner og menn fra 

flere stadier i studieløpet. Flertallet har erfaring med psykiske plager og hjelpsøking, men ved 

ulike tidspunkter og -hjelpetilbud. Dette gir mulighet for funn som er mer generelle 

beskrivelser av mekanismer som virker inn på hjelpsøking, og som kan ha overførbarhet også 

til andre studenter, særlig ved UiO. Dog må man påpeke at utvalgets størrelse og den «lokale» 

situasjonen studien er gjennomført i gjør at man ikke kan anse funnene som sikre nok til at de 

er overførbare til for eksempel et annet studiested før det gjøres videre undersøkelser. 

Jeg er medisinstudent, har selv oppsøkt hjelp for vanskeligheter med egen livssituasjon, og 

kjenner andre som har slitt med psykiske plager og vegret seg for å søke hjelp. Jeg kunne 

passet fint som deltaker i prosjektet, og jeg kan gjenkjenne utfordringer medisinstudenter 

opplever i sin hverdag. Dette kan være en fordel, da det gir meg et innenifra-perspektiv på 

problemstillingen, som gjør at jeg kan stille spørsmål som noen utenifra kanskje ikke ville ha 

stilt, eller kan forstå deltakernes utsagn gjennom vår felles situasjon. I tillegg gir det meg et 

godt utgangspunkt for å skjønne hva deltakerne mener, da det ofte er beskrivelser jeg kan 

gjenkjenne. Mitt innenfra-perspektiv kan på den annen side ha gjort at jeg har gitt enkelte 

utsagn og synspunkter for stor oppmerksomhet eller ha vurdert noen meninger mer kritisk 

fordi jeg ikke selv hadde tenkt på dem fra før, eller om jeg hadde en annen oppfatning enn 

deltakeren som kom med utsagnet. Min forforståelse kan også ha hatt effekt på hvordan jeg 

har organisert resultatene, gjennom at jeg mer eller mindre bevisst kan ha lett etter kategorier 

jeg på forhånd har sett for meg. Det har derfor vært viktig å kunne diskutere resultater og 

resultatkategorier med veileder som har sett på materialet fra et annet perspektiv. Hennes 

bakgrunn som lege med særlig erfaring fra arbeid med legers helse og hjelpsøking er verdifull 

i tolkning av de foreliggende data. Et ikke-medisinsk blikk kunne imidlertid ha tilført andre 

aspekter i tolkningsarbeidet.  
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4.3 Konklusjon 

Denne studien har funnet at psykiske plager oppleves som vanlige i studentpopulasjonen, og 

at flere opplever forverring av sin psykiske helse i løpet av studiet. Det oppleves et stort press, 

både fra fakultetet, samfunnet generelt og medstudenter. Mangel på åpenhet om psykisk helse 

og psykiske plager, både i samfunnet og blant leger og medisinstudenter, oppleves som den 

viktigste barrieren for hjelpsøking, og det er behov for holdningsfremmende tiltak for å 

promotere åpenhet om psykiske plager og hjelpsøking. Man bør undersøke videre hva slags 

tiltak som har best effekt for økt åpenhet. Andre barrierer for hjelpsøking har sammenheng 

med manglende kunnskap om psykisk helse, og det er behov for undervisning om dette på et 

tidligere tidspunkt i studieløpet. Videre er lavterskeltilbud funnet å være avgjørende for 

hjelpsøking, og det er nødvendig med mer og bedre informasjon om de som er tilgjengelige. 

Hva slags informasjon som ønskes og hvordan informasjonen bør gis bør også undersøkes 

videre. Det kan også være behov for nye lavterskeltilbud som er spesifikt rettede mot 

medisinstudenter. Utvikling av kjønnsfordelingen og kjønnsroller på medisinstudiet kan 

påvirke hjelpsøking, og det blir viktig med studier som kan følge denne utviklingen. Grunnet 

metodiske begrensninger kan det være flere aspekter ved legestudenters hjelpsøking som 

denne studien ikke har fanget opp, og som burde kartlegges videre. 

4.4 Implikasjoner 

4.4.1 Forskningsimplikasjoner 

Ytterligere kvalitative studier kan bidra til å vise en større bredde i tematikken. I tillegg kan 

kvantitative studier basert på funnene i denne studien bidra med kunnskap om hvor stor del av 

medisinstudentpopulasjonen som mener de ulike tiltakene kan være nyttige. Både kvalitativ- 

og kvantitativ tilnærming kan være aktuelt for å få mer kunnskap om følgende temaer:  

Denne studien peker på et behov for mer kunnskap om hva slags tiltak som kan gi mer 

åpenhet rundt psykisk helse blant medisinstudenter. 

Det trengs kunnskap om hva slags informasjon om tilbudene som ønskes, og hvordan denne 

best kan bli gitt til dem som trenger det når de trenger det. 
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Det bør undersøkes hvorvidt det er et ønske om et medisinstudentspesifikt tilbud i form av 

helsesykepleier eller tilsvarende ved Det medisinske fakultet. 

Effekten av skjevfordeling mellom kjønnene på hjelpsøking blant medisinstudenter bør 

undersøkes. 

4.4.2 Praktiske implikasjoner 

Det trengs tiltak for å fremme åpenhet om psykisk helse blant medisinstudenter, og fakultetet 

bør bidra med holdningsfremmende tiltak og god informasjon. 

Fakultetet bør i samarbeid med SiO og andre hjelpeinstanser bidra til at medisinstudenter får 

mer og bedre informasjon om hjelpetilbud både ved studiestart og utover studieløpet. 

Fakultetet bør tilby undervisning om vanlige psykiske plager for medisinstudenter på et 

tidligere tidspunkt i studieløpet, for å lette gjenkjennelsen av psykiske plager. 
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Vedlegg 

https://tidsskriftet.no/2016/02/originalartikkel/stottelegers-syn-pa-stottekollegaordningen 

Intervjuguide 

Temaer som vil belyses/spørres om 

Bakgrunn 

- Hva gjør at du ønsket å delta på denne studien om hjelpsøking for psykiske lidelser? 

o Hva slags forhold har du til mental helse? 

- Har du selv kjennskap til noen som har opplevd og/eller gitt uttrykk for vanskeligheter med sin mentale 

helse? Dette kan være deg selv eller andre studenter. Alle oppfordres til å svare, uten å angi hvem det 

eventuelt gjelder 

- Har du kjennskap til noen som har eller har hatt vanskeligheter med sin mentale helse som IKKE har 

oppsøkt hjelp? 

- Har du kjennskap til noen som HAR oppsøkt hjelp? 

Kjennskap til lokale og sentrale tilbud for mental helse 

- Hvilke behandlingsmuligheter og hjelpeinstanser vet dere om for vanskeligheter med mental helse? 

o Utdyp gjerne hvilken rolle dere opplever at de ulike instansene har, med hensyn til 

tilgjengelighet, hva slags tilbud de har, kvalitet m.m. 

Faktorer som fremmer hjelpsøking 

- Hvilke faktorer kan dere tenke dere, slik tilbudet ser ut i dag, som bidrar til at man ønsker å søke hjelp 

om man opplever vanskeligheter med psykisk helse? 

o Hvilken faktor tror dere er den viktigste? Varierer dette fra person til person? 

Faktorer som hemmer hjelpsøking 

- Hvilke faktorer kan dere tenke dere, slik tilbudet ser ut i dag, som bidrar til at man IKKE ønsker å søke 

hjelp for vanskeligheter med psykisk helse? 

o Hvilken faktor tror dere er den viktigste? Varierer dette fra person til person? 

Om du selv hadde opplevd vanskeligheter med psykisk helse … 

- Ville du, ut ifra det vi nå har diskutert, ønsket å søke hjelp? 

o Hvorfor? Hvilke faktorer føler du selv er viktigst? 

- Hva ved tilbudet kunne vært annerledes, på en slik måte at det ble mer attraktivt å søke hjelp enn det er 

i dag? 

- Er faktorene mest knyttet til tilbudet eller til holdninger rund psykisk helse i seg selv? 

o Er de mer knyttet til noe annet? 


