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Abstract 

Background: As many as 15-20 % of the children and young people (0-18 years) in Norway 

have mental health problems. At the same time around 40 % of them experience parental 

breakup in their childhood. Most people think that the family is crucial in children’s life, but 

what is the literature saying?   

 

Methods: A systematic literature review was conducted to discover the connection between 

family relations or time with the family and the young people’s mental health. Searches were 

done in PubMed and PsychInfo. Only studies written in English or Norwegian were included.  

Totally nine articles were included in this student task.  

 

Results: Both risk factors within the family associated with mental health problems in 

children and young people and health promoting factors within the family were discovered. 

Risk factors were: troubled parental relationship, negative parenting style, parent(s) with 

mental health problems, bad relationship to parents and little social support outside the family 

and stress in the family. Health promoting factors were: good parental relationship, positive 

parenting style and a good relationship to parents. Children also needed to be loved and have 

time with the family to experience good mental health.    

 

Conclusions: It is likely that family play a crucial role in children’s life. The family may 

protect the children against issues with mental health or may harm the child to reduced mental 

health. As a society it is important to emphasize the important role parents and family have in 

their children, and to equip families to take the important role as caregivers, making a safe 

area where the children can grow, develop and be themselves to the fullest. 
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Forord 

Dagens avisoverskrifter gir oss et bilde av hvordan helsen til Norges barn og unge er. 

Prestasjonspress, angst, depresjon, kroppspress og sammenligning er ord som stadig går igjen 

i nettavisene og i sosiale medier. Psykiske plager er en av våre tids største utfordringer.  

 

I samtale med en bioingeniør i blodbanken en gang, hvor temaet var psykisk helse hos unge, 

uttalte damen; «Det er ikke rart våre barn sliter med prestasjonsangst, når vi som foreldre gjør 

alt vi kan for å være perfekte. Jeg er alenemor, jobber 100%, gjør det jeg kan for at det skal 

være fint og trendy hjemme, og jeg har allerede fått nakke- og ryggproblemer i en alder av 42. 

Det er jo oss de lærer av.»  
 

Vi får fort inntrykk fra utsagn i media at det er media, skolen, vennegjengen, eller politikerne 

som har skylden for denne skumle trenden med utfordringer knyttet til psykisk helse hos barn 

og unge i dagens Norge, men kan denne damen i blodbanken ha noe rett i det hun sier. 

Begynner det hele egentlig i familien?  

 

I møte med venninner med godt sosialt nettverk og tilsynelatende normale hverdager som 

plutselig går på en smell, blir deprimert og må til psykolog, har jeg stilt meg spørsmålet: 

Kunne dette vært unngått? Hvordan hadde situasjonen vært hvis foreldrene deres gjennom 

oppveksten hadde sett dem for den de er, heiet frem de gode kvalitetene, bygget trygghet, 

virkelig investert i barna sine og uttrykt at de er elsket for hvem de er, ikke hva de gjør og 

presterer? Kunne vi da oppdradd barn i Norge i 2019, med alt press som uttrykkes i 

samfunnet, som allikevel vet hvem de er, som ikke rokkes av litt utfordring, og som vet at når 

alt kommer til alt er de verdifulle og elsket?    

Har vi blitt et samfunn hvor vi skylder på alt og alle for hvordan det står til med vår psykiske 

helse, men nekter for at den egentlige byggebrikken i samfunnet er familien, og hvis det er 

dysfunksjon i familien så er det kanskje ikke så rart at områder som psykisk helse også er noe 

vi sliter med.  

 

Det kan koste å skulle satse på familien. For noen vil det bety mindre tid til karriere, mindre 

tid til egne hobbyer, kanskje er det treningen som må kuttes ned på, eller så er det rett og slett 

det å begynne å kommunisere med hverandre som er utfordringen. Uansett om det skulle 

koste litt å begynne å prioritere familie, tror jeg at samfunnsgevinsten vil være stor hvis vi 
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satser her.  

 

Dette er noe av bakgrunnen til hvorfor jeg skriver denne oppgaven. Det hadde vært fantastisk 

om vi som samfunn hadde greid å heve perspektivene våre litt til å tenke på våre barns beste, 

hvordan forebygge en trend som er skremmende og kan virke håpløs å gjøre noe med.  

En stor takk til veileder Gunnar Tellnes, Ellen Wikenius og bibliotekarene på medisinsk 

bibliotek for råd og hjelp til oppgaven. 

 

Else Matilde Vangstad 

Oslo 29.01.2019 
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Innledning 

Bakgrunn 

Forebygging av psykisk helse hos barn og unge er et viktig satsningsområde for å forbedre 

folkehelsen. Mellom 15 og 20 % av alle barn og unge under 18 år i Norge har ifølge 

Folkehelseinstituttet utfordringer knyttet til psykisk helse som går ut over deres fungering i 

hverdagen (1). Heirvang og medarbeidere (2) fant i 2007 ut at rundt 7% av norske barn 

mellom 8 og 10 år har symptomer som kan være forenlig med psykiske lidelser. Psykisk 

uhelse rammer altså mange barn og unge i Norge hvert år. Noen har kortvarige plager, mens 

andre bærer med seg sine vansker i store deler av barne- og ungdomstiden, og noen inn i 

voksenlivet også.  

 

Psykisk helse har for fullt kommet inn på politikernes agenda. Folkehelsemeldingen fra 2014-

2015 «Mestring og muligheter» (3) hadde som mål å «likestille og inkludere psykisk helse 

som en del av folkehelsearbeidet». I dette dokumentet blir det dratt frem en rekke faktorer 

som bør fokuseres på for å forebygge barn og unges psykiske helse. Både familie, barnehage, 

skole, nærmiljø og fritidsaktiviteter blir sett på som viktige arenaer å satse på for å styrke barn 

og unges psykiske helse. Familien er nevnt som en spesielt viktig institusjon. Regjeringen har 

et ønske om å styrke familiens stilling i samfunnet, og poengterer at det er familiens oppgave 

å gi barna kjærlighet, omsorg og trygghet (3).   

 

I 2016 kom regjeringen med stortingsmeldingen om familiepolitikk, Meld. St. 24 – Familien -

ansvar, frihet og valgmuligheter (4). I denne blir det påpekt at familien er «det sterkeste og 

mest grunnleggende sosiale fellesskapet» i samfunnet. Familien er de best egnede til å 

oppfylle barnas behov, når det kommer til utvikling, følelsesmessige behov og det å lære å 

bygge relasjoner. Familien er essensielt for barns tilknytning, utvikling og helse.  

 

Familier med «stabile, trygge og varige samliv» er løftet frem av helse- og 

omsorgsdepartementet som det beste både for foreldre og barna (3). Folkehelserapporten 2018 

(5) viser at nesten 40 % av alle barn i Norge opplever at foreldrene går fra hverandre i løpet 

av barndommen. Vi vet at oppløsningen av kjernefamilien kan ha negative konsekvenser for 

de det gjelder, og at det kan påvirker barna som blir dradd inn i bruddet ufrivillig (6). Derfor 

er det et behov for at barna som er involvert i familieoppløsning får den oppfølging de 

trenger. Det må også fokuseres på viktigheten av å satse på gode familierelasjoner før 
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konfliktene oppstår siden familien sannsynligvis spiller en viktig rolle i barn og unges 

psykiske helse.  

 

Det er mange faktorer ved familien som kan være med å påvirke barn og unges psykiske 

helse. WHO foreslår å forebygge og motvirke psykisk uhelse ved blant annet å finne 

strategier som fokuserer på tidlig barndom og familieliv, hvor faktorer som 

oppdragelsesferdigheter og vold og misbruk i hjemmet må fokuseres på og gjøres noe med 

(7).  

 

Begrepsavklaring og definisjoner 

Psykisk helse 

Begrepet psykisk helse blir definert av verdens helseorganisasjon (WHO) som «en tilstand av 

velvære hvor den enkelte forstår hvilket potensiale en har, greier å håndtere de daglige 

utfordringene på en god måte, kan jobbe produktivt og til hjelp for andre, og greier å bidra i 

samfunnet» (8). En enklere måte å si det på er en person sin opplevelse av trivsel til enhver 

tid, og handler ofte om ens relasjon til seg selv, andre og samfunnet rundt.  

 

Ordene “psykisk helse” blir ofte assosiert med sykdom, men det handler altså mer om hva den 

enkelte kan få til, bruke sine ressurser, håndtere hverdagen og hvordan en forholder seg til 

folk og samfunn rundt en, enn bare den mentale tilstanden, enten syk eller bortfall av psykisk 

sykdom. Den enkeltes psykiske helse er derfor dynamisk og vil kunne varierer utfra ens 

livssituasjon, hvor gode relasjonene rundt en er, negative livshendelser, stress over tid, og  

kan utvikle seg til enten psykiske plager eller at den psykiske helsen kan bedre seg (9). 

 

Når det kommer til utfordringer knyttet til psykisk helse skiller vi mellom psykiske plager 

eller psykisk uhelse og psykiske lidelser. Psykiske plager eller psykisk uhelse er begrep som 

omhandler mentale vansker som er utfordrende og plagsomme, men som ikke betegnes som 

diagnoser (10). Psykiske lidelser er en fellesbetegnelse for sykdommer og lidelser som 

kjennetegnes ved subjektive plagsomme psykiske symptom, med eller uten funksjonssvikt, 

med adferd som avviker fra det normale for denne personen (11). En psykisk lidelse 

tilfredsstiller de diagnostiske kriteriene i ett eller flere klassifikasjonssystem. 

Klassifikasjonssystemet som brukes internationalt for psykiske lidelser kalles international 

sykdomsklassifikasjon (International Classification of Diseases, ICD) og er utarbeidet av 
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WHO (11). Også DSM-systemet blir mye brukt, spesielt innen forskning, og er utarbeidet av 

den Amerikanske psykiaterforeningen (12).  

Hos barn og unge deler vi gjerne inn de psykiske plagene etter emosjonelle forstyrrelser (som 

også kalles internaliserende plager) og adferdsforstyrrelser (som kan kalles eksternaliserende 

plager) (13). De internaliserende plagene er emosjoner som tristhet, engstelse og å være 

bekymret, og kan utvilkle seg til stemninglidelser som depresjon og angst. De 

eksternaliserende plagene er for eksempel hissighet, uoppmerksomhet, aggresjon, opposisjon 

og overaktivitet, og kan utvikle seg til ADHD, adferdsforstyrrelser etc. Man kan ha plager i en 

av leirene, eller en blanding av internaliserende og ekternaliserende plager (9, s. 8). 

 

Helsefremming og forebygging 

For å beskrive hva som ligger i ordet «helsefremming» må man også definere ordet «helse». 

Dette er et ord som brukes i mange sammenhenger med tanke om at folk har samme 

forståelsen av ordet, men det er vanskelig å samles om én definisjon. For mange betyr helse 

fravær av psykisk eller fysisk sykdom. WHO (14) referert i Mæland (15, s. 39), kom i 1946 

med definisjonen «fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære» for helse. Her foreslås det at 

helse handler om hele mennesket, ikke bare kroppen. Den sosiale komponenten er også 

kommet med i definisjonen til WHO, og helse vil dermed omfatte mye mer enn bare fravær 

av sykdom.  

 

Begrepet helsefremming (health promotion) ble først tatt i bruk i Ottawa-charteret fra den 

første internationale konferansen om helsefremming arrangert av WHO i 1986, og omhandler 

livsstils- og levekårtiltak som bedrer helsen; både fysisk, mentalt og sosialt (16). 

Helsefremming handler i stor grad om å istandsette folk til kontroll over egen helse, og evne 

til å forbedre sin egen helse. Skal man tenke helsefremmende arbeid i befolkningen, kan vi 

ikke bare rette oss mot risikogrupper, men hver enkelts hverdagsliv, og hvordan man kan 

tilrettelegge for god helse på alle plan; inkludert familie og samfunn.  

 

Forebygging kan ligne på helsefremming, men dette er først og fremst tiltak som blir 

gjennomført for å redusere risikoen for spesifikke sykdommer, mer enn å øke muligheten for 

god helse og livsstyrke i populasjonen. Vi deler gjerne inn i primær-, sekundær- og tertiær 

forebygging. Primærforebygging handler om å styrke helsen og hindre at spesifikke 

sykdommer oppstår, som oftest rettet mot risikogrupper og risikofaktorer. 

Sekundærforebygging innebærer å stoppe sykdomsutviklingen i en tidlig fase eller hindre 
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tilbakefall, mens tertiærforebygging er å hindre forverring av situasjon og funksjon, med 

ønske om et godt liv med den helsesvikten som foreligger (17). 

 

Salutogenese, sense of coherense og empowerment 

Salutogenese handler om faktorer i livet som virker helsefremmende. Dette kan være 

forskjellig fra person til person. For noen er den roen en tur i skogen gir en, det som gjør at 

man føler seg levende og tilstede og trives i en travel hverdag. For andre er det en vakker 

solnedgang, en god konsert, tid med familien eller en god middag med noen en er glad i. De 

salutogene faktorene i livet styrker helsen og er de som gjør at vi blir mer robuste og holder 

oss friske både psykisk og fysisk, i motsetning til de patogene faktorere, som kan fremkalle 

sykdom (18). 

 

Et annet begrep som gjerne brukes når man snakker om helsefremming er «sense of 

coherence» eller følelse av tilhørighet. Dette handler om å nyttiggjøre seg av den situasjonen 

man er i, med sine ressurser og den kapasiteten man har. Man må først forstå hvilken 

situasjon man er i for å kunne bevege seg i en retning for å bedre sin egen helse (18). Tanken 

er at hvert enkelt individ kan bedre sin egen helse ved å selv ta styring over de faktorer som 

virker helsefremmende og som gjør at personen forblir frisk, dette kan også kalles 

«empowerment» (19). 

 

Familierelasjon  

Familierelasjoner er et begrep som formes ut fra kulturen man lever i. I noen land og samfunn 

vil en familierelasjon være relasjon til en hvilken som helst slektning, fordi familien står så 

sterkt i den kulturen. Her i Norge brukes ordet familierelasjon skjeldent når det kommer til 

f.eks grandtanter og tremenninger, det kaller man som oftest slektninger. Videre i teksten vil 

familierelasjoner handle om relasjoner mellom medlem av samme husstand. I Norge vil dette 

i dag for det meste handle om forelder-forelder relasjon, foreldre-barn relasjon, og 

søskenforhold.  

 

Barn og unge 

I dette litteraturstudiet blir begrepet barn og unge brukt om folk i alderen 0-18 år om ikke 

annet er presisert.  
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Problemstilling 

Fordi alle barn og unge på en eller annen måte tilhører en familie, og siden vi både ser 

endringer i familiestruktur og utfordringer knyttet til psykisk helse hos barn og unge, har 

denne oppgaven fokus på å undersøke hvordan familierelasjoner påvirker barn og unges 

psykiske helse, og om familien eventuelt kan fungere som en helsefremmende institusjon?  

Forskning på hvordan barn og unge opplever familien og hva som er viktig for god psykiske 

helse er også av interesse.  
 

De mer spesifikke forskningsspørsmålene for denne litteraturstudien er: 

1) Hvordan påvirker familierelasjoner barn og unges psykiske helse?  

2) Kan familien fungere helsefremmende når det kommer til barn og unges psykiske helse? 

3) Hva mener barn og unge er viktig for god psykisk helse, og hva mener de om 

familierelasjoner og familietid? 

 

Metode  

For å finne den litteraturen som trengs for å svare på problemstillingen, ble det gjort et 

systematisk litteratursøk. Problemstillingen ble satt inn i et PICO-diagram som vist under.  

 

PICO-diagram 

Ønsket var å finne ut av viktigheten av (I) familierelasjoner eller familietid som (O) 

forebygging/helsefremming av psykisk helse hos barn og unge(P): 

P (Person): child, children, youths, teenager*, adolescent*, mental health,  

I (Intervention): family, parents, family relation*, family bond, family time, quality time 

C (Comparison): no intervention 

O (Outcome): Health promotion, prevention 

 

I søket ble det brukt OR og AND som skilleord. Forskjellige kombinasjoner av søkeordene 

ble brukt, og det ble sett på hva som gav artikler som svarte best på problemstillingen.  

Den endelige kombinasjonen i PubMed var:  

(child OR children OR youths OR teens OR teenager OR adolescent OR adolescents) AND 

(mental health) AND (family time OR family OR family bond OR family relation OR quality 

time OR parent OR parents) AND (prevention OR health promotion) 
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Første søk ble gjort 11.01.2017 i PubMed, og det ble oppdatert 22.05.17. Det ble også gjort 

søk i PsycInfo siden dette er en problemstilling som kan omfatte flere fagområder. Det ble 

ikke satt noen tidsbegrensning, fordi dette kan være tidløse sannheter, som ikke nødvendigvis 

endrer seg med årene.  

 

For å finne hvilke begrensninger søket skulle ha når det kom til studiedesign, måtte jeg ta for 

meg hvilke typer studier som kunne svare på problemstillingen.   

Spørsmålet «Hvordan påvirker familierelasjoner barn og unges psykiske helse?» kunne svares 

på på forskjellige måter: 

- Årsak/etiologi – Hvorfor får noen barn og unge psykiske vanker? Har familien noe å si? – 

Kohort/kasus kontroll (observasjonsstudier)  

- Effekt av tiltak – Har det noe å si om familien er til stede for barn og unges psykiske helse? 

– Randomisert kontrollert undersøkelse (RCT) 

- Erfaringer og holdninger – hvordan oppleves det å være barn i dagens familier og hva gjør 

det med opplevelsen av psykisk helse hos barn? – Kvalitative studier 

 

Vi ser allerede her at de tre spørsmålene i problemstillingen går litt inn i hverandre, og kan på 

noen måter ses på som forskjellige sider av samme sak, så også spørsmål 2 og 3 vil kunne 

besvares fra studiedesignene over.  

 

Ut fra disse spørsmålene ble søket begrenset til reviews, systematiske review, intervjubasert 

forskning og observasjonsstudier. 

 

Kommentar til begrensning av studiedesign 

Ideelt sett når man vil undersøke effekt av forebyggende tiltak ville man valgt RCT som 

studiedesign. I dette tilfellet er vår intervensjon familietid/kvalitetstid med familien. Det er 

vanskelig å skulle randomisere folk til en gruppe hvor familien får mindre prioritet, siden 

dette er en forutsetning for trivsel, overlevelse (mat og hygiene til barna), og det ville vært 

uetisk. Derfor ble søket begrenset til observasjonelle studier, hvor tanken er at man kan se på 

en befolkningsgruppe over tid og se hvordan det går med barna/ungdommene som eventuelt 

kommer fra familier uten familiefokus/tid i sammenligning med barn som kommer fra 

familiefokuserte familier. Intervjubasert forskning ble også tatt med, hvor svar på hvordan 

barn/ungdom oppfatter oppveksten sin, hva de legger vekt på, kunne komme frem. Det var 

også av interesse å sjekke om det fantes noen systematiske oversiktsartikler som hadde samlet 
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informasjon på området. 

 

Søkeresultat/prosedyre 

Disse systematiske søkene gav treff på 695 artikler. Disse ble grovsortert etter overskrifter og 

de som åpenbart ikke svarte på problemstillingen ble tatt vekk. Det var da 112 artikler igjen.  

Abstractene av disse artiklene ble lest og sortert ut etter hvilke som passet og som var av 

interesse å lese hele artikkelen av, det var 70 artikler. 

Disse 70 artiklene ble lest full tekst av, og de ble delt inn i relevante artikler, ganske relevante 

artikler, semirelevante artikler og lite relevante artikler, utfra hvor godt artiklene svarte på 

problemstillingen. Artiklene som hadde blitt plassert i kategoriene relevante artikler og 

ganske relevante artikler ble deretter kvalitetssikret vha. sjekklistene fra helsebiblioteket.no 

(20) (varierende ut fra hvilken type studie). 

Etter kvalitetssikringen ble artiklene fordelt etter kvalitet; god-moderat-dårlig, og de artiklene 

som ble vurdert til god- eller moderat kvalitet ble innlemmet. Disse artiklene har videre blitt 

oppsummert og diskutert under resultat og diskusjon, i alt åtte artikler fra søket. 

I tillegg til dette ble det tatt med en rapport som fagpersoner tipset om, denne ble 

kvalitetssikret på samme måte som beskrevet over. Det vil si at tilsammen ni vitenskapelige 

arbeider er inkludert i denne studentoppgaven.  

 

Det ble også gjort et søk på google scholar for å se hva som ligger ute av litteratur, men ingen 

artikler derfra ble vurdert til å være så relevante at de ble tatt med.  

Google scholar søkeord: quality time with children youths mental health family health 

promotion 

 

Inklusjonskriterier 

For at artiklene skulle bli tatt med i denne studentoppgaven måtte de omtale familie/foreldre 

og barn/ungdom, og på noen måte forklare sammenheng mellom barnas psykiske helse og 

familien. De måtte med andre ord være relevante med tanke på problemstillingen. Artiklene 

måtte også være av god eller moderat kvalitet, etter kvalitetssikringen. Dette innebar blant 

annet at artikkelen hadde en klart formulert problemstilling med et studiedesign som passet til 

type spørsmål, og at resultatene var til å stole på (20). Språkbegrensningen ble satt til artikler 

på norsk og engelsk. 
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Resultat 

Etter innsamling av litteratur var det ni artikler som ble brukt videre i denne studien.  

Blant dem er to systematiske oversiktsartikler med tilhørende metaanalyser, en metaanalyse, 

tre oversiktsartikler, to enkeltstudier og en rapport. 

Rapporten tar utgangspunkt i to norske studier, hvor av den ene av disse studiene (TOPP) er 

den samme studien som det ene enkeltstudien tar utgangspunkt i.  

Under er hver enkelt av studiene oppsummert, med deres resultat inkludert kvalitetssikring av 

dem. 

 

Oppsummering av forskning  

Systematiske oversiktsartikler med tilhørende metaanalyser 

En systematisk oversikt og metaanalyse av god kvalitet har undersøkt sammenhengen mellom 

karaktertrekk hos foreldre og risikoen for at deres ungdommer (12-18 år) får depresjon eller 

angst (21). Flere av egenskapene var koblet til økt risiko for depresjon og angst, blant dem var 

konflikt mellom foreldre, overinvolvering i barnas liv, en oppdragerstil hvor man var kritisk 

til barnet, brukte straff, og var mindre varme i møte med barna. De fant også at det å la barna 

få økt autonomi i pakt med jo mer moden de blir og å være involvert/overvåken i barnas liv 

var koblet til redusert sannsynlighet for depresjon hos ungdommene. Ellers var det økende 

forskning på at det kunne være sammenheng mellom tilbaketrekking hos foreldre og 

depresjon og angst, inkonsistent oppdragelse og depresjon, og redusert angst hos barna ved 

oppmuntring fra foreldre til å være med andre. Forfatterne oppfordrer til å bruke denne 

kunnskapen for målrettet forebygging av depresjon og angst hos barn og unge (21). 

 

En systematisk oversikt og metaanalyse av god kvalitet undersøkte sammenhengen mellom 

foreldres karaktertrekk og barnas (5-12 år) risiko for angst, depresjon og internaliserende 

plager (22). Både overgrep av foreldre, det å være kritisk til og å straffe barnet, konflikt 

mellom foreldre, over-involvering og mindre varme var forbundet med økt risiko for 

internaliserende plager. Konflikt mellom foreldre og det å være kritisk til og å straffe barnet 

var også forbundet med mer depresjon. Man fant ingen gode bevis for sammenheng mellom 

angst og noen av faktorene som ble undersøkt, men flere av karaktertrekkene viste mulige 

sammenhenger. For at forfatterne skulle karakterisere funnene som pålitelige måtte de finne 

en signifikant effektstørrelse fra longitudinelle studier i metaanalysen (22). 
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Metaanalyse 

En metaanalyse av god kvalitet samler foreldretreningsprogram med hovedfokus på foreldre, 

ikke barna (23). Forfatterne konkluderer med at de finner en liten til veldig liten forskjell 

mellom barn fra familier som har fått foreldretreningsprogram som intervensjon og barn fra 

familier som ikke har fått noen intervensjon (kontrollgruppen) når det kommer til barnas 

internaliserende-, depressive- og angst-symptomer. De finner imidlertid potensielt signifikant 

langtidseffekt når det kommer til internaliserende plager og stemningslidelser hos barna i 

gruppene som har gått igjennom foreldretreningsprogram (mindre internaliserende plager og 

stemningslidelser).  

Selv om effekten som er funnet er liten i absolutte mål, kan de sammenlignes med effekten av 

andre preventive intervensjoner som brukes for å bedre barn og unges psykiske helse, også 

når man inkluderer de intervensjonene som utføres direkte på barna/ungdommene selv, og 

studien kan derfor ha viktige funn med tanke på folkehelsetiltak og strategier i fremtiden (23). 

 

Oversiktsartikler 

En oversiktsartikkel over søskenmobbing av moderat kvalitet viser at mellom 15-50% av barn 

blir mobbet av søsken, mens mellom 10-40% mobber søsken (24). Dette er basert på 19 

studier som alle har hovedfokus på søskenmobbing, men studiene varierer stort i hvordan 

søskenmobbing måles (f.eks. har du noen gang blitt mobbet vs. mobbet siste 6 mnd.). 

Familiefaktorer som mishandling eller vold fra foreldre, og oppdragerstil som lite varme i 

forholdet mellom foreldre-barn, lite tilstedeværelse og direkte/hard oppdragelse, har også vist 

større risiko for søskenmobbing. I flere av studiene fant de stor sammenheng mellom 

søskenmobbing og problemer knyttet til psykisk helse som depresjon og ensomhet, men 

studiene viste også at søsken med sporadiske konflikter som del av en balansert, støttende og 

involverende relasjon skaper mulighet for bedre konfliktløsning som kan ha positive fordeler 

for barns emosjonelle og sosiale utvikling (24). 

 

En oversiktsartikkel av moderat kvalitet omtaler effekten av familiemåltid på risikoatferd hos 

ungdom (25). 18 artikler ble innlemmet i studien og risikoatferdene som ble undersøkt og 

omtalt var alkohol, tobakk, marihuana og andre rusmidler, aggressiv og/eller voldelig 

oppførsel, dårlige skoleresultater, seksuell risikoatferd, psykisk helse og spiseforstyrrelser.  

De fant at det var sammenheng mellom antall familiemåltid og alkoholinntak, 

aggressiv/voldelig adferd, skoleresultat, seksuell risikoatferd og psykisk helse, hvor økt 
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hyppighet av måltid førte til mindre risiko for negativ adferd. Familiemåltider var også 

forebyggende mht tobakkbruk og spiseforstyrrelser hos jenter, men effekten ble ikke funnet 

hos gutter. En av sju studier som omtalte rusbruk fant signifikant assosiasjoner. Det var kun to 

studier som undersøkte skoleresultat og seksuell risikoatferd, så her er bevisgrunnlaget tynt 

(25). 

 

En oversiktsartikkel av moderat kvalitet undersøker hvilke faktorer som kan forebygge at 

ungdom sliter psykisk etter voldsopplevelser (blir utsatt for eller er vitne til) (26). Nære og 

varme familierelasjoner virker forebyggende for stemningslidelser (depresjon, angst, PTSD) 

etter voldsepisoder. De fant 16 kvantitative effektstørrelser som ble samlet under ‘nære og 

varme familierelasjoner’, der 11 var statistisk signifikante. Også sosial støtte fra familien etter 

voldsopplevelse var protektivt for ungdommenes psykiske helse. Her var 11 av 22 

kvantitative effektstørrelser statistisk signifikante. Ved nære og varme familierelasjoner fant 

man også mindre eksternaliserende plager (aggresjon, narkotikabruk) hos ungdommene som 

var utsatt for/vitne til vold. 

Det ble ikke funnet sammenheng mellom overvåkenhet/involvering i ungdommenes liv og 

mindre internaliserende plager eller stemningslidelser etter voldsopplevelser. Både 

familiestruktur og foreldrenes mentale helse (hvis god) kunne virke forebyggende for 

internaliserende plager og stemningslidelser etter voldsepisoder, men mer forskning trengs 

(26). 

 

Enkeltstudier 

En liten kvalitativ studie av moderat kvalitet intervjuet 15 ungdommer og 15 foreldre til andre 

ungdommer om emosjonelt velvære (og mental helse) for å få kartlagt hva folk legger i 

ordene emosjonelt velvære og hvordan vi kan promotere dette hos unge (27). Begge gruppene 

diskuterte stabilitet, lykke, mulighet til å håndtere forskjellige situasjoner, være trygg og 

komfortabel med ‘hvem du er’ og ‘hvor du passer inn’ og å være empatisk som nøkler til godt 

emosjonelt velvære.  

For å oppnå emosjonelt velvære sa begge gruppene at det var viktig å gi og få oppmuntringer 

og kompliment og å bli elsket.  

Ungdommene syntes det var viktig med frihet og autonomi, men hevdet allikevel at det var 

viktig å føle seg elsket på hjemmebane både i ord og gjerning, og å bruke tid med familien og 

gjøre ting sammen. De var bekymret for hvor lite tid foreldrene brukte med barna. 

Foreldregruppen fortalte på den andre siden hvordan de lengtet etter å bruke tid med barna. 
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Begge gruppene visste lite om hvilke tilbud som fantes i samfunnet når det kom til 

emosjonelle problemer og forebygging, og foreldre syntes det var mye stigma rundt 

foreldretreningsprogram og følte de var dårlige foreldre hvis de trengte å oppsøke noe slikt 

(27). 

 

Data fra en norsk prospektiv 11-års longitudinell undersøkelse av god kvalitet ble bruke til å 

identifisere interne og eksterne faktorer som påvirker barnas mentale helse og sosiale 

kompetanse (28). De fant at både familiære risikofaktorer og støttende faktorer kunne 

prediktere problemoppførsel. Familiære risikofaktorer de identifiserte var: mor med angst 

eller depresjon, familiestress (problemer med betaling av regninger, jobb, partners helse og 

relasjon til partner rapportert av mor), stress relatert til annet barn, negative livshendelser som 

død og alvorlig sykdom og konflikter i ekteskap og krangling. De støttende faktorer de fant 

var: positive livshendelser, mors sosiale støtte fra partner, familie rundt, venner og naboer. 

Sosial kompetanse var predikert av sosial støtte fra forskjellige kilder (familie, venner og 

nabolag) og hvor emosjonelt barnet var og beskjedenhet (28). 

 

Rapport fra Folkehelseinstituttet 

En rapport fra Folkehelseinstituttet med utgangspunkt i de to norske studiene TOPP og HUS 

som er av god kvalitet viser at mer enn halvparten av de unge i alderen 14-15 år synes at 

foreldrene er for lite hjemme (9). Én av tre mener også de har for mye ansvar i hjemmet til 

tider. Mor, far og ungdommer savner å bruke mer tid sammen. Disse risikofaktorene for 

utvikling av psykiske plager fant de i studiene: foreldre med psykiske plager, konflikter 

mellom foreldre, dårlige foreldreferdigheter, stress/belastninger i familien, lite sosialt støtte 

for både mor og barn (venner og familie rundt) og barn som er sky og har negativ 

emosjonalitet. Psykisk velvære blant ungdommene var assosiert med foreldre med mindre 

belastninger og foreldre som opplevde mye støtte. De ungdommene som ikke hadde god 

relasjon til foreldrene hadde flere psykiske plager enn de som hadde god relasjon med 

foreldrene. De ungdommene som kunne snakke fortrolig med en av familiemedlemmene 

hadde signifikant færre negative psykiske symptom enn de som ikke hadde noen å snakke 

fortrolig med. Ungdommene som opplevde at foreldrene var konsistente hadde lavere 

symptomnivå enn de som ikke hadde konsistente foreldre (9). 
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Diskusjon  

Kommentar til de ulike artikler og funn 

1) Det første spørsmålet som ble undersøkt i denne litteraturstudien var: Hvordan påvirker 

familierelasjoner barn og unges psykiske helse? 

Som svar på dette spørsmålet ble det funnet både artikler som identifiserte familiære 

risikofaktorer for problemer knyttet til psykisk helse hos barn og unge, men også artikler som 

identifiserte familiære beskyttelsesfaktorer.  

2) Beskyttelsesfaktorene kan besvare spørsmål 2: Kan familien fungere helsefremmende når 

det kommer til barn og unges psykiske helse.  

Vi ser her at spørsmålene går inn i hverandre, så under er spørsmålene besvart ved å peke på 

risikofaktorer i familien som kan føre til psykiske plager og lidelser hos barn og unge, og 

beskyttende faktorer i familien som kan virke helsefremmende.  

3) Deretter er spørsmål 3 besvart: Hva mener barn og unge er viktig for god psykisk helse, og 

hva mener de om familierelasjoner og familietid? 

Ut fra funnene i de tre spørsmålene blir samfunnsperspektivet dratt frem, dvs. hvordan 

funnene i spørsmål 1-3 kan bli brukt i samfunnet.  

 

 

1) Familiære risikofaktorer for psykiske plager og lidelser hos barn og unge 

Forskningen peker på at familien kan føre til økt risiko for psykiske plager hos barn og unge. 

Det kan være foreldre, søsken eller familiens livssituasjon som er risikofaktorene.  

 

Foreldre som risikofaktor for psykiske plager hos barn og unge 

Mor og fars relasjon er en av faktorene som kan påvirke barna. To systematiske oversikter 

finner sammenheng mellom konflikt mellom foreldre og internaliserende plager og depresjon 

hos barn (5-12 år) (22) og depresjon og angst hos ungdom (13-18 år) (21). Den norske 

enkeltstudien (28) og rapporten fra Folkehelseinstituttet (9) fant også sammenheng mellom 

konflikt/krangling mellom foreldre og psykiske plager/problemoppførsel. De to sistnevnte kan 

ha brukt samme kilde til sin konklusjon, og kan dermed bare regnes som en kilde. Vi har 

derfor tre studier som peker på at dårlig relasjon mellom foreldre kan føre til psykiske plager 

hos barna. Alle disse studiene ble regnet som av god kvalitet (9,21,22,28). 
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Noe annet som kan virke negativt på barna er oppdragerstilen til foreldrene. Flere av studiene 

har pekt på forskjellige typer oppdragerstiler som kan være destruktive.  

Yap og medarbeidere (21,22) viser i sine studier sammenheng mellom det å være kritisk til og 

straffe barna og depresjon, angst og internaliserende plager. Også overgrep, lite varme i møte 

med barna og overinvolvering var forbundet med flere psykiske plager. 

Hos barn med foreldre som ikke var konsistente i oppdragelsen var det forhøyet symptomnivå 

i den norske longitudinelle studien omtalt i rapporten fra Folkehelseinstituttet (9), noe også 

studien til Yap og medarbeidere (21) støtter. I tillegg forklarte oversiktsartikkelen om 

sammenheng mellom søskenmobbing og psykisk uhelse (24) at oppdragerstiler som lite 

varme og direkte/hard oppdragelse økte risikoen for søskenmobbing, som igjen kunne føre til 

flere psykiske plager.  

 

En systematisk oversikt og metaanalyse (23) fant langtidseffekt av foreldretreningsprogram 

og mindre internaliserende plager. Disse foreldretreningsprogrammene hadde forskjellige 

angrepspunkt, hvor ett av disse var oppdragerstil (andre angrepspunkt var foreldrenes 

psykiske helse, foreldre-barn relasjonen og foreldre som coach for barnas problem). Analysen 

konkluderte med at foreldrene hadde en viktig rolle i barnas utvikling, og mente at det å 

inkludere foreldre mer i forebygging av barn og unges internaliserende plager ville være 

hensiktsmessig, f.eks med å oppfordre til foreldretreningsprogram for å øke 

oppdragerkompetansen og redusere negative egenskaper. 

 

Altså vil oppdragerstiler hos foreldre som det å være kritisk til og straffe, misbruk, 

overinvolvering, lite varme og inkonsistens i oppdragelsen kunne føre til psykiske plager hos 

barna. Dette er potensielle angrepspunkt i forebygging av psykiske plager og lidelser hos barn 

og unge, hvor foreldretreningsprogram kan være en alternativ strategi.  

 

Psykisk helse hos foreldre var et annet tema som ble dratt opp i flere av studiene. Den 

longitudinelle enkeltstudien fra Norge (28) fant sammenheng mellom mor med angst eller 

depresjon og økt risiko for psykiske helseplager hos barna. Også de systematiske oversiktene 

til Yap og medarbeidere (21,22) snakker om hvordan det å fokusere på at foreldre skal kunne 

håndtere sin egen psykiske helse i foreldretreningsprogram, vil kunne føre til helsegevinst hos 

barna. Viktigheten av at foreldre tar sin egen psykiske helse på alvor vil altså være essensiell. 

Sliter foreldrene psykisk er det viktig at de søker hjelp og lærer seg å håndtere sin egen 

psykiske helse, dette vil være fordelaktig for barna.  
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Annen forskning støtter også disse funnene. I rapporten fra folkehelseinstituttet av Torvik og 

Rognmo fra 2011 (29) ble det regnet på sammenhengen mellom foreldrenes psykiske lidelse, 

og barnas risiko for psykiske lidelse. Hadde begge foreldrene psykiske lidelser hadde barna 

3,4 ganger økt risiko for selv å få en psykisk lidelse, mens hvis kun en av foreldrene hadde en 

psykisk lidelse, var risikoen ca 2,1 ganger høyere enn barn med foreldre uten psykiske 

lidelser. Risikoen økte også med alvorlighetsgraden av den psykiske lidelsen til foreldrene, 

men det må poengteres at det var flere faktorer som spilte inn, og slett ikke alle barna fikk 

psykiske lidelser. Også resultater fra multisenterstudien ledet av Ruud fra 2015 (30) viser til 

økt belastning blant barn med foreldre med psykiske lidelser. Barna som hadde psykisk syke 

foreldre rapporterte dårligere livskvalitet enn normalbefolkningen.  

 

Det har vært vist at det er en toveis assosiasjon mellom god kvalitet i kjæresterelasjon og 

psykisk helse (31). Altså vil foreldre som har en god relasjon til hverandre, generelt ha det 

bedre psykisk. Derfor vil fokus på foreldrenes relasjon til hverandre også kunne føre til økt 

psykisk velvære hos foreldre, og dette kan igjen virke positivt på barna sin psykiske helse.  

 

Barnets relasjon til foreldre kan også være av betydning. I rapporten fra Folkehelseinstituttet 

(9) var det 3 % av ungdommene som hadde svart at de var lite fornøyde med 

familieforholdene(relasjonene). Disse hadde mye emosjonelle plager. Det var ingen av de 

andre studiene som omtalte dette spesifikt, så her er bevisgrunnlaget noe tynnere, men det er 

grunn til å anta at barn i store konflikter med foreldre av forskjellige grunner kan utvikle 

psykiske plager, både pga redusert trygghet, sosial støtte og fellesskap.  

 

Søsken som risikofaktor for psykiske plager hos barn og unge  

Søsken er en viktig bestanddel av familien. I 2018 viste statistikk fra Statistisk sentralbyrå at 

ca 65% av alle barn i Norge hadde minst ett søsken (32). Én av studiene (24) hadde tatt for 

seg dette tema, og viste at søskenmobbing kunne føre til depresjon og ensomhet, men 

forfatterne hadde bare funnet 19 studier som over de siste 25 årene som hadde fokusert på 

søskenmobbing, og kun fem av disse studiene hadde undersøkt sammenhengen mellom 

søskenmobbing og emosjonelle problemer. Fire av disse fant stor økning i depresjon og 

ensomhet og flere atferdsproblem blant barna utsatt for søskenmobbing. Det er vanskelig å 

trekke noen klare konklusjoner av dette, med såpass få studier som har forsket på dette.  

 



 20 

Familiens livssituasjon som risikofaktor for psykiske plager hos barn og unge 

Familier med lite sosial støtte rundt seg står dårligere stilt enn familier med gode sosiale 

nettverk. Både det at foreldrene har lite støtte fra familien rundt seg og venner, og at barna 

ikke har et nettverk rundt seg kan føre til forhøyet risiko for psykiske plager viser rapporten 

fra Folkehelseinstituttet (9). 

 

En familiær risikofaktor er også stress over tid. Eksempler på dette kan være langvarig 

sykdom, død, problem med et annet barn, økonomiske problem ect (28). Dette er faktorer som 

kan være uforutsigbare og helt uavhengig av familiefunkjson, men allikevel verdt å merke seg 

med tanke på forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge. Når vi identifiserer 

risikofaktorer, kan vi gripe inn og drive primærforebygging.  

 

 

2) Hvordan kan familien virke forebyggende/helsefremmende for psykisk helse hos barn 

og unge? 

Når vi ønsker å se på familien som helsefremmer av barnas psykiske helse, vil vi se at en del 

av elementene er det motsatte av risikofaktorene vi nettopp har sett på. Allikevel tas hvert 

enkelt element med i oppgaven, for å vise til litteraturen som tar for seg disse punktene.  

 

Foreldre som helsefremmer for bedre psykisk helse hos barn og unge 

Mors og fars gode relasjon kan influere barna. Den longitudinelle studien fra Norge (28) viste 

at det var mindre problemoppførsel blant de barna som hadde en mor som fikk sosial støtte fra 

sin partner. Utenom dette ble det ikke skrevet spesifikt om denne effekten i de andre studiene, 

bare at negativ relasjon mellom foreldre kunne virke negativt, og da er det også nærliggende å 

tro at det motsatte også stemmer; at positiv relasjon mellom foreldre virker positivt på barnas 

psykiske helse.  

 

Positiv oppdragerstil kan virke helsefremmende for barn og unges psykiske helse. Flere av 

studiene tar for seg dette tema. En av måtene foreldre kunne hjelpe barna i en positiv retning 

var å la barna få økt autonomi i pakt med jo mer moden de ble (21,27). Det at foreldrene var 

konsistente i oppdragelsen var en av de viktigste faktorene for god psykisk helse i den norske 

rapporten fra Folkehelseinstituttet (9). Yap og medarbeidere (21) støtter dette med funn om 

sammenheng mellom inkonsistent oppdragelse og depresjon. Det å være involvert i barnas liv 
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og være overvåken var en annen faktor som kunne være positiv i følge Yap og medarbeidere 

(21), men den samme sammenhengen ble ikke funnet i studien som foretok seg beskyttende 

faktorer som kunne forebygge psykiske plager etter voldsopplevelser (26). Her ble det ikke 

funnet signifikante sammenhenger mellom mindre internaliserende plager eller 

stemningslidelser blant ungdommene som var utsatt for vold og som hadde foreldre som var 

involvert og overvåken i livene deres sammenlignet med de ungdommene som ikke hadde 

det. 

 

En annen helsefremmende faktor som kom frem i flere av artiklene var å ha en positiv 

relasjon til foreldrene. Det at barna opplevde foreldrene som støttende kunne virke positivt og 

helsefremmende (9,26). Det kom også frem at ungdom som opplevde å ha et godt forhold til 

foreldrene fikk færre psykiske plager enn de som hadde et problematisk forhold til foreldrene 

(9). En artikkel fra the Lancet (33) beskriver også hvordan god forelder-barn-kommunikasjon 

er forbundet med bedre selvtillit, bedre sosial funksjon og færre psykiske helseproblemer. 

 

Søsken som helsefremmer for bedre psykisk helse hos barn og unge 

Studien som omtaler søskenmobbing (24) fremhever at søsken som hadde sporadiske 

konflikter som del av en balansert, støttende og involverende relasjon kunne virke positive 

for hverandre. Gjennom denne relasjonen kunne de lære bedre konfliktløsning, og barna 

kunne også ha fordeler når det kommer til emosjonell og sosial utvikling hvis de hadde slike 

søskenrelasjoner. Som med søskenmobbing over, er dette den eneste av studiene som omtaler 

dette, og vi trenger mer litteratur på området for å dra klare konklusjoner.  

 

Familien som helsefremmer for bedre psykisk helse hos barn og unge 

Det er kjent at familien er grunnpilaren i et barns liv, det er her det er født, vokser, utvikler 

seg og her størsteparten av verdensbildet blir dannet (33). Men hvordan virker familien 

helsefremmende som institusjon? I oversiktsartikkelen om viktigheten av familiemåltid (25) 

konkluderes det med at familiemåltid kan virke forebyggende for en rekke risikoatferder hos 

ungdom. En av elementene det virket forebyggende mot var psykiske lidelser. De kom også 

frem til at jo flere måltider i uken, jo mer beskyttende var det. Hva med familiemåltidene som 

virket beskyttende er noe som kan diskuteres. Er det selve maten i måltidet (at ungdommene 

får regelmessig god og næringsrik mat), eller kanskje er det samtalen om dagen som har gått 

som virker forebyggende, eller fellesskapet som oppleves rundt et familiemåltid? Det er 
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vanskelig å dra konklusjoner ut fra en slik oversikt, men vi har grunnlag for å tro at familien 

som enhet kan ha en viktig helsefremmende funksjon hos barn og unge. 

 

Svaret på de to neste spørsmålene er basert på en liten kvalitativ studie samt rapporten fra 

Folkehelseinstituttet. 

3a) Hva mener barn og unge er viktig for god psykisk helse? 

For å ha god psykisk helse var det fire faktorer som ble nevnt av ungdommene i den 

kvalitative enkeltstudien til Coverdale og medarbeidere (27): 

 

- det var viktig å vite hvem man var. Man måtte være komfortable med hvem man var og være 

trygge på at det var nok. 

  

- det var også viktig å være trygg på egne muligheter. Man måtte vite hva man kunne, 

hvordan man skulle håndtere ulike situasjoner og ha en følelse av stabilitet, frihet og 

autonomi. 

 

- ungdommene uttrykte også at det var viktig å bety noe for andre. En måte å gjøre dette på 

var å gi oppmuntringer og kompliment til folk rundt en. 

 

- Tilhørighet var en annen faktor som ble uttrykt. Følte man tilhørighet ville man kunne få 

dekket behov som å føle seg elsket, få oppmuntringer og kompliment og det å vite hvor du 

passer inn. 

 

Alle disse faktorene er noe familien kan være med å tilfredsstille. Det første punktet 

omhandler identitet. Det er ingen som kjenner barnet slik som familien, og her har familien 

mulighet til å oppmuntre og fortelle barnet sannheten om hvem det er. Det neste punktet 

handler om «sense of coherence» (18) og empowerment (19). Foreldre og familie kan 

tilrettelegge for at barna forstår hvilke ressurser og egenskaper de har som kan utnyttes til å 

bedre den psykiske helsen, og hjelpe dem å ta styring over disse. Familien kan også være et 

trygt og godt fellesskap hvor man kan bety noe for hverandre og man kan oppleve tilhørighet. 

I et genuint familiefellesskap hvor man elsker hverandre sånn som man er og heier hverandre 

frem kan potensielt barnets identitet virkelig få rotfeste, og man kan utruste barna til god 

psykisk helse.  
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3b) Hva mener barn og unge om familietid og familierelasjoner? 

Ungdommene i studien til Coverdale og medarabeidere (27) mente at det var viktig å føle seg 

elsket i ord og gjerning i familien. Det nyttet ikke bare å gi ting til barna, hvis foreldrene ikke 

viste at de var der for dem.  

 

De ønsket å bruke tid sammen med familien, og var bekymret over hvor lite tid foreldrene 

brukte med barna og ungdommene sine (27).  Det samme viste rapporten fra 

Folkehelseinstituttet (9), der mer enn halvparten av ungdommene i alderen 14-15 år mente at 

foreldrene var for mye borte hjemmefra. 

 

Her blir det å prioritere familien tatt opp. For det første trenger barna å oppleve at foreldrene 

er der for dem. Ja, de kan bli glade for fine bursdags- og julegaver, men er ikke foreldrene til 

stede i barnas liv, kan det være at gaven gitt i kjærlighet ikke blir oppfattet like kjærlig. Barna 

trenger å oppleve foreldre som bryr seg om dem i gode perioder, men også i de litt 

vanskeligere periodene i oppveksten. Som foreldre kan det å vise barna at man har tid til de, 

og ønsker å bruke tid sammen være en måte de føler seg elsket.  

 

Med svarene på spørsmålene over ser vi at hvis familien ikke fungerer optimalt, kan familien 

være et sted barn og unge får økt risiko for psykiske helseplager. På den andre siden ser vi at 

familien kan virke helsefremmende hvis den fungere på en god måte. Gode relasjoner, 

konsistens oppdragelse og støtte fra folk rundt familien er gjennomgående tema for god 

psykisk helse hos barn og unge. Viktigheten av å bli elsket og ha tid sammen som familie er 

også faktorer som er diskutert.  

 

Det er også viktig å nevne i en litteraturstudie som dette at det finnes mange andre faktorer 

enn familien som påvirker barn og unges psykiske helse. Arenaer som f.eks. barnehage, skole, 

venner, media og fritidsaktiviteter er med å påvirke barnas psykiske helse. Også arv og 

personlighet vil kunne være med å påvirke hvordan barna har det. Så dette er et komplekst og 

sammensatt bilde hvor det er vanskelig å trekke direkte årsakssammenhenger, men familien er 

antakeligvis av betydning i større eller mindre grad.  
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Hva kan samfunnet gjøre inn mot familie for å forebygge psykisk helse 

Forskningen som er funnet i dette litteraturstudiet indikerer at familien er av stor relevans når 

det kommet til barnas psykiske helse. Både foreldrenes relasjon til hverandre, oppdragerstil, 

foreldrenes psykiske helse, forelder-barn relasjon og familiens livs- og sosiale situasjon kan 

påvirke barnas psykiske helse. Nedenfor er noen eksempler på hva som gjøres i samfunnet i 

dag av helsefremmende tiltak inn mot familie, men også hva som savnes. 

 

Hva gjøres i dag? 

Når det kommer til helsefremmende tiltak som er rettet mot familien, gjør helsestasjonene et 

viktig arbeidet i kommunene. I 1972 kom lov om helsestasjoner og helsetiltak for barn, og det 

ble lovhjemlet at man hadde rett til hjelp fra helsestasjonene (34). Tidligere hadde det vært 

Norske Kvinners Sanitetsforening som hadde drevet mange av helsestasjonene, men i 1974 

tok det offentlige over all driften av helsestasjonene (35). Helsestasjonene har en rekke tilbud, 

blant annet tilbyr de gratis oppfølging av alle familier med barn fra 0-5 år. Det første møtet er 

som regel hjemmebesøk, hvor en helsesøster drar hjem til de nybakte foreldrene. Her har 

helsesøster mulighet til å snakke med foreldrene, oppmuntre til god forelder-barn kontakt, 

svare på spørsmål angående foreldrerollen og informere om alle tilbudene helsestasjonen har. 

Videre følges barnet opp på helsestasjonen, med tilsammen 14 konsultasjoner de første fem 

leveårene, og familien har dermed mulighet til å få tett oppfølging fra helsepersonell i en 

viktig fase av barnets liv (36). 

 

For å fremme sosial støtte for foreldre og den psykiske helsen hos mødre arrangerer 

helsestasjonene barselgrupper. Her møtes mødre med barnene sine når de er rundt fire uker 

gamle, og temaer som opptar mødrene blir tatt opp (36). Utover dette oppfordres mødrene til 

å møtes utenom helsestasjonens oppsatte gruppemøter, og mange barselgrupper møtes jevnlig 

i en kortere eller lengre periode. Dette er et typisk helsefremmende tiltak som kan bedre den 

sosiale støtten og psykiske helsen til mødrene, og som igjen kan føre til positiv psykisk helse 

hos barna.  

 

En annen måte å hjelpe og utruste barnefamilier er ved foreldreveiledning. Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet (Bufdir) har foreldreveilegningsressurser på nett som er tilgjengelig for 

alle. I tillegg til dette finnes arrangerte foreldreveiledningsgrupper som går igjennom 

programmet ICDP (International Child Development Program), som oftest er det kommunen 
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som arrangerer dette, men andre frivillige organisasjoner har også dette tilbudet. Dette er 

grupper med veiledning der man møtes med andre foreldre og målet er at «den enkelte mor 

eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna» (37). 

Dette kan være med på å styrke foreldre-barn forholdet og forebygge psykososiale problemer 

(35). Også foreldretreningsprogram rettet mot familier som allerede har barn med atferds- 

eller andre psykiske plager er anbefalt av norske myndigheter. Eksempler på dette er «De 

utrolige årene», TIBR (tidlig innsats for barn i risiko) og ART (Aggression replacement 

training) (38). 

 

Bufdir har også utarbeidet samlivskurset «Godt samliv», som er et samlivskurs for 

førstegangsforeldre som drives av kommunene. Hensikten med kurset er å styrke parforholdet 

til de nye foreldrene. Det er en stor omveltning å bli foreldre, og kurset fokuserer på det å bli 

familie, kommunikasjon, krangel- og konfliktløsning og «kjærlighetens ABC- fornuft og 

følelser» (39). 

 

«Åpen barnehage» er et annet tilbud noen kommuner tilbyr familier med barn fra 0-3 år som 

ikke går i barnehage. Noen frivillige organisasjoner har også lignende tilbud (35). Dette er et 

alternativ for foreldre som ønsker å være hjemme med barna sine, men allikevel møte andre 

barn og foreldre, eller for familier som ikke har fått barnehageplass. Her har hver forelder 

ansvar for sitt eget barn, men det tilrettelegges for aktivitet sammen med andre barn. Dette er 

en sosial arena, med mulighet for å utvikle bekjentskaper med folk i samme livssituasjon. 

 

En rekke frivillige organisasjoner arrangerer også treff for småbarnsforeldre. Grupper med 

foreldre og barn møtes på «trilletur» med Den norske turistforening (40), eller babysang 

arrangert av forskjellige kirker og ikke-religiøse organisasjoner. Det finnes altså en rekke 

tiltak for familier med små barn som kan virke helsefremmende og forebyggende og som kan 

oppbygge familien.  

 

Allmennlegene har også en viktig funksjon når det kommer til helsefremming i familien. 

Siden allmennlegene både følger opp minst en av foreldrene og barna, har de en unik 

mulighet til å få innblikk i familielivet, og oppmuntre til positiv aktivitet og støtte opp om 

foreldrenes viktige rolle i barnas liv. De har også mulighet til å fange opp psykiske plager på 

et tidlig stadium, både hos foreldre og hos barna, og kan dermed drive forebyggende 

behandling (41).  
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Hva mer kan vi gjøre? 

Tiltakene over kan være med på å fremme god psykisk helse hos barn og unge, med å 

fokusere på god relasjon mellom foreldre (samlivskurs), oppdragerstil og forelder-barn 

relasjon (familieveiledning og helsestasjonens tjenester) og familiens sosiale situasjon 

(barselgrupper, åpen barnehage, andre småbarnstreff). Men er det noe som mangler eller 

burde vært fokusert mer på? 

 

For det første er det viktig med god informasjon ut i samfunnet om familiens viktige rolle. 

Her er det nødvendig at både hver enkelt forelder og familie forstår hvilken rolle de har når 

det kommer til barnas psykiske helse, og dette er noe politikere og media kan og bør være 

tydelig på. I tillegg er det behov for helsepersonell som vet betydningen familien har for å 

kunne oppmuntre til helsefremmende familieliv.  

 

Informasjon om hvilke tilbud som finnes er også viktig å få ut til familiene. Her har 

helsestasjonene og allmennlegene en essensiell oppgave. Det må også oppmuntres til å 

benytte seg av de helsefremmende tiltakene kommunen kan tilby. Det kan også være et behov 

å uttrykke at både samlivskurs og foreldreveiledning er noe som kan passe for alle, de som 

føler de mestrer kjæreste- og familielivet, men også de som synes det kan være mer 

problemfylt. Informasjon og erfaringer kan utveksles mellom deltakerne, og her kan senere 

vansker forebygges, og man kan danne en plattform for et langt og godt liv sammen som 

familie. 

 

Tidlig identifikasjon av familier eller barn i risiko er også viktig. Barn som har foreldre med 

psykiske plager eller barn i familier som gjennomgår stress av forskjellig slag kan være viktig 

å følge opp og veilede, for å legge til rette for at barna skal få utviklet en god psykisk helse. 

Det er vist at det er mulig å identifisere problematferd hos barn så unge som halvannet år, så 

her har både helsesøster og allmennlege en unik mulighet til å fange opp barn og familier som 

trenger ekstra oppfølging (38). Det vil her være nødvendig med godt samarbeid mellom de 

forskjellige kommunale tjenesteyterne for å greie å fange opp barn med økt risiko for 

psykiske plager.  

 

Mange av tilbudene som finnes og som er omtalt over er rettet mot familier med små barn. 

Ungdomstiden kan også være en krevende tid, og det er færre tiltak som er rettet mot familier 

med ungdommer. Foreldretreningsprogram og foreldreveiledning kan være med å hjelpe 
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foreldre med å utvikle oppdragerstiler som er fordelaktig og som kan føre til bedre forelder-

barn relasjon. Dette er tiltak som er bra tidlig i barnas liv, men også i ungdomstiden, hvor 

utfordringene ser annerledes ut, kunne det vært nyttig for mange familier med 

foreldreveiledning med fokus rettet mot ungdom. Her finnes det enkelte private aktører, og 

enkelte kommuner kan også tilby foreldreveiledning, men dette er ofte rettet mot familier som 

allerede har problem, og ikke først og fremst som et helsefremmende tilbud.  

 

En annen faktor som ble tatt opp i flere av studiene var tid med familien og måltid sammen 

(9,25,27). Mange ungdommer savnet tid med familien, og familiemåltid kunne virke 

forebyggende mot psykiske plager og annen risikoatferd hos ungdom. Hvorfor ungdommer 

ikke har tid med familien kan diskuteres. Det kan være at skole, fritidsaktiviteter og venner tar 

så mye tid at ungdommene ikke rekker å være med familien sin. Foreldre som jobber mye kan 

være en annen forklaring. Ungdommene er kanskje hjemme, men skjermbruk gjør at familien 

ikke får fokus. Burde vi som samfunn legge til rette for at familiene skulle ha fått mer tid 

sammen, eller er dette et ansvar hver enkelt familie selv burde ta?  

Det vi uansett kan gjøre som samfunn er å poengtere viktigheten av familie og tid sammen, så 

har hver enkelt forelder og familie mulighet til å ta sitt ansvar.   

 

Det er viktig med godt bevisgrunnlag både når man som politiker skal utforme retningslinjer 

og føringer i helsepolitikken, men også når man skal drive med helseveiledning. Etter et 

systematisk søk gjennom litteratur som omhandler familie og psykisk helse, ses det et stort 

behov for videre forskning. Man trenger mer forskning på befolkningsnivå for å forstå mer av 

årsakssammenheng mellom familie og psykisk helse. Også effekt av forebyggende tiltak som 

foreldreveiledning og samlivskurs burde det forskes mer på. 

 

 

Begrensninger ved metoden 

Søket brukt i denne litteraturstudien gav flere artikler som svarte på problemstillingen, men de 

svarte med forskjellige innfallsvinkel og populasjonsgrunnlag. På denne måten fikk man et 

variert bilde av familiens rolle i den psykiske helsen hos barn og unge, men det ble også 

vanskelig å trekke konklusjoner siden de forskjellige studiene hadde undersøkt forskjellige 

områder når det kommer til familie. 
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Siden studiene som ble tatt med i litteraturstudien i stor grad svarte på forskjellige måter på 

problemstillingen, mangler det viktig negative resultat. Dette hadde det vært lettere å finne 

med en smalere problemstilling, som ønsket å undersøke en konkret ting med familien, for 

eksempel sammenheng mellom psykiske lidelser hos foreldre og barnas psykiske helse. 

 

Man kan stille spørsmål til hvorvidt det går an å trekke konklusjoner når man sammenligner 

studier med forskjellige studiedesign. For å få svart på problemstillingen ble det tatt ut 

informasjon fra de forskjellige studiene, og man prøvde å peke på hva dette sa om familie. 

Dette kan føre til bias, siden problemstillingene i forskningsartiklene ikke er helt den samme 

som denne.  

For å få et enda mer helhetlig bilde av problemstillingen burde det også bli brukt flere 

databaser enn bare PubMed og PsycInfo, for å sikre at relevant forskning på området ble tatt 

med. 

 

Problemstillingen var nok kanskje også litt for vid til å få gode treff på søket. Da søket ble 

startet var man klar over at det kunne bli vanskelig å finne gode studier på hvordan 

familierelasjoner påvirker barn og unges psykiske helse, fordi dette er noe som er vanskelig å 

forske på. Men siden det var et ønske om å finne ikke bare de negative sidene med dårlig 

familiefunksjon, men også de positive sidene med familierelasjoner, ble man nødt til å ha en 

såpass vid problemstilling, og derfor ble det også vanskelig å finne god litteratur basert på 

dagens forskning på tema. 

 

I studiene som diskuterte familiens effekt på psykisk helse hos barn og unge, ble den psykiske 

helsen for det meste definert som sykdom eller bortfall av sykdom. Det er enklere å måle om 

et barn er deprimert eller ikke, enn hvordan barnet trives og hvordan det utnytter sine 

ressurser til å mestre hverdagen og til å bidra i relasjoner og samfunnet. De salutogene 

faktorene har dermed vært vanskelig å identifisere i et slikt litteratursøk. 

 

Generelt er det utfordrende å trekke konklusjoner som handler om helsefremming, fordi det er 

vanskelig å vite hva som er årsakssammenhengen. Er det familien som fører til god psykisk 

helse, eller er det andre årsakssammenhenger som gjør det. La oss si at det egentlig er 

vennerelasjoner som virker forebyggende for den psykiske helsen. Vi vet f.eks at i 

vennerelasjoner tilegner man seg sosiale ferdigheter som overføres til andre sosiale 

sammenhenger, blant annet familie. Hvis du har gode vennerelasjoner, vil du kunne fungere 
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bra i familien også. Utenfra kan det virke som at det er familierelasjoner som har gjort at du 

fungerer bra blant venner, men egentlig kan det være motsatt.  

 

Dette er en studentoppgave med begrenset tid og omfang, men på tross av dette og 

begrensningene som er nevnt ovenfor indikerer allikevel funnene at familien er av stor 

betydning og er en viktig faktor for barn og unges psykiske helse. Dette bør det forskes videre 

på, og dessuten fokuseres på i et samfunnsmedisinsk og helsepolitisk perspektiv. 

 

 

Konklusjon og oppsummering 

Den samlede forskningen som ble identifisert i denne litteraturstudien konkluderer med at 

familien er av betydning når det kommer til hvorfor noen barn og unge får psykiske plager og 

lidelser. Det kommer frem at familien kan både ha helsefremmende effekt, men også føre til 

risiko for problemer knyttet til psykisk helse hos barna. 

Risikofaktorene for psykisk uhelse hos barn og unge som ble identifisert var: dårlig relasjon 

mellom foreldre, negativ oppdragelsesstil, forelder med psykiske vansker, dårlig forelder-barn 

relasjon, og lite støtte rundt familien og stress over tid i familien. Helsefremmende faktorer 

var i stor grad det motsatte (eksempel god foreldrerelasjon og positiv oppdragerstil). 

Elementer som å føle seg elsket og bruke tid sammen som familie var noe ungdommene 

poengterte som viktig.  

 

Siden dette er en studentoppgave med tidsbegrensning er det vanskelig å trekke bastante 

konklusjoner, men funnene indikerer at fokus på familierettede helsefremmende tiltak i 

samfunnet vil være viktig i tiden som kommer. Spesielt vil informasjon om familiens 

betydning og informasjon til familier om hvilke helsefremmede tilbud familien har tilgang til 

være viktig. I tillegg trenger vi ny forskning på området, dette kan være avgjørende for at 

foreldre og familie skal ta den viktige rollen de har; å være et trygt sted barna kan vokse, 

utvikle seg og fullstendig være seg selv.  
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