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Om forelesningen: 
 
Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en 
mer fornuftig samfunnsøkonomi 
 
God psykisk helse må fostres aktivt, utvikles og opprettholdes. Gjør vi det ikke, slår det ut i 
psykiske lidelser. Psykiske lidelser er landets dyreste sykdommer. De koster Norge 185 
milliarder 2015-kroner årlig. Optimal utbredelse av behandling ville redusert sykdomsbyrden 
fra psykiske lidelser med 30 prosent. Det er de vanligste sykdommene, depresjon og angst, 
som er dyrest for landet, og som står for halvparten av sykdomsbyrden fra psykiske lidelser. 
Felles for disse lidelsene, er at de debuterer i ung alder, kan forebygges, og at forebygging 
lønner seg økonomisk. Rapporter fra Folkehelseinstituttet viser at så mange som 15–20 % 
av alle barn og unge har psykiske plager av en  slik art at de har nedsatt funksjon, noe 
som igjen påvirker deres skolefaglige prestasjoner. I dette innlegget gir Holte oss et 
kræsjkurs i forebyggingsteori, og presenterer syv prinsipper for å fremme psykisk helse i 
kommunene, med vekt på skole, men også andre arenaer som helsestasjon, barnehage, 
arbeidsplasser, fysisk aktivitet og kosthold. Han presenterer beregninger av økonomisk 
lønnsomhet ved ulike tiltak, og en modellering av hva vi kan få til hvis vi setter i verk det vi 
vet. Holte sukker over at vi fortsetter å bygge ut behandlingstiltak som har liten effekt på 
folkehelsen, mens forebygging, blant annet gjennom skolen, langt på vei ignoreres. Til slutt 
presenterer han «De syv psykiske helserettighetene» som et mål på om en organisasjon er 
psykisk helsefremmende eller ikke, noe som også berører skolen som arena. 


