
 

 

 

 

RESOLUSJON STUDENTERS PSYKISKE HELSE - EN VARSLET 

KATASTROFE  

Vedtatt på Norsk studentorganisasjons landsmøte 2022 

En av to studenter er ensomme, en av to sliter psykisk og en av seks tenker på å ta sitt 

eget liv. Kapasiteten hos vertskommunene og studentsamskipnadene er sprengt, og 

mange studenter står flere måneder i kø før de får hjelpen de trenger. Dette er en 

situasjon som bare har blitt forverret under koronapandemien, men som i lang tid har 

vært en varslet katastrofe. Studentenes psykiske helse blir ikke ivaretatt på en 

tilfredsstillende måte, og det er på tide å ta grep! 

Samskipnadene har den beste forutsetningen til å se behovene studentene har og kunne 

jobbe forebyggende og tilby psykiske helsetjenester. Det er viktig at samskipnadene med 

sin kompetanse og nærhet til både studentene og utdanningsinstitusjonene står for dette 

tilbudet, også når det kommer til psykisk helse. 

Samskipnadenes helsetilbud skal være supplerende til kommunale og statlige tjenester. 

Dette vil si at de skal behandle mildere psykiske plager. I dag opplever samskipnadene å 

måtte ta betydelig mer ansvar siden vertskommunene ikke har tilstrekkelig med 

kapasitet. Det er et stort behov for økt finansiering av psykososiale tilbud for studenter og 

bedre samarbeid med aktuelle aktører som det offentlige helsevesenet. 

Samskipnadenes tilskudd for behandlende og forebyggende tiltak må ikke bare økes, 

men være forutsigbare.  

  



 

 

Ekstramidler under pandemien  

Under pandemien har studentsamskipnadene mottatt “ekstraordinære krisemidler” fra 

Kunnskapsdepartementet. Disse har gjort det mulig å øke kapasiteten og utvide tilbudet, 

men kun midlertidig. For flere samskipnader har dette betydd at man har leid inn 

konsulenter og brukt andre eksterne tjenester istedenfor vedvarende opprusting av egne 

tjenester. For å sikre et godt og stabilt psykisk helsetilbud for studenter er det viktig at 

Studentsamskipnadene får forutsigbar finansiering. Økte midler av en mer strategisk 

karakter vil gi samskipnadene større mulighet for å utvikle solide tilbud og tiltak som 

gjenspeiler studentenes behov. 

 

Forebyggende arbeid gjennom lavterskeltiltak 

Forebyggende tiltak for psykiske helseplager er en kostnadseffektiv og enkel måte å 

redusere trykket på helsevesenet, gjøre studenttilværelsen bedre og sørge for færre 

alvorlige psykiske helseplager. Tiltak som fremmer studenters psykiske helse, trivsel og 

mestring fungerer forebyggende, og er en effektiv måte å sørge for at studietiden blir 

best mulig. Ved å sikre høyere, mer stabil og forutsigbar støtte til forebyggende tiltak, vil 

behovet for profesjonell og psykisk helsehjelp reduseres. Studentbevegelsen bidrar til å 

skape et åpent samfunn som arbeider for å bedre psykisk helse gjennom inkludering og 

aktivitet.  

 

Studentenes psykiske helse blir ikke reddet av å bevilge øremerkede, økonomiske midler 

kun i noen få år, uten en langsiktig plan. Da dette er et så kritisk område, har vi dårlig tid 

på å arbeide langsiktig og målrettet: vi har ingen flere studenter å miste. 

  



 

 

NSO mener at: 

• Samskipnadene må få høyere, mer forutsigbar støtte fra staten for å styrke det 

psykiske helsetilbudet og forebyggende tiltak. 

• Kapasiteten til psykiske helsetilbud rettet mot studenter må økes med mål om 

å senke ventetiden og øke behandlingstilbudet. 

• Det må opprettes flere lavterskeltilbud i form av gruppe-, digitale tjenester og 

samtaletjenester gjennom samskipnaden, som skal ha som fokus å ruste 

studenter med mestringsverktøy for håndtering av hverdagen. 

• Samarbeidet mellom samskipnader og kommuner rundt studenters psykiske 

helse må styrkes, der samskipnadenes tilbud skal være supplerende. 

Samskipnadenes supplerende rolle må spesifiseres i samskipnadsloven. 

• NSO mener at det må bli lettere for frivillige studentorganisasjoner å søke 

økonomiske midler for å skape sosiale arenaer. 

• Sosiale lavterskeltilbud som skaper arenaer hvor studenter kan møtes og 

være i aktivitet er viktige tiltak for å forebygge psykisk uhelse. 

Utdanningsinstitusjonene, samskipnadene og kommunene har felles ansvar 

for å tilrettelegge for dette med økonomiske midler, ressurser og veiledning. 

Kilder: 

• Khrono, 05.09.18: Forverring av studenters psykisk helse  

• Krhono, 26.04.21: Sånn har studentene hatt det under koronpandemien  

• Samskipnadsloven(?) 

• SHoT-undersøkelsen 2018 og 2020 

• https://www.inmyexperience.no/  

• Rapport fra Sit Psykisk helsetjeneste og Trondheim kommune 

  

https://khrono.no/sit-shot-2018-sio/shot-2018-kraftig-forverring-av-studenters-psykisk-helse/236131
https://khrono.no/sann-har-studentene-hatt-det-under-koronapandemien/574217
https://www.inmyexperience.no/


 

 


