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Kunnskap om studenters 
psykiske helse og livskvalitet

«Vi finner få artikler som ser på studenters livskvalitet mer generelt. Studiene 
tar i stor grad utgangspunkt i utfordringer eller problemer –og det er lite 
litteratur på hva som faktisk kan bidra til bedre livskvalitet for studenter»

Fra Siri Mordal (NTNU) sin presentasjon

«Kunnskapsoppsummering: studenters psykiske helse og livskvalitet»



Kunnskap om studenters 
psykiske helse og livskvalitet

• Kunnskapshull når det gjelder betydningen nettverk og sosiale relasjoner og hva 
dette kan ha og si for studenters psykiske helse og livskvalitet. Flere studier har 
påpekt studentenes ensomhet, men det er få eller ingen som faktisk har sett på tiltak 
eller prosesser for å minske denne ensomheten. 

• Kunnskapshull når det gjelder hva utdanningsinstitusjonene kan bidra med for 
studentenes psykiske helse og livskvalitet. Altså strukturelle eller organisatoriske 
tiltak. 





Mer fokus på livskvalitet



Hvilke andre 
historier 
finnes?



1. Få mer kunnskap om hva som kjennetegner gode studentliv 

2. Skape, teste, videreutvikle treffsikre tiltak for studenter

3. Kommunisere, både lokalt og nasjonalt

mål



Innsamling av erfaringer i 2021



Studentene 
er ekspertene!

• Vi har laget SenseMaker-
undersøkelsen sammen

• Ekspertpanelet består av 11 
studenter og 5 ansatte fra 
NTNU og Sit



Hva er gode, forebyggende tiltak?

Vi skal skape, teste ut og 
videreutvikle tiltak

• 3-5 stk.



Forsking knyttet til IME

• 2 kunnskapsoppsummeringer
• Siri Mordal, institutt for pedagogikk og 

livslang læring (NTNU Trondheim) 

• Artikkel basert på undersøkelsen
• PhD-kandidat Anne Skoglund, institutt for 

helsevitenskap (NTNU Gjøvik)

• 1 masteroppgaver 
• Masterstudenter skal skrive 

masteroppgave om prosjektet: 1 
rådgivningsstudent og 1 sosiologistudent

• Forskning på tiltakene



Om 2 år: 
Stor nasjonal konferanse om studenttrivsel



Kan Trondheim vise en ny vei? 

Som Nordens beste studieby kan 
Trondheim gå foran og ta et nasjonalt 
ansvar. IME er en supplerende tilnærming 
for å bedre forstå hva som gjør 
studenthverdagen god.



IME-
ambassadørene!





Hva forteller erfaringene oss så langt? 

• Sosiale relasjoner, å være en del av noe er 
avgjørende

• De positive erfaringene handler i stor grad 
om vennskap, om å føle seg inkludert, gode 
læringsmiljø, fadderuka, kollokviegrupper

• De negative erfaringene handler ofte om 
fravær av nære relasjoner, å være på utsiden, 
og ikke føle seg inkludering, å ikke mestre 
studier og fritid



Hva har vi lært ? 

• Samskaping-prosesser gir oss viktige 
diskusjoner og gode innsikter

• Små helsefremmende tiltak kan utgjøre en 
stor forskjell

• Studentene bringer inn viktige og andre 
perspektiver







Erfaringer  

#KanelbolleOnsdag

..Slik timeplanen min var i høst hadde jeg full 
dag på onsdag, noe som var veldig 
demotiverende, og kjipt. Men så oppdaget vi 
at campus cafeen hadde kanelbolleonsdag. 
Noe som både ble et ukentlig høydepunkt, 
samt at det var veldig sosialt og motiverende. 
Lot vær å skulke en del onsdag kun fordi jeg 
viste at det var kanelbolleonsdag!

#Studentfrivillighet
..det lå det en liten lapp foran meg i auditoriet 
på første forelesning på NTNU. Der sto det 
enkelt og greit navnet på en studentforening, 
"vil du bli med?" og kontaktinfo. Jeg tok 
kontakt og ble med på dagen. Det ble mitt 
første av mange verv som gir meg masse 
påfyll, vennskap og erfaringer!

#Ensom
Jeg kan være hjemme i flere uker uten at 
noen spør om hvordan jeg har det.



#Tillitsvalgt
Jeg ble spurt om å stille til verv som 
tillitsvalgt. Kan være skummelt å gjøre på 
eget initiativ, men betyr mye å høre fra 
andre at man er ønsket.

#Nærhet
Da vi (studentene) satt i hestesko 
gjennom mye av forelesningen.

#Utenfor
Vi skulle finne gruppe til gruppearbeid. Jeg 
avtaler med en i klasse å jobbe sammen, 
men så får vi beskjed om at vi burde være 
flere som jobber sammen. Så jeg spør henne 
om vi skal avtale med flere. Da vil hun 
plutselig ikke jobbe med meg. Jeg prøver å 
kontakte de andre i klassen, men de har 
allerede en gruppe.


