
  
 

  1
 

 
Strategiske veivalg for Sit Råd og Sit Psykisk 
helsetjeneste  
 
Følgende dokument er underlag til diskusjon der Sit Velferd ønsker innspill i det pågående 
arbeidet med sin strategi for helse- omsorgs- og mestringstjenestene. 
 
Saksbehandlere: Gustav Østerberg Øverli, Marianne Karlsen og Kristin Wall 

 

1. Bakgrunn 
Velferd har siden høsten 2020 jobbet med strategisk utvikling og strategiske veivalg 

innenfor eget virksomhetsområde, dette sett i sammenheng med Sit sin overordnede 

strategi Sit 2025 og visjon «Vi skaper rom for meningsfulle studentliv». Dette arbeidet har 

hittil resultert i at vi har tatt en tydelig retning i å arbeide for likeverdige tjenester til alle 
studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og at Velferd, i september 2021, drøftet 

strategiske veivalg for Sit barn med styret. I denne saken ser vi på tjenestene som ligger 

under det vi har valgt å kalle helse, omsorg og mestring. Disse tjenestene leveres av 

avdelingene Sit råd og Sit psykisk helsetjeneste og vi vil ha fokus på tjenestene som bidrar 

til å ivareta og bedre studentenes psykiske helse. Strategi for studenthus og møteplasser 

vil presenteres for styret ved en senere anledning. 

 

For helse, omsorg og mestring presenteres dette underlaget til diskusjon i Sit styret med 

følgende strategiske ambisjon: 

  

“Sit Velferd – Vi skal bidra til at alle studenter mestrer livet som 

student” 
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2. Om Velferd og Sit Velferd 

Forskrift om studentsamskipnader § 8 sier følgende om studentvelferdstjenester;  

Studentvelferdstjenester er velferdstjenester til studenter hvor formålet er å støtte opp om 
de særskilte behov studentene har i kraft av sin livssituasjon som studenter. 
Studentvelferdstjenester er tjenester til studenter innen kantine, bolig, trening, helse- og 
omsorgstjenester, rådgivning, studentsosiale, -demokratiske, -faglige og -kulturelle tiltak, 
barnehageplasser til barn av studenter og salg av studielitteratur til studenter. 

M.a.o. favner studentvelferd svært mye, der alle virksomhetsområdene i Sit leverer 

tjenester det refereres til i forskriften.  

Sit Velferd skiller seg noe ut med å være forholdsvis kompleks når det gjelder spennet av 

tjenester vi leverer, i tillegg henvender ikke våre tjenester seg til den store massen av 

studenter på samme måte som bolig, trening og café. Fellesnevneren for Sit Velferd sine 

tjenester er at de er til for alle studenter, selv om ikke alle har behov for dem til enhver tid, 

men alle kan benytte dem når det oppstår behov som gjør livet som student mer krevende. 

Eksempler på dette kan være en samtale ved kjærlighetssorg, behandling av depresjon, et 

kurs som gir studenten støtte ifb. med et frivillig verv. 

Metaforisk kan vi betrakte tjenestene våre som et slags sikkerhetsnett, eller noen som 

bidrar til å gjøre veien som student litt mindre humpete. Vi skal bidra til å lette livet som 

student slik at studentene kan leve gode og meningsfulle studentliv og fullføre sine studier. 

Sit Velferd består i dag av avdelingene Sit råd, Sit psykisk helsetjeneste og Sit barn. Disse 

har egen helhetlig ledelse på ledernivå 2. Videre er det daglige driftsansvaret for 

Studenthusene delegert til ledernivå 3 som rapporterer direkte til direktør for 

velferdstjenester. Ansvaret for koordinering av legetjenester og personalansvaret for 

ansatte ved Gløshaugen legesenter ivaretas pt. av direktør for Velferdstjenester. 

  

2.1 Rammebetingelser for Sit Velferds helse-, omsorg- og 

mestringstjenester 

Overordnet er Samskipnadsloven med tilhørende forskrift førende for våre tjenester. 

Helsetjenestene som helsestasjon og psykisk helsetjeneste er regulert av 

Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, samt Helse og 

omsorgstjenesteloven. 

Semesteravgiften er den viktigste finansieringen til disse tjenestene. Velferdstinget legger 

føringer for bruk av semesteravgiften og har besluttende myndighet over budsjettet for 

bruk av semesteravgift. 

Sit råd sine tjenester er lokalisert på fristasjon, men ellers utelukkende finansiert av 

semesteravgiften. Sit psykisk helsetjeneste er delvis lokalisert på fristasjon. Ellers er 68 % 

finansiert fra semesteravgift, 23 % tilskudd fra Helseforetakene, 5 % fra NTNU, 3 % 

Trondheim kommune og 2 % egenbetaling fra studentene. De siste to årene har 

engangsbevilgninger ifbm pandemien fra Kunnskapsdepartementet bidratt til å styrke 

tjenestene. Pågående prosjekter som Lykkepromille, Frivillighetsprosjektet på Gjøvik og 

IME er finansiert gjennom en 3 årig tilskuddsordning fra Helsedirektoratet. 
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3. Utfordringsbildet 
 

I strategiarbeidet har vi skaffet oss innsikt gjennom ulike analyser som intern- og 
eksternanalysen, trend- ressurs og aktivitetsanalyser. Vi har innsikt gjennom 
kunnskapsmateriale fra blant annet SHoT undersøkelsene, IME, studentbarometeret, HUNT 
undersøkelsene, Ungdata og ulik offentlig statistikk. Vi benchmarker oss også med de andre 
store studentsamskipnadene. Videre har arbeid som Sit Labs og Samarbeidsrapporten om 
det psykiske helsetilbudet i Trondheim, samt KTI-undersøkelsene gitt gode bidrag, men ikke 
minst gir våre mange daglige møter med studentene nødvendig innsikt i studentenes behov 
og ønsker. 
 
Alt dette peker i samme retning; behovet for hjelp øker. Det er flere som trenger hjelp, 

samtidig som flere har behov for hjelp på et høyere omsorgsnivå. Videre er det en trend 

med et økt fokus på psykisk helse i samfunnet.  
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Bildene illustrerer den utviklingen de som jobber tett på studentene rapporterer om. Dette 

gjelder faglærere og læringsassistenter, ansatte i Sit, fastleger, kommunale helsetjenester 

og spesialisthelsetjenesten.  

Økt pågang gir lengre ventetider og fører til at det er mange studenter vi rett og slett ikke 

har kapasitet til å hjelpe. Vi mister mye av momentet som lavterskel forebyggende 

tjenester; noe som i økende grad kan føre til lavere studielivskvalitet, frafall fra studier 

eller utvikling av alvorlig psykisk helseproblematikk.  

4.  Hvordan hjelpe flere? 
For å møte denne utviklingen og utfordringene dette medfører må vi tilpasse tjenestene til å 

hjelpe flere av dagens og morgendagens studenter. For å møte vår strategiske ambisjon om 

at alle studenter skal mestre livet som student må vi: 

1. Forbedre, utvikle og styrke eget tilbud 

2. Samarbeide med andre 
3. Arbeide helsefremmende 

 

4.1 Forbedre, utvikle og styrke eget tilbud  
 
For å hjelpe flere må vi prioritere og utnytte ressursene vi rår over på en best mulig måte. 
Dette handler om effektivitet, men også om at vi leverer tjenester vi vet har effekt, treffer 
studentenes behov til enhver tid og som når ut til mange. Utover dette handler det også om 
å øke ressurstilgangen til de tjenestene som har for lav kapasitet i dag. Vi må ha gode tilbud 
til studentene som banker på døra vår i dag og har behov for helsefremmende verktøy og 
behandling. Vi mener at studentene også i fremtiden vil ha behov for de tjenestene vi i dag 
definerer som vår kjernevirksomhet. Ved å styrke og bygge opp dagens tjenester er vi 
bedre rustet til å møte utfordringene vi vet kommer i morgen.  
 
 

4.1.1 Definere og utvikle samarbeidsarena mellom Råd og Psykisk helsetjeneste 

 
Sit Råd og Sit Psykisk helsetjeneste jobber med samme målgruppe og ser det derfor som 
naturlig å samarbeide for å kunne hjelpe flere studenter. Vi har gjennom det siste året hatt 
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jevnlige felles avdelingsmøter for å diskutere og utvikle samarbeidet og gjennomføre felles 
prosjekter. Samarbeidsmøtene kommer til å fortsette i framtiden og det gjør også de felles 
prosjektene. Begge avdelingene jobber primært med å hjelpe studenter som har milde til 
moderate psykiske plager til å kunne mestre sine plager og fullføre studiene. Innenfor den 
felles målgruppen dekker vi imidlertid ulike behov og ulike deler av målgruppen. Noen 
studenter kan ha behov for å bruke tilbudene i begge avdelingene og da samarbeider vi om 
å få til best mulig tilbud for studenten. For at studentene raskest mulig skal finne frem til 
det tilbudet som er mest nyttig for den enkelte, har vi jobbet frem en definisjon på 
forskjellen på de individuelle tilbudene. I samarbeid med KOM vil vi jobbe med å få 
tydeliggjort dette og tilbudene i de to avdelingene enda bedre utover i 2022. 
Forskjellen mellom de individuelle tilbudene hos de to tjenestene definerer vi slik: 

 
Råd: Samtaler om utfordringer i hverdagen. Dette er utfordringer som er nokså vanlige, 
normale og mange kan oppleve i livsfasen som student. Eksempelvis stress, struktur i 
hverdagen, kjærlighetssorg, ensomhet, bekymringer og tilsvarende.  

Psykisk Helsetjeneste: Behandling for studenter med psykiske vansker som påvirker livet i 
betydelig grad og/eller gjør det vanskelig å gjennomføre studieaktiviteter. Eksempelvis 
angstsymptomer, depresjonssymptomer, forstyrrende tanker og tilsvarende 

Begge avdelingene har også gruppetilbud der forskjellene i tilbudene tilsvarer forskjellene i 

de individuelle tilbudene: Sit Råd gir kurs og gruppetilbud til hjelp for å mestre studentlivets 

normale utfordringer og Sit Psykisk helsetjeneste gir gruppebehandling der vanskene 

påvirker livet i betydelig grad. 

Vi ønsker å arbeide for en fremtidig samlokalisering av psykisk helsetjeneste og Råd 

sentralt plassert på Campus Gløshaugen i Trondheim. Det vil være viktig for å bedre 

tilgjengeligheten for studentene, samt styrke samarbeidet mellom tjenestene ytterligere.. 

Dette er noe vi har gode erfaringer med fra Ålesund og Gjøvik. 

4.1.2 Vurderinger av tjenestenes mandat 
 
Sit Råd:  
 
Sit Råd har hatt et overordnet mål om å bidra til at studenter mestrer studier og studentliv 
best mulig.  
 
Sit Råd startet som et prosjekt i 2006 som et initiativ fra avdeling for Psykisk helsetjeneste 
for å møte et behov og etterspørsel hos studenter som slet med mer hverdagslige 
utfordringer. Dette er blitt praktisert med fokus på at Sit Råd skal være tilgjengelig for 
studentene, lette å nå, og godt synlige på campus. Tjenestene våre er utadrettede og vi skal 
være der for studentene når de har behov for oss.  
 
Råd er et tverrfaglig team, med rådgivere, prosjektmedarbeidere og helsesykepleiere. Vi 
har studentmedarbeidere som hjelper oss med kurs og grupper. Våre tjenester er i dag;  
- samtaletilbud på campus,  
- mestringskurs og samtalegrupper,  
- kurs og samtaletilbud for frivilligheten,  
- helsestasjon for seksuell helse og  
- rusforebyggende arbeid.  
 
Råd koordinerer Studentsenteret på GK, og har fulgt opp studentmedarbeidere i de 
studentdrevne aktivitetene initiert av Sit Labs. I dag har vi personalansvar for 36 
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studentmedarbeidere, til høsten vil det bli utvidet med 6-8 studentmedarbeidere i Gjøvik og 
Ålesund. Råd har også en betydelig rolle i opprettelsen, utviklingen og drift av 
studentdrevne møteplasser og aktiviteter i alle tre byer. 
Gjennom KTI-undersøkelser, egne evalueringer og tilbakemeldinger oppgir studenter som 
benytter Råd sine tjenester høy grad av nytteverdi og fornøydhet. En mastergradsoppgave 
gjennomført i 2014 viste at studenter fikk økt tro på egen mestring “ self afficicy” etter å ha 
deltatt på Ta ordet kurs og Tidsplanleggingskurs hos Sit Råd. 
 
Sit Psykisk helsetjeneste: I samsvar med resultatene fra SHOT-undersøkelsene forventer vi 
økende pågang de nærmeste årene. Sit Psykisk helsetjeneste har derfor hatt en 
gjennomgang om tjenestene våre gjenspeiler dagens og morgendagens behov hos 
studentene. Psykisk helsetjenestes målsetting og mandat er som følger:  

 
Målsetting:  
Hjelpe studenter slik at de får en best mulig studenttilværelse og mulighet til å 
skaffe seg den samme kunnskapsmessige utbytte av studie- og 
undervisningsaktiviteter som studenter uten psykiske vansker 

Mandat:  
a. Gi korttidsterapi til studenter med milde til moderate psykiske plager.  
b. Være et supplement til offentlig helsetjeneste 
c. Være et lett tilgjengelig, lavterskel tilbud til studenter 

 
Vi har sammenholdt mandat og målsetting med de tjenester vi gir, vår prioriteringsveileder 
for hvem som kan få et tilbud hos oss, kundeundersøkelse i Questback og Sits Kunde 
Tilfredshets Indikator, KTI. Arbeidet har resultert i følgende: 

a. Gjennomgang av Questbackundersøkelsen og KTI viser at de som får et tilbud hos 
oss er veldig fornøyd med hjelpen de får og med kvaliteten på tjenesten. Imidlertid 
kritiseres vi for å ekskludere for mange som trenger hjelp og for å ha for lang 
venteliste. Vi må derfor jobbe for å øke behandlingskapasiteten, redusere ventetiden 
og inkludere flere. Viser til pkt. 4.1.3 under for utdyping av hvordan vi jobber med 
dette. 

b. Endring av vår prioriteringsveileder til bedre å matche mandatet slik at flere kan få 
hjelp hos oss. Ny prioriteringsveileder er utarbeidet og godkjent av Velferdstinget 
10.05.22, se vedlegg. 

c. Gjennomgang av tilbudet. Vi gir individuell behandling og gruppebehandling, begge 
tilpasses behovet i studentpopulasjonen til enhver tid ved at behandlerne holder seg 
oppdatert på terapeutiske metoder, samt ved opprettelse av flere 
gruppeterapeutiske tilbud avhengig av behovet. Vi har i løpet av de siste to årene 
opprettet flere nye gruppeterapitilbud, også digitale gruppetilbud for å kunne gi 
tilbud til studenter i alle tre studiebyer.  

d. Vi mener vi har belegg for å hevde at vi allerede jobber effektivt og når mange 
studenter: I 2021 fikk 1693 studenter hjelp i vår psykiske helsetjeneste og inntil 
01.09.21 var vi 11,4 årsverk som jobbet med behandling. Til sammenligning hjalp 
Trondheim Kommunes Rask Psykisk helsehjelp 752 personer med 10 årsverk i 2021. 

e. Vår vurdering er at tilbudet dekker behovet hos studentene, men vi strever med å ha 
nok kapasitet 

 
4.1.3 Tjenesteutvikling og behov 
 

Vi har gode tall på hvor mange som benytter seg av de ulike tjenestetilbudene våre innen 
helse- omsorg og mestringstjenester, vi har også styringsdata på ventetider og tall på 
antall studenter som ikke finner ledig time. Kvalitativt har vi KTI undersøkelsen og 
questback som gir oss indikasjoner på om vi treffer med våre tjenester. Overordnet har vi 
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resultatene fra SHoT undersøkelsen der vi kan følge utviklingen og sammenligne oss med 
andre samskipnader og offentlig statistikk på hvor mange som fullfører utdanningen sin ved 
det enkelte lærested. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Antall samtaler hos 
Sit Råd 

1688* 

Både samtaler og 
seksuell helse 

1817* 

Både samtaler og 
seksuell helse 

1643* 
både samtaler og 
seksuell helse 

2239 
Herav 407 seksuell 
helse 

2233 
herav 360 seksuell 
helse 

 

Antall forenings-kurs 
gjennomført av Råd 

83 kurs 
740 deltakere 
 
 
 

95 kurs 
825 deltakere 
 
 

112 kurs 
1066 deltakere 
 
 
 
 

80 kurs 
700 deltakere 
 
 
 

84 kurs 
750 deltakere 
 
 
 
 

Antall mestrings-
kurs I regi Råd 

 

65 kurs 
548 deltakere 
 

60 kurs 
550 deltakere 
 

67 kurs 
620 deltakere  
 

69 kurs 
764 deltakere 
 

67 
750 deltakere 
 

Inforunder ved 
semester-start 

 

Når alle 
førsteårs-
studenter 
 

Når alle 
førsteårs-
studenter 

Når alle 
førsteårs-
studenter 

Når alle førsteårs-
studenter 

Når alle førsteårs-
studenter 

Foredrag, eksamens-
boost osv 

+min 500 min 500 min 500 Min 500 Min 500 

Antall ny-
henvendelser  til 
psykisk helsetjeneste 

1036 1178 1484 1329 1566 

Antall konsultasjoner 
hos psykisk 
helsetjeneste 

6526 7421 7911  6763 8829 

Ventetid på det meste 
hos psykisk 
helsetjeneste pr år 

 

 4 måneder og 29 
dager 

5 måneder og 27 
dager 

4 måneder og 2 
dager 

6 måneder 

 

I et kort studentliv (3-5 år) må tilgangen på hjelp være der når studenten trenger det. Ved 
raskere å kunne tilby hjelp til flere vil kunne forebygge uhelse og mistrivsel blant 
studentene. I tillegg tror vi at dersom studenten må vente for lenge på riktig hjelp, er 
risikoen for at hen faller ut av studiet vesentlig større.  

 
 

Sit Råd:  
  
Tilbudene har vært i kontinuerlig utvikling og blitt endret slik at de tilpasses studentenes 
behov og etterspørsel. Vi har tilstrebet å tilpasse ressursbruken der behovet og 
nytteverdien er størst. 
  
Det er stor pågang på samtaletjenesten, mestringskurs, forespørsler på kurs og coaching 
fra frivilligheten. Særlig pågangen innenfor feltet seksuell helse har økt, og i Trondheim er 
etterspørselen langt større enn kapasiteten. Det har også vært en økning i forespørsler 
etter kurs og foredrag fra institutt og fakultet. Vi ser dette i sammenheng med at NTNU 
Studentservice sitt mestringstilbud ble avviklet og at utdanningsinstitusjonene har fått økt 
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fokus på det psykososiale læringsmiljøet til studentene. For å eksemplifisere den økte 
pågangen: Hittil i år har vi gjennomført 800 samtaler. Samtidig har 500 studenter registrert 
at de ikke finner ledig samtaletime. Vi har fulle mestringskurs, ofte med venteliste, og det 
er mangel på ressurser som begrenser oppsetting av flere kurs. I dag gjennomfører vi over 
50 kurs på bestilling fra studentforeninger hvert semester. Tilsvarende antall var 10-12 i 
2012. 
 
Sit Råd ønsker å levere helsefremmende tjenester i tråd med ABC Hodebra tenkning. Vi vil 
bidra til at studentene opplever mening, fellesskap, mestring og glede i hverdagen. Vi skal 
levere lett tilgjengelige tjenester når studenten behøver dem og bidra til en god 
inkluderende studentfrivillighet. 
Vi skal ha tilbud og tjenester for studenter på individnivå, gruppenivå og klassenivå. Dette 
gjør vi gjennom 3 områder: 
Lavterskel samtaletilbud på campus 

 Alle studenter som har behov for det skal få en samtale innenfor en to ukers 
periode. 

 Studenter får 1-4 samtaler, i noen tilfeller kan en student få flere støttesamtaler 
gjennom en periode, f.eks. masterskriving 

 Avklares raskt med studenten hvis annet tilbud er bedre: Kurs og grupper, psykisk 
helsetjeneste eller andre tilbud. 

Mestringskurs og samtalegrupper for alle studenter som har bruk for det 
 Prioritere tema og omfang av kurs slik at vi når flest mulig studenter 
 Samarbeid med psykisk helsetjeneste, studenter, studentfrivillighet og 

utdanningsinstitusjoner om tema for kurs og grupper 
 Lose studenter fra individtilbud til gruppetilbud der det er hensiktsmessig og 

ressursbesparende 
Gode sosiale læringsmiljø 

 Tilby et utvalg kurs og foredrag for læringsmiljø, prioritere førsteårsstudenter 
 Gi opplæring og kursing innenfor våre tema til studentmentorer som skal jobbe for 

godt læringsmiljø 
 

Støtte og styrke studentfrivilligheten 
 Ha tilbud om kurs for studentforeninger og coaching for nøkkelpersoner i 

frivilligheten 
 Gjennomføre årlig lederseminar i alle tre byer 
 Bruke representanter fra frivilligheten for å diskutere aktuelle problemstillinger 
 Låne ut kursrom, studentsentre eller andre lokaler til frivilligheten 

 
Bruke studenter i tjenesteutvikling og til studentdrevne møteplasser og aktiviteter 

 Ha fokusgrupper av studenter som vurderer tjenestene våre og kommer med 
innspill til forbedringer 

 Bruke studenter til å holde kurs og grupper innenfor temaer der dette er trygt og 
nyttig 

 Bruke studenter til å skape studentdrevne møteplasser og aktiviteter i tråd med vår 
strategiske målsetting i alle tre studiebyer 
 

Studenter i alle tre byer skal ha et godt tilbud innenfor seksuell helse 
 Gratis helsestasjon for seksuell helse med null ventetid innenfor en 2-ukers periode 
 Bygge ut selvtesting av kjønnssykdommer på campus 
 Samtale med helsesykepleier på campus 
 Etablere tilbud om sexolog i samarbeid med kommunen 
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Sit Psykisk Helsetjeneste: Siden 2017 har pågangen til Psykisk Helsetjeneste i Sit økt fra ca 
1000 nye henvendelser pr år til ca. 1600 nye henvendelser pr år i 2022. De siste årene har 
ventetida til tjenesten økt og ligger nå det meste av året på 5 måneder for å komme inn til 
behandling. Dette til tross for omdisponering av midler til behandlerstillinger, økte tilskudd 
fra Helseforetakene og ekstraordinære midler fra Kunnskapsdepartementet gjennom 
pandemien. Dette gjør at vi ikke lengre er en lett tilgjengelig tjeneste for studenter. Det er 
grunn til å anta at antallet henvendelser vil øke også i årene som kommer og vi må 
forberede tjenesten på å kunne betjene den økte etterspørselen. Arbeidet med å vurdere 
arbeidsmetodikk for å øke kapasiteten startet i februar 2022 og vil fortsette ut året. 
Foreløpig er vi i gang med å se på hvordan vi kan effektivisere inntaksmetodikken slik at vi 
kan overføre mer ressurser til behandling. Vi tester i vårsemesteret ut et digitalt 
henvendelsesskjema og lager ny vurderingsmetodikk. Målet er å innføre ny metodikk ved 
starten av høstsemesteret. Utover høsten vil vi også se på rammene for behandling med 
mål om ytterligere å øke kapasiteten og få ned ventetida. Vi har stor tro på at tiltakene vil 
kunne gi oss mulighet til å hjelpe flere. Imidlertid tror vi ikke de interne tiltakene alene vil gi 
nok effekt til å møte statsforvalterens krav om ventetid på maks 8 uker uten i tillegg å øke 
antallet behandlerstillinger. 
 
 

4.2 Utvikle samarbeidet med andre aktører 
 
Samarbeid for å nå målene er avgjørende for at vi skal lykkes med strategien i å hjelpe 
flere. Utfordringene vi står ovenfor er samfunnsproblem som begynner lenge før unge 
mennesker blir studenter. Vi i Sit Velferd kan derfor ikke redde verden alene, utfordringene 
og kompleksiteten i dem er alt for store til det.  
Det vi kan gjøre er å påvirke aktørene rundt oss, både med å jobbe for bedre 
rammebetingelser for studentvelferden, men også ved være en koordinator eller pådriver 
for samarbeid, samt rette fokus på studentenes helseutfordringer og konsekvenser for 
samfunnsutviklingen dersom studentene ikke tilbys riktig og nok forebyggende og 
behandlende helsehjelp. I tillegg ønsker vi å være sentrale samarbeidsaktører i de fora der 
studentenes helse og velferd diskuteres. I en slik rolle må man tenke helhet og se på tiltak 
og tjenestetilbud under ett, samt gjøre avgrensninger mellom ansvarsområder og 
tydeliggjøre hvor ansvaret ligger. 
Økt fokus på studenters psykiske helse gjennom de siste års SHOT-undersøkelse og 
gjennom pandemien har økt motivasjonen for samarbeid på tvers av forvaltningsnivå både 
hos oss og hos våre samarbeidspartnere.  

 
 
4.2.1 Sit for øvrig 
Alle i Sit jobber med studentvelferd og for at studentene skal ha et best mulig studieliv. Vi 
har mye å hente på tettere samarbeid for å kunne få mer synergi ut av vårt felles mål om 
bedre studentliv og bedre studentvelferd. Vi tror at tettere samarbeid mellom alle 
avdelingene på sikt kan gi oss bedre konkurransekraft fordi vi får til merverdi av å kunne 
tilby flere tjenester. Råd og Psykisk helsetjeneste samarbeider naturlig mye og i tillegg 
samarbeider begge avdelingene allerede med Sit Trening og Sit Bolig. Tankegangen og tiltak 
som ligger bak ABC Hodebra tilnærmingen deles allerede i stor grad av Sit Velferd og Sit 
trening. Sit Råd har samarbeid med Sit Bolig om sosiale arrangement på studentbyene, 
mottakskurs for internasjonale stunder og studentsentre, i tillegg til at bomiljøkoordinator 
deltar på kollegaveiledning.  Vi ser et potensiale i å samarbeide mer med barnehagene 
framover og vi ønsker å igangsette tettere samarbeid med Sit Bolig, spesielt med 
bomiljøkoordinatorene, samt Sit kafe. 
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Vi ønsker å få innsikt i hva det som bidrar til gode studentliv der studenter opplever 
mestring, mening og gleder. Her er IME-prosjektet viktig, og vi vil bruke erfaringer og 
innsikten IME-prosjektet innhenter i tjenesteutviklingen vår, samtidig som vi ønsker å være 
tett på og bidra i tiltakene IME iverksetter.  
 
Vi vil ta god læring fra Sit Labs, og involvere studenter i utforming av tjenester, sosiale 
møteplasser og sosiale aktiviteter. Videre implementere tjenester og initiativ som dekker 
behov hos studentene og supplerer det øvrige tjenestetilbudet på en god og ressurseffektiv 
måte.   
 
4.2.2 Utdanningsinstitusjonene 
Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene foregår på flere plan i vårt virksomhetsområde, 
Velferd. Velferdsdirektøren deltar på samarbeidsmøter og koordineringsmøter med NTNU. 
Vi deltar på de ulike LMU, har faste møter med lederen for NTNU studenttjenester og 
regelmessige i møter i gruppen som har utarbeidet rapporten “Sammen for bedre 
studentvelferd”. 
 
Råd samarbeider tett med flere fakultet, institutter, og studieprogram både om 
enkeltstudenter, om kurs til studenter og kurs til studentfrivilligheten. Råd har også bidratt i 
opplæring av studentmentorer og studieveiledere. Sit Råd har ekstra fokus på de mindre 
lærestedene, som Fagskolen på Gjøvik, DMMH og BI. Her tilbyr vi for eksempel egne kurs på 
campus. Både Råd og Psykisk helsetjeneste samarbeider med studieveilederne om 
enkeltstudenter som sliter.  

 
Vi ser et potensiale i at disse samarbeidsforaene kan benyttes til å sette studenthelse på 
agendaen og dermed øke dette fokuset hos utdanningsinstitusjonene slik at de i enda større 
grad legger til rette for et godt tjenestetilbud.  
 
4.2.3 Vertskommunene  
Alle kommuner har et ansvar for å gi et helsetilbud til studenter i sin kommune. Vi 
samarbeider, eller er i oppstart, om samarbeid for et tilbud om helsestasjon i alle tre 
kommunene. Alle kommunene har et psykisk helsetilbud som studentene kan benytte. 
Likevel ser vi at flertallet av studenter med psykiske helsevansker oppsøker både Sit Råd 
og Sit psykiske helsetjeneste i alle tre byer. I februar 2022 tok Koordineringsmøtet (NTNU, 
Sit og Trondheim kommune) initiativ til å sette ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å 
kartlegge om alle behov for psykisk helsehjelp blant studenter i Trondheim er dekket. Dette 
resulterte i en rapport og blant annet en ambisjon om å starte et samarbeidsforum mellom 
Sit, Trondheim Kommune og Psykisk helsevern. Samarbeidsforumet skal gjøre det lettere å 
hjelpe studenten til riktig tilbud tidligere ved å sørge for at alle aktørene kjenner 
hverandres tilbud og ved behov diskutere enkeltsaker. Vi har tro på at forumet, vil bidra til   
å løfte studenthelse fram som viktig også for de andre aktørene i forumet.  
 
En utfordring er tilgangen til fastlege for studentene i alle tre byer. Det er kommunene som 
har ansvaret med å sørge for gode og forsvarlige tjenester til alle som oppholder seg i 
kommunen. Fastlegen er det koordinerende navet for alle helsetjenester på tvers av 
forvaltning og organisasjon for alle innbyggere. Fastlegen er den som kjenner det lokale 
hjelpeapparatet best og derfor er god tilgang til fastlegetjenester spesielt viktig for 
studentene som sliter mest. Vi vil derfor, i samarbeid med vertskommunene og andre 
samskipnader, arbeide for en endring i § 3 i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i 
fastlegeordningen. Det kan føre til at det opprettes egne fastlegehjemler for studenter og 
dermed bidra til at det til enhver tid vil være noe ledig kapasitet for studenter som er nye i 
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byene. 
 
4.2.4 Psykisk Helsevern  
Sit Psykisk helsetjeneste samarbeider mye med psykisk helsevern da ca 30% av studentene 
som henvender seg har behov for hjelp fra psykisk helsevern. Vi samarbeider generelt 
veldig godt om enkeltstudenter, men grunnet kapasitetsproblemer og økende pågang i 
begge tjenestene de siste årene har det blitt mer diskusjon om hvor studenten skal få sin 
behandling. Vi tror det nye samarbeidsforumet nevnt under 4.2.3 vil kunne klargjøre 
grenseoppgangene og gjøre samarbeidet lettere. Vi vil jobbe med å få til tilsvarende 
samarbeidsforum i Ålesund og Gjøvik. 
 
4.2.5 Andre samskipnader  
Sammen med de andre samskipnadene skal vi være en pådriver for å sette studenthelse og 
studentvelferd på agendaen. 
 
Vi er representert i Samskipnadsrådets faggruppe for helse samt at vi deltar i regelmessige 
møter i helseledernettverket til samskipnadene. 
 
SHoT undersøkelsen er et samarbeid mellom Sit, SiO og Sammen. 
 
Til høsten starter Studenthelsekonferansen opp igjen etter noen år med pandemi, et viktig 
møtested for faglig utveksling og nettverksbygging. 
 
Vi har stor nytte av jevnlige møter og samarbeid med de andre samskipnadene, og deling av 
erfaring gjør at vi lærer av hverandre slik at tjenestene kan utvikle seg kontinuerlig. 
For eksempel har Samskipnadene i Sør-Norge og i Nord begge i løpet av det siste året 
kontaktet oss og bedt om møter for å høste erfaringer fra Velferd til utvikling av sin egen 
tjeneste. Tilsvarende har Sit Psykisk helsetjeneste hatt jevnlige møter med 
avdelingslederne i SAMMEN og SiO for å høste erfaringer til utvikling av vår Psykiske 
helsetjeneste.  
 
Vi har i samarbeid med andre samskipnader søkt helsedirektoratet om prosjektmidler til 
drift av Mental helse sin studenttelefon.  
 
Videre har Sit fått forespørsel fra SiO om å delta i prosjektet “Studenter Spør”. Dette er et 
tilbud alle kan benytte seg av og er et lett tilgjengelig helsefremmede tiltak som øker 
studentenes mestring og helsekompetanse. “Studenter spør” vil implementeres i både Råd 
og Psykisk Helsetjeneste i løpet av sommeren og høsten.  
 
4.2.6 Velferdstinget 
Vi opplever samarbeidet med Velferdstinget (VT) som godt og konstruktivt. Dette er det 
viktig å videreføre da det gir muligheter for arbeide langsiktig med utviklingen av 
tjenestetilbudet som er finansiert av semesteravgift. En annen viktig dimensjon er at VT er 
såpass tett på studentlivet og dermed gir verdifulle innspill til vår tjenesteutvikling. 
 
 
4.2.7 Andre aktører  
Vi samarbeider med offentlige og private tilbydere og interesseorganisasjoner for å gi flest 
mulig studenter et tilbud som best mulig passer til den enkelte students problematikk. 
Dette samarbeidet er i kontinuerlig utvikling og stadig flere relevante aktører kommer på 
banen.  
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Gjennom pandemien har det dukket opp flere digitale mestringsverktøy for studentene som 
kan ha potensiale til å avlaste pressete tjenester.  
 
Vi har et svært godt samarbeid med studentprester og studenthumanist både om samtaler, 
kurs og arrangementer noe som bidrar til økt tilbud for studentene. Prestene og 
humanistene har god kapasitet og de er fagpersoner med lang erfaring som gir god støtte 
til studentene og er gode supplement til våre tjenester. Vi vil fortsette i å bidra til å gjøre 
disse tjenestene enda mer kjent blant studentene. 

 
 

4.3 Helsefremmende arbeid 
 

Forebyggende arbeid kan ses gjennom to perspektiver; det sykdomsforebyggende og det 
helsefremmende. Sykdomsforebyggende arbeid er tiltak som har som siktemål å hindre 
utvikling av sykdommer, redusere risikoen for skade og redusere dødeligheten. 
Helsefremmende arbeid er definert som "den prosess som gjør folk i stand til å bedre og 
bevare sin helse" (Ottawa-charteret; WHO, 1986 i Helsedirektoratet, 1987). Helsefremmende 
tiltak har altså til hensikt å fremme livskvalitet, overskudd og trivsel (St. meld. 37; Norges 
forskningsråd, 2001). 
 
Helsefremmende arbeid er, slik det er nedfelt i sentrale føringsdokumenter i Norge og 
internasjonalt, en dynamisk prosess som krever aktiv deltakelse fra målgruppen - hvor 
målet er å bedre helsen (NOU, 1998:18). Dette handler - kort sagt - om å øke målgruppens 
kontroll og mestring av forhold som virker inn på deres overskudd av livsglede og energi, 
samt deres muligheter til å løse de oppgaver de stilles overfor (Klepp, Aarø og Rimpela, 
1997; Klepp, Thuen & Wilhelmsen, 1995). 
 
Sit Velferd jobber i dag innenfor det helsefremmende perspektivet av forebygging. Dette er 
en viktig grunnpillar i de fleste tjenester vi leverer i dag og vil være førende når vi 
implementer nye måter å jobbe forebyggende.  
 
4.3.1. ABC Hodebra 
Vi vil i enda større og tydeligere grad implementere ABC Hodebra tilnærmingen i 
tjenesteutviklingen innenfor Sit råd og etablere et tettere samarbeid med 
Folkehelsealliansen.  
 
ABC Hodebra gir et forskningsbasert rammeverk for å jobbe helsefremmende med hele 
befolkningens mentale sunnhet og psykiske helse. Forskningen viser gode resultater i hele 
spekteret fra friske til de som allerede har etablert psykisk sykdom.  
 
ABC Hodebra kan gjøres av alle mennesker hver eneste dag, og bygger på at mennesker 
styrker sin psykiske helse ved å gjøre mer av det som gir deg mening og glede. Det baserer 
seg på tre enkle grep: gjøre noe aktivt (Acting), gjøre noe sammen med andre (Belonging) 
og gjøre noe meningsfylt (Commitment). Hodebra er en stor folkehelsesatsing i Trøndelag, 
og Sit Velferd har deltatt i satsingen siden høsten 2019. Hodebra-tankegangen har ligget til 
grunn i tjenestene i Velferd, og vi vil styrke denne tilnærmingen ytterligere. Fremme Hode 
bra i samtaler, kurs og grupper. Studentfrivilligheten er Hodebra. Og Sit sin satsing på 
studentdrevet innovasjon, studentdrevne møteplasser og aktiviteter er midt i hjertet av 
denne tankegangen. Dette henger tett sammen med “mattering” – det å bety noe og kjenne 
seg betydningsfull, som spiller en betydelig for en god psykisk helse. 
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Vedlegg: 

1. Ny prioriteringsveileder for Sit Psykisk helsetjeneste 

2. Rapport psykiske helsetilbud til studenter i Trondheim 

 

 


