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Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) 2021 - 
Tilleggsundersøkelse 

Bakgrunn 
Samskipnadene Sit, Sammen (Vestlandet) og SiO (Oslo) gjennomfører i samarbeid med 
FHI SHoT-undersøkelsen hvert fjerde år, sist i 2018. 

Styringsgruppen for SHoT besluttet desember 2020 å gjennomføre en 
tilleggsundersøkelse, grunnet Covid-19 pandemien og alle smitteverntiltak som har 
omfattet studentgruppen. Tilleggsundersøkelsen ble gjennomført i perioden 1. mars – 5. 
april 2021, ett år før neste hovedundersøkelse er planlagt gjennomført.  

181 828 norske heltidsstudenter som studerer i både Norge og i utlandet ble invitert til å 
svare på undersøkelsen. Av disse besvarte 62 498 studenter undersøkelsen, noe som 
gir en svarprosent på 34,4%. Med over 62 000 svar er dette Norges største 
studenthelseundersøkelse, og et unikt kunnskapsgrunnlag for samskipnadene. Vedlagt 
hovedrapport presenterer dataene for gruppen 18-35 år, for å sikre riktig 
sammenlikning med tidligere SHoT-undersøkelser. Blant deltakerne i årets 
undersøkelse er 65,7 % kvinner og 33,9 % menn. 0,4 % oppgir annen kjønnsidentitet. 

Sentrale funn 

Generell helse 

 68 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse. Dette gjelder flere

mannlige (74 %) enn kvinnelige studenter (66 %), og opplevelsen av å ha god eller svært

god helse synker med økende alder.

- Det er en tydelig forverring av egenvurdert helse i årets undersøkelse

sammenlignet med 2018.

 40 % av studentene har hatt mye eller svært mye helseplager siste uke. Andelen er

betydelig høyere blant kvinnelige (48 %), enn blant mannlige studenter (24 %). Det er flest

av de yngste og eldste studentene som rapporterer høye nivå av helseplager siste uke,

mens problemet er mest utbredt blant studenter i Sørøst-Norge.

 Følelse av trøtthet og lite energi (50 %) er den vanligste helseplagen. Særlig stress (46

%), men også søvnproblemer (27 %), nakkesmerter (26 %) og hodepine (21 %) er utbredt.

Fysisk helse 

 Det er små forskjeller i fysiske sykdommer fra 2018 til 2021, men det sees en liten økning

i de fleste spesifikke helseplager fra 2018 til 2021.



Styret i Sit  

Styresak O 18 / 2021 
 

12.05.21 

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) 2021 - Tilleggsundersøkelse Side 2 

 Mange studenter rapporterer fysiske sykdommer/plager. De vanligste 

sykdommene/plagene er allergi/intoleranse (28 %), og migrene og eksem (11-12 %). Det er 

kun små regionale forskjeller i forekomsten av fysiske sykdommer/plager. 

 Det har vært en økning i andelen studenter som har søkt hjelp for fysiske plager siste 

året. Mens 42 % av studentene rapporterte om å ha søkt slik hjelp i 2021, var tilsvarende 

andel på 38 % i 2018, 35 % i 2010 og 33 % i 2014. 

 

Trening og vekt 

 77 % av studentene trener 2-3 ganger i uken eller mer, mens kun 2,5 % aldri mosjonerer. 

En femtedel (18 %) av studentene mosjonerer omtrent hver dag. Det er små 

kjønnsforskjeller. Etter en jevn nedgang fra 2010 til 2018 når det gjelder andelen som 

trener 2-3 ganger i uken eller mer, ser vi en betydelig økning i andelen til 2021. 

 Årets undersøkelser viser at økningen fra 2010 til 2018 i andelen studenter med 

overvekt/fedme har flatet ut, og er nå likt som i 2018 (32 %). Andelen er fortsatt større 

enn i 2014 (26 %) og 2010 (23 %). 

 

Livskvalitet 

 Det er en svak nedgang i andelen som oppgir god livskvalitet sammenlignet med de 

foregående SHoT-undersøkelsene. Mens omtrent fire av ti studenter oppga god 

livskvalitet fra 2010 til 2018, sank denne andelen til 34 % i 2021. Samtidig er den kun en 

liten økning i andelen studenter med dårlig livskvalitet fra 2010 til 2018 (fra 13 % til 16 %). 

 

Psykisk helse 

 Det har vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager fra 2010-undersøkelsen 

og frem til årets tilleggsundersøkelse. Mens gjennomsnittskåren på HSCL-5 økte jevnt 

fram til 2018, var det en kraftig økning til årets undersøkelse. Andelen studenter med det 

som kan karakteriserer som høyt nivå psykiske plager har økt fra nesten hver sjette 

student i 2010 til nesten halvparten i 2021. 

- Økningen sees både blant kvinnelige og mannlige studenter, men er mer markant 

hos kvinnelige. 

 18 % av studentene oppgir å ha en diagnostisert psykisk lidelse, og de vanligste lidelsene 

er depresjon (12,3 %) og angst (10,5 %). 

- Forekomsten av andelen studenter som oppgir å ha en psykisk lidelse har økt fra 

16 % i 2018 til 18 % i 2021. 

 Totalt oppgir 19 % å ha søkt hjelp for psykiske plager siste 12 måneder. 

- Kvinnelige studenter har litt over dobbelt så stor sannsynlighet som mannlige for 

å ha søkt hjelp for psykiske plager. 

 Omfanget av selvskading og selvmordstanker er høyt blant studentene. En av fem svarer 

at de har skadet seg selv med vilje, og like mange har tenkt seriøst på å ta eget liv, men 

ikke faktisk forsøkt å gjøre det. Fire prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.  

- Det har vært en jevn økning av andelen som rapporterer selvmordstanker siden 

2010; fra 8 % i 2010, til 15% i 2021. 
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 Mer enn 4 av 10 studenter (43 %) oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose. 

Kvinnelige studenter har høyere forekomst av insomni enn de mannlige studentene (47% 

vs. 35 %).  

- Det har vært en jevn økning i søvnproblemer siden 2010. 

 Hele 44 % savner ofte/svært ofte noen å være sammen med, 24 % føler seg ofte/svært 

ofte utenfor, mens 37 % føler seg ofte/svært ofte isolert. Over halvparten (54 %) av 

studenter svarer ofte/svært ofte på minst ett av disse tre spørsmålene. En av seks 

studenter svarer ofte/svært ofte på alle tre spørsmålene om ensomhet. 

 

Alkohol 

 Over 90 % av studentene drikker alkohol. Herunder er det rundt 1 % av studentene som 

drikker 4 ganger i uken eller mer, og 13 % som drikker 2-3 ganger i uken.  

 Andelen studenter som drikker alkohol har endret seg forholdsvis lite de siste årene. Det 

har imidlertid vært en reduksjon i andelen studenter som drikker 2-3 ganger i uken (13 

%) de siste fire årene. Det er også en liten økning i andelen som sier de aldri drikker 

alkohol: denne andelen har ligget jevnt på 8 % siden 2010, men steg til 10 % i 2021. 

 Det er langt flere studenter i 2021 (67 %) som har en alkoholbruk som kan regnes som 

normal ut ifra terskelverdiene fra AUDIT, sammenlignet med i 2018 (56 %). Denne 

bedringen de siste tre årene kan forklares ved at færre studenter har en risikofylt 

alkoholbruk i 2021 (30 %) sammenlignet med i 2018 (38%). Bedringen har skjedd på tvers 

av kjønn. 

 

Studier og sosiale aktiviteter 

 Siden studiestart i august 2020 har studentene brukt mer tid på TV, sosiale medier og 

gaming. 

 Studentene oppgir å bruke mye mindre tid på sosiale aktiviteter, samt noe mindre tid på 

samvær med familien, frivillige aktiviteter, og trening. Tid brukt på studiene var nesten 

uendret. 

 Rundt halvparten av studentene oppgir at mer enn 80 % av forelesningene har vært 

digitale siden august 2020. 

- 7 av 10 studenter vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye 

dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning. 

 8 av 10 studenter oppgir manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende 

forelesninger som de viktigste utfordringene. 57 % av studentene oppgir at de savner 

kontakt med faglæreren. 

- Det er særlig de yngste studentene som oppgir at de savner medstudentene og 

faglæreren. 

 
 
Vurdering 
Administrasjonen i Sit er dessverre ikke overrasket over funnene i SHoT-
undersøkelsen. Denne underbygger resultatene av de to undersøkelsene Sit har gjort 
blant egne studenter høsten 2020 og våren 2021.  
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Som vedlegg til saken finner dere i tillegg til hovedrapporten en egen delrapport for Sit. 
Denne viser resultatene for studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, sammenlignet 
med resten av landet. Jevnt over viser tallene at studentene i Trondheim har hatt det 
noe bedre enn resten av landet, mens Gjøvik og Ålesund ligger mer på 
landsgjennomsnittet. 

I Sit vil vi nå bruke disse tallene i vårt videre arbeid med å utvikle tjenester og tilbud fra 
Sit. Vi har lagt vekt på å kommunisere funnene eksternt, både til media, men også til 
samarbeidspartnere som kommuner og universitet/høgskoler.  

Samarbeid og behovet for fysiske møteplasser står fram som et hovedbudskap når vi 
snakker med disse, og vårt mål er at studentene som starter på studiet sitt til høsten må 
få møte åpne campus i størst mulig grad.  

Saksbehandlere: Espen Munkvik og Nina Steen 

Tilrådning: 
Saken tas til orientering 

Trondheim, 05. mai 2021 

Audhild Kvam 

Vedlegg: 
Hovedrapport SHoT 2021 
Delrapport Sit SHoT 2021 


