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Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse 2022 
 
Studentens helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) har vært gjennomført hvert 4. år siden 2010, 
med unntak av en tilleggsundersøkelse gjort under Covid pandemien i 2021. (Ref styresak O18 / 
2021).  
 
Det er studentsamskipnadene i Oslo (SiO), på Vestlandet (Sammen) og Sit som står bak 
undersøkelsen, og FHI som gjennomfører den. SHoT kartlegger studentens helse og trivsel i 
bred forstand. Undersøkelsen er finansiert gjennom midler fra Helsedirektoratet, og Sit har 
deltatt i styringsgruppa. Formålet med undersøkelsen er å gi innsikt i hvordan studentene har 
det og hvordan velferdstilbudet til studentene kan bedres. 
 
Årets undersøkelse ble gjennomført i perioden 6. februar til 19. april 2022.  169 572 norske 
heltidsstudenter ble invitert til å delta. 59 544 studenter både i Norge og i utlandet svarte på 
undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 35,1.  
 
Alle svarene fra SHoT-undersøkelsen kan leses på studenthelse.no 
 
 
Større forskjeller i psykisk helse og livskvalitet 
Psykisk helse er blitt en stadig viktigere problemstilling i studentvelferden. SHoT-undersøkelsen 
viser en jevn økning av antallet studenter som rapporterer å ha alvorlige psykiske plager siden 
SHoT første gang ble gjennomført i 2010. I 2010 oppga 18 % av studentene at de hadde alvorlige 
psykiske plager, mens det i 2022 er 35 %.  
 
Forekomsten og nivået av psykiske plager er fremdeles langt høyere blant de kvinnelige enn de 
mannlige studentene. Det er ingen klare aldersforskjeller i forekomsten av psykiske plager, selv 
om nivået er noe lavere blant de eldste studentene. Andelen studenter med alvorlige psykiske 
plager ligger klart høyere enn andelen i samme aldersgruppe i øvrig befolkning. 
 
SHoT viser en stor økning i andel studenter som svarer at de har hatt selvmordstanker det siste 
året, fra 2018 (14 %) til 2022 (22 %). Undersøkelsen viser også at en av fem studenter svarer at de 
har hatt tanker om å skade seg selv. Tallene er vesentlig høyere blant kvinnelige enn blant 
mannlige studenter.  
 
Seksuell trakassering  
Tre av ti studenter oppgir at de har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. 
Dette gjelder 39% av kvinnelige- og 9% av mannlige studenter. 
 
Omfanget av seksuell trakassering har økt betydelig siden 2018. Totalt oppgir 7,4% av kvinnelige 
og 0,8% av mannlige studenter å ha blitt utsatt for voldtekt. Sammenlignet med henholdsvis 4,7% 
og 0,4% i 2018. 
 
Ensomhet 
29% av studentene oppgir at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. Selv om 
det er en tydelig nedgang i ensomhet fra tilleggsundersøkelsen i 2021, er nivået høyere enn i 
2018.  
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Studiebyene Ålesund, Gjøvik og Trondheim 
I forbindelse med SHoT undersøkelsen, så har hver utdanningsinstitusjon fått egne rapporter på 
underavdelinger. Studentsamskipnadene har fått rapporter for hvert studiested/by. Denne ligger 
vedlagt saken. 
 
I undersøkelsen stilles det spørsmål om hvor fornøyd studentene er med; helsetilbudet, 
kollektivtilbudet, boligtilbudet, kulturtilbudet, studentmiljøet og utelivstilbudet. Summen av disse 
spørsmålene gir tilfredshet med studiebyen totalt. 
 
I årets undersøkelse kan en se at studiebyen Trondheim ofte ligger bedre enn 
landsgjennomsnittet på flere av områdene, mens studiested Gjøvik og Ålesund ofte ligger på 
landsgjennomsnittet eller under. Generelt så scorer Trondheim som studieby høyt på mange av 
variablene.  
 
Videre arbeid  
Det er urovekkende å se utviklingen i samfunnet over tid, spesielt når det gjelder studentenes 
psykiske plager. Både Sit og utdanningsinstitusjonene er opptatt av at studentene skal trives og 
oppleve mestring i studiehverdagen. Læringsmiljøet påvirkes av forhold som ensomhet, stress 
og bekymringer. Utdanningsinstitusjonene, kommunen(e) og Sit har et nært samarbeid for å 
ivareta studentenes helse, og forebygge helseproblemer.  
 
Sit har med bakgrunn i resultater fra SHoT utviklet nye tilbud og forsterket velferdstilbud til 
studentene. Sit har arbeidet forebyggende innen ulike studentmiljø, blant annet for å bidra til 
bedre fungerende studentorganisasjoner. Sit råd har ulike kurs og seminarer rettet mot driften 
av studentdrevne organisasjoner. For eksempel lederkurs, økonomikurs og møtefasilitering. Sit 
har etter siste undersøkelse hatt et sterkt fokus på studentenes psykiske helse, i tillegg til at vi 
har økt kapasiteten til psykososial helsetjeneste og rådgivingstjenesten, så har Sit forsterket 
rådgiver- og psykologtilbudet ved campus Gjøvik og Ålesund.  
 
Sit har også vært bidragsyter til et nasjonalt tilbud, som retter seg til alle norske studenter – 
Studenten spør. (Studenter spør (studenterspor.no)). Dette er en nettportal, hvor studenter kan 
sende inn anonyme spørsmål og få svar fra helsepersonell. 
 
Sit vil fortsette å utvikle studentvelferdstilbudet i takt med økende behov og i dialog med de 
ulike studentforeningene.  
 
Mange fagmiljø, legger ekstra godt til rette for førsteårsstudenten og mottak av nye studenter 
med vekt på inkludering og tilhørighet. Fadderordninger og linjeforeninger har også en 
avgjørende rolle i mottaket. Sit har gjennom prosjekt Lykkepromille arbeidet med 
alkoholreduserende opp mot fadderforeningene og gjennomført seminarer og kurs for faddere i 
hvordan de best mulig skal inkludere nye studenter uten et overdrevet fokus på alkohol. Dette 
prosjektet har blant annet hatt fokus på alkoholreduserende tiltak og gode tiltak for mottak av 
studenter. 
 
SHoT- tallene viser oss med all tydelighet at vi må ha studenters livskvalitet og psykiske helse i 
fokus innen alle våre virksomhetsområder. Viktigheten av at vi setter handling bak vår visjon «vi 
skaper rom for meningsfulle studentliv» blir tydeliggjort gjennom resultatene fra Shot-
undersøkelsen. I vårt arbeid må vi også jobbe med de faktorene som skaper gode studentliv og 
forsterke arbeidet med å finne hva disse faktorene er. Gjennom IME-prosjektet vi i Sit leder på 
vegne av Study Trondheim jobber vi med å finne ut av dette.  
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SHoT undersøkelsen viser at det er ulike problemstillinger i de ulike studiebyene og at en i 
fremtiden må arbeide både på nasjonalt og lokalt nivå for å skape bedre helse og trivsel for 
studentene. God samhandling mellom vertskommuner, utdanningsinstitusjoner og samskipnad 
vil være av avgjørende betydning for at studentene skal ha det best mulig. 
 
 
Saksbehandler: Espen Munkvik 
 
 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 
 
 
Trondheim, 19. oktober 2022 
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