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89. UNIVERSITETET I BERGEN – SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE 

BARN OG MENTAL HELSE 

 

Forskning på mental helse er viktig for barns utvikling og for å nå bærekraftsmålene for helse. 

Forskere ved Senter for internasjonal helse (SIH), Universitetet i Bergen, mener det er på tide også å fokusere på 

mental helse og utvikling for barn, i tillegg til kroppslig sykdom og dødelighet. Barns utvikling er viktig for helse i 

voksen alder. Tusenårsmålene har fokusert på den kritiske perioden fra før unnfangelse til barnet er to år. Vi 

mener disse periodene i mødres og barns liv ikke skal ses på isolert, men at vi må jobbe for å forstå hvordan 

denne sårbare perioden er fint vevd inn i vår livssyklus og hvordan tidligere og eksisterende somatisk og psykisk 

helse påvirker perioden. Vi tar utgangspunkt i at "det er ingen helse uten mental helse" (V. Patel, fritt sitert) for 

å øke vår vitenskapelige innsikt i barns utvikling, samt å styrke helsesystem og implementeringsforskning. Dette 

kan gi ringeffekter til ungdoms- og reproduktiv helse. 

"Styrkes tilbudet for barn, bedres livsvilkårene for deres mødre." 

Dette er i samsvar med Verdens Helseorganisasjons prioriteringer og initiativer, spesielt WHO mental helses 

initiativer, som primært vil redusere de store manglene i behandlingstilbud. Disse manglene er spesielt store for 

barn, og det er også lite forskning som omhandler barn. Manglene er godt dokumentert i The Lancet som 

publiserte to store serier i 2007 og 2011. Også norske miljøer anerkjenner dette gapet og viser økende interesse 

for mental helse generelt, blant annet reflektert i Stortingsmelding 3/2014. 

På tross av mange initiativer må det sies at barns mentale helse, risikofaktorer og forebyggende og behandlende 

tiltak ikke er skikkelig adressert. SiH er en aktør som ønsker å snu denne trenden, både for barn og foreldre. Vi 

ved SIH vil ikke bare ha mer "åpenhet" – vi vil ha forskning og handling.  

"Arbeid med barns utvikling og helse kan også styrke kvinners 
posisjon." 

Forskere ved Senter for Internasjonal Helse har i samarbeid med flere instanser og kolleger andre steder i Norge, 

samt sammen med forskningspartnere i blant annet Nepal, Tanzania, Burkina Faso, Sør-Afrika, Zambia og 

Uganda, satt søkelyset på global mental helse, spesielt for barns utvikling og helse. I Bergen starter vi nå en 

tverrinstitusjonell forskerskole (desember 2014) for å dele kompetanse og derav bedre fagmiljøet, samt å bedre 

utdanningen i feltet.  

Senter for internasjonal helse har fått status som Senter for fremragende forskning innenfor mor-barn-helse og 

nyfødt-helse. Siden 2012 har det vært større epidemiologisk forskning for å forstå bedre beskyttende og 

hemmende faktorer for barns utvikling der både motoriske, neurologiske, psykologiske og psykiatriske forhold i 

evalueringen av barna vurderes. Vi anerkjenner at barns utvikling er kompleks og at både bio-medisinske, 

psykologiske, kulturelle og sosiale forhold kan påvirke barns utvikling.  

Noen av våre miljøer ser i øyeblikket på sammenhengen mellom amming og senere utvikling, samt 

sammenhengen med Vitamin B12 og senere utvikling hos barnet (Nepal). Begge studiene vurderer kognisjon, 

motorikk, vekst og andre motoriske forhold. SiH samarbeider også med miljøer i Sør-Norge som har fokusert 

spesielt på mor-barn-dyaden og tidlig stimulering av barn. I tillegg er det startet opp arbeid med helsesystem og 

mental helse i blant annet i Uganda.  
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Interessen er med andre ord ikke ny ved SiH og hos våre samarbeidspartnere, men interessen er nå økende. Vi 

tror fagmiljøene i Norge og nettverket rundt kan være i stand til å bidra innenfor denne tematikken.  
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