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Ta studentenes utfordringer på alvor! 

NTL Ung krever mer midler fra regjeringen for å bistå landets 

utdanningsinstitusjoner, og studentskipnader i å skape et tilbud som ivaretar 

studentenes psykiske helse. I november 2020 leverte en ekspertgruppe ledet av 

kunnskapsdepartementet en rapport med tiltak for oppfølging av studenter under 

koronapandemien. Der kommer det frem at tre av fem studenter sier de føler seg 

mer ensom etter koronautbruddet. Rapporten uttrykte bekymring for studenters 

psykiske helse, som følge av lav grad av sosial kontakt og et manglende studiemiljø. 

Blant tiltakene som ble fremlagt var økt informasjon og oppfølgning, samt økt 

kapasitet til den psykiske helsetjenesten ettersom det varsles det om lange 

ventetider på psykologtjenester drevet av studentskipnadene. NTL Ung ønsker at 

tiltakene som legges frem i rapporten skal iverksettes og derfor må tilstrekkelige 

midler til. 

De fleste studenter må arbeide ved siden av studiene, og som arbeidstakere er 

studenter ofte ansatt i deltidsstillinger eller som ringevikarer, med lav grad av 

stillingsvern og lovfestede rettigheter. Mange har nå også mistet ekstrainntekten 

som følge av nedskjæringer under korona, og uten krav på dagpenger eller andre 

støtteordninger sliter studentene enda mer økonomisk enn før. Usikkerhet knyttet til 

personlig økonomi har en klar sammenheng med studenters psykiske helse, og det 

er på høy tid at regjeringen trår til med tiltak som sikrer at alle studenter har råd til å 

fullføre sin utdannelse. Opposisjonen på Stortinget har nå stemt frem en ny 

krisepakke for studentene, et positivt gjennomslag med en bitter undertone av at 

regjeringen må presses til å ta ansvar for studenters velferd og levevilkår. NTL Ung 

vil jobbe for varige ordninger som sikrer studenters økonomiske trygghet, også i 

fremtiden. Det må på plass en dagpengeordning for studenter, som ikke avhenger av 

en treg og handlingslammet regjerings evne til å levere krisepakker med dårlige 

vilkår. 

NTL ung mener at alle unge må ha et tilbud som hjelper dem tilbake i aktivitet. For å 

sikre god psykisk helse hos unge er det viktig at det finnes et system som fanger opp 

de som faller utenfor skole og arbeid. I dagens situasjon med risikerer vi at studenter 

dropper ut eller presterer dårligere på grunn av stor mental belastning. Alle har en 

psykisk helse og psykiske helseproblemer kan være like alvorlig som somatiske 

helseproblemer. NTL ung mener dette er noe vi ta på fullt alvor. Derfor vil NTL ung få 

ned ventetiden gjennom økt bemanning, og at det skal skapes møteplasser i regi av 

studentsamskipnadene. Det psykiske helsetilbudet skal være omfattende og ikke 

kortvarig. 


