
Forskerlinjen 
 
Tittel: 
Nesten klar for å stå på egne ben: samspill mellom hjernens utvikling og psykisk helse i 
ungdomsårene 
 
Ingress:  
Ungdomstiden er inngangsporten til et selvstendig voksenliv og er en viktig 
overgangsperiode i livet. Ungdomstiden er preget av sosiale og kroppslige endringer, og 
hjernens funksjoner utvikles og finstemmes for å møte kravene til voksenlivet. I tillegg til å 
være en periode med mye læring og gradvis økt selvstendighet, er ungdomstiden også en 
periode med økt forekomst av psykiske lidelser. De fleste vanlige psykiske lidelser debuterer 
i ungdomsårene og tidlig i voksenlivet. For å forstå hvorfor denne perioden er så viktig for 
den psykiske helsen, ønsker vi å undersøke hvordan hjernen forandrer seg i ungdomsårene og 
hvordan dette samspiller med psykisk helse og kognitive og emosjonelle funksjoner. 
 
Bakgrunn:  
Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer og 
nye utfordringer. Ungdomshjernen skiller seg fra både barnets og den voksnes hjerne, og 
modnes og gjennomgår store forandringer i denne perioden. Denne formbarheten muliggjør 
vekst og tilpasning til voksenlivet, men innebærer også sårbarhet for negative påvirkninger 
og erfaringer. Selv om vi fremdeles ikke kjenner årsakene til psykiske lidelser, er det mye 
støtte for en nevroutviklingshypotese. Denne hypotesen tilsier at risikoen for psykisk sykdom 
er tilstede allerede tidlig i livet og at de kliniske symptomene som ofte først fremtrer i løpet 
av ungdomstiden eller tidlig voksen alder representerer et senere stadium av en langvarig 
prosess. Mer kunnskap om hvordan arv og miljø påvirker hjerneutvikling og psykisk helse i 
ungdomstiden kan gi viktig informasjon om hvorfor noen utvikler psykiske problemer mens 
andre ikke gjør det. Vi vil teste hypotesen om at økt nevroplastisitet fremmer læring og 
tilpasning i et skiftende miljø, men på bekostning av økt risiko for psykiske problemer i 
kombinasjon med negative miljøfaktorer og genetisk sårbarhet. Ved å lete etter faktorer som 
øker og reduserer risikoen for psykiske problemer i ungdomstiden vil resultatene på sikt 
brukes til å utvikle bedre metoder for forebygging og behandling av psykiske lidelser. 
 
Problemstillinger:  

• Hvordan påvirker arv og miljø hjernens utvikling i ungdomsårene? 
• Hvilke sammenhenger finnes mellom hjernens utvikling og psykiske lidelser?  
• Forklarer nevroplastisitet i ungdomstiden hvorfor noen utvikler psykiske lidelser?  
• Kan økt kunnskap om nevroplastisitet gi bedre behandling av psykiske lidelser? 

 
Mål og metode:  
Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om 1) hjerneutvikling i ungdomsårene, 2) 
hvordan samspillet mellom biologiske endringer og miljøet påvirker mentale helse hos 
ungdom, og 3) hvordan samspillet mellom biologi og miljø påvirker psykisk helse generelt.  

For å få til dette rekrutterer vi ungdom fra ulike kilder, inkludert sosiale medier og 
den norske Mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). MoBa er en av verdens største 
helseundersøkelser, der 114,000 barn har blitt fulgt opp siden de ble født. Nå er disse barna 
mellom 11 og 20 år, og vårt prosjekt innebærer å gjennomføre hjerneavbildning fra et utvalg 
av disse ungdommene. Vi bruker moderne teknikker for hjerneavbildning (MR), i tillegg til 
elektrofysiologi (EEG) i kombinasjon med kognitive og emosjonelle oppgaver, psykologiske 



og kognitive tester, og spørreskjemaer om blant annet psykisk helse, sosial støtte, 
aktivitetsnivå og søvn.  

Våre metoder er i all hovedsak kvantitative, og studenten kan selv i stor grad velge 
hvilke metoder de ønsker å bruke og lære mer om. Blant annet bruker vi statistisk 
programvare slik R og MATLAB til å teste våre hypoteser. 
 
Studentens arbeidsoppgaver:  
Vi kan ta inn 1-2 kandidater til dette prosjektet. Studenten(e) vil være en del av en aktiv og 
inkluderende forskningsgruppe, og vil få mulighet til å involvere seg i alle deler av 
forskningsprosessen. Studenten(e) forventes å bidra til rekruttering av deltakere og 
datainnsamling, samt å tilegne seg ferdigheter innen databehandling, analysemetoder og 
forskningsformidling. Dette er et stort prosjekt med mange muligheter, og studenten(e) får 
muligheten til å velge og videreutvikle sitt fokusområde.  
 
Mulige arbeidsoppgaver kan være:  

• Gjennomføre EEG-undersøkelser og analysere EEG-data 
• Gjennomføre MR-undersøkelser og analysere MR-bilder 
• Bistand i utvikling av materiell og databehandling 
• Lære programmering og statistikk for analyse av komplekse data 
• Teste sammenhenger mellom spørreskjemadata, miljøfaktorer og psykisk helse  
• Lære analysemetoder og forske på genetisk sårbarhet for psykiske lidelser 
• Analysere data og skrive opp resultater for publikasjon i fagfellevurdert tidsskrift 
• Formidle forskningsresultater på interne gruppemøter og vitenskapelige konferanser 

 
Om forskningsmiljøet:  
Forskningsgruppen er en del av NORMENT (www.norment.no), som er et Senter for 
Fremragende forskning (SFF) innen psykisk helse. Studenten(e) vil ta del i et aktivt, 
produktivt og tverrfaglig forskningsmiljø med ekspertise innen både psykiske lidelser, 
hjerneavbildning og genetikk. Gruppen har faste, ukentlige møter og et trivelig sosialt miljø 
der studenten vil få opplæring og veiledning i metoder anvendt innenfor hjerneforskningen, 
med mange muligheter for videre kursing i løpet av forskerutdanningen. Vi samarbeider med 
Oslo Universitetssykehus, Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus, samt forskere ved 
Folkehelseinstituttet. Vi har også et utbredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.   
Studenten(e) vil få tilegne seg nyttig erfaring fra klinisk relevant og spennende 
grunnforskning.  
 
Mer informasjon om gruppen: 
https://www.med.uio.no/norment/english/research/groups/multimodal-
imaging/index.html 
 
Veiledning: 
Struktur og fokus i veiledningen vil tilpasses studenten(e)s behov og ønsker. Fokus vil være 
på tilegnelse av relevante ferdigheter innenfor databehandling, analysemetoder og 
forskningsformidling, samt refleksjon rundt forskningsprosessen og forskning i praksis. Flere 
medlemmer av forskergruppen kan være veiledere, og vi tilstreber å tilby tverrfaglig 
veiledning og veiledere som i fellesskap kan gi best mulig forutsetninger for læring.  
 
Mulige veiledere:  

• Lars T. Westlye. professor & prosjektleder 



• Torgeir Moberget, forsker 
• Haakon Engen, forsker 
• Christian Tamnes, professor 
• Andreas Dahl, stipendiat 
• Irene Voldsbekk, stipendiat 

 
Mer informasjon om prosjektet og gruppen: 
https://www.sv.uio.no/psi/forskning/prosjekter/brainmint/om-prosjektet/index.html 
 
Etiske godkjenninger og data: 
Prosjektet er godkjent av REK (forskningsetikk) og NSD/UiO (personvern) og 
datainnsamlingen er i gang. Studenten(e) vil kunne starte opplæring umiddelbart.  

Studien inviterer ungdom til å gjennomføre MR av hjernen, i tillegg til kognitive 
tester og spørreskjema. Noen blir også invitert til å gjennomføre EEG. Et utvalg av 
deltakerne vil inviteres til oppfølgingsundersøkelser etter en tid. 

Prosjektet samler inn sensitiv informasjon om potensielt sårbare deltakeres liv og 
helse. Vi legger sterk vekt på respektfull og lovmessig behandling av deltakere og 
persondata, og studenter tilknyttet prosjektet forventes å signere taushetserklæring og handle 
i tråd med relevante godkjenner og standarder. 
 
Tentativ artikkel:  
Studenten(e) vil stå fritt til og oppfordres til å utforme spesifikke problemstillinger i samråd 
med veileder. Eksempler på artikler kan være: 

- “The neurodevelopmental underpinnings of adolescent mental health: the relationship 
between brain structure, early-life experiences and psychological distress» 

- «Living life with style: how lifestyle factors influence brain development and 
psychological wellbeing during adolescence» 

- «Developing an identity: Gender differences in brain development during 
adolescence»  

- «Errors in the anxious adolescent brain: Relating error-related brain activity to 
psychopathology and neuroanatomy» 
 

Kontakt:  
Lars T. Westlye (Professor & prosjektleder, Psykologisk Institutt, UiO)  
https://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/larstw/index.html 
l.t.westlye@psykologi.uio.no 
Irene Voldsbekk (Stipendiat, Oslo Universitetssykehus) 
https://www.med.uio.no/norment/personer/stipendiater/voldsbekk/ 


