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Til Helse- og omsorgskomiteen  

Fra Norsk Psykologforening 

 

Oslo, xx november 2013 

 

 

Prop 1 S (2013-2014) Merknader til kap 764 Psykisk helse, Post 60 
Psykisk helsearbeid.  
 

Norsk Psykologforening viser til at den avgåtte regjeringen i sitt budsjettforslag har foreslått 
å styrke det 6-årige rekrutteringstilskuddet med 40 millioner til ansettelse av flere fast 
ansatte psykologer i kommunene.  

Det er positivt at rekrutteringsordningen er styrket med 40 millioner, og det er viktig at 
tilskuddsordningen er utvidet til 6 år.  

Dette er likevel bare en midlertidig styrking av psykiske helsetjenester til befolkningen. Når vi 
ser hvor store samfunnsutfordringer og individuelle lidelser psykiske problemer 
representerer, mener vi det er helt nødvendig å sette tydelige mål og etablere varige tiltak 
for utviklingen av kommunale psykiske helsetjenester. I dagens situasjon er det tilfeldigheter 
som avgjør om du er så heldig å bo i en kommune der psykologisk kompetanse er 
tilgjengelig.  Når vi vet at psykologer bidrar til forebygging av psykiske problemer, at 
befolkningen får tilgang til raskere behandling med lav terskel og at samordningen av 
tjenester blir bedre med psykologen på laget 1, innebærer dette at psykologer er en viktig 
del av kommunale psykiske helsetjenester. Kommunepsykologer gir også uttrykk for at de i 
stor grad ønsker å drive mer forebyggende arbeid enn ressursene per i dag tillater.2  
 
Noen fakta (de fleste hentet fra ulike rapporter gitt ut av Folkehelseinstituttet) 

 Psykiske helseproblemer koster samfunnet om lag 70 mrd i året 

 Lidelsene står for 40 % av sykefraværet og 40 % av kostnadene ved uføretrygd. 

 8 % av barn og unge har en diagnostiserbar psykisk lidelse, mellom 15 og 20 % av 
barn og unge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker.  

 20 % av skolefrafall skyldes psykiske problemer3 

 Kun 9 % av befolkningen over 15 år søker hjelp for psykiske plager og mange har ikke 
fått behandling for psykiske lidelser før de blir uføretrygdet. 

 
Vurdering 
Forebygging og behandling av psykiske helseproblemer må tas så alvorlig at det etableres 
grunnleggende og tilstrekkelige psykiske helsetjenester i kommunene, tilgjengelig for folk og 

                                                 
1 Fossestøl og Skarpaas, Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten, en 
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med forebygging og tidlig hjelp som mål. Dette bør ikke lenger være tjenester som er 
prosjektbaserte og i opptrapping det ene året og nedtrapping det andre året.  

I Helse- og omsorgstjenesteloven heter det i § 3-1 at Kommunen skal sørge for at personer 
som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens 
ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller 
psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 
funksjonsevne. Kommunene rapporterer nå4 om at de har behov for øket kompetanse for å 
kunne oppfylle de behov befolkningen har og de fleste rapporterer om behov for psykologer.   
 
En midlertidig tilskuddsordning er utilstrekkelig for å bygge solide tjenester;  
 

1. I all hovedsak fordi det er gjenstand for stortingsbehandling hvert år, ordningen 
krever mye ressurser av kommunene fordi det er søknadsbasert, de kan ikke være 
sikre på å få tildeling eller at den blir videreført – noe som skaper svært liten 
forutsigbarhet for kommunen og for befolkingen.  

2. Foreløpig er det ikke mer enn 1 av 3 kommuner som i det hele tatt har psykolog. Kun 
50 % av disse (ca 270) er knyttet til kommunale helsetjenester. Målet om «flere» 
psykologer i kommunen er vagt. Befolkningens behov fordeler seg over hele landet.  

3. Det er paradoksalt at grunnmuren i helsetjenestene, de kommunale tjenestene, til en 
hver tid skal ha midlertidige og prosjektbaserte satsinger når det gjelder å ivareta 
psykiske helsetjenester. Ca 270 psykologer, hvorav mange i engasjement og 
prosjektstillinger er tynt i forhold til behovet. Til sammenligning er det 4429 
fysioterapiåråsverk i kommunehelsetjenesten. Disse stillingene har statlige tilskudd.  
Vi mener det bør settes klare mål for hvor mange psykologer det er behov for. Og 
kommunene bør ha en forutsigbar finansiering som gir mulighet til planlegging og 
forutsigbar tilsetting av psykologer. Dette er grunnleggende for å utvikle tilstrekkelig 
kvalitet og kontinuitet.  

 

På denne bakgrunn har vi følgende forslag til merknad fra Helse- og 
omsorgskomiteen til budsjettet for 2014:  
 

Stortinget ber regjeringen utrede finansiering av psykologtilbudet i kommunen. Dette må 
inngå i en plan for rekruttering og utvikling av kommunalt psykologtilbud i kommunen.     
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