Oslo, 19.10.2015

Til: Stortingets helse- og omsorgskomité

Press gir sine innspill på helse- og omsorgstjenester i kommunenes budsjett, og vil spesielt kommentere
kap.762 Primærhelsetjenesten.
Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er et viktig satsingsområde for Regjeringen. De viktigste
tjenestetilbudene rettet mot denne gruppen er helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
I dag sliter mange barn og unge med dårlig psykisk helse som følge av krysspress og forventninger som er
umulig å innfri. En av fire jenter sliter med depressive symptomer1 som preger deres hverdag, og i snitt tar
to unge menn mellom 15 og 34 år livet sitt hver eneste uke2. Enkelte får hjelp, men ofte tar det altfor lang
tid. Det finnes tall og statistikk som bekrefter at barn og unge i dag opplever dårlig psykisk helse, men vi
mangler gode forebyggende tiltak for å hindre utvikling av mer alvorlige sykdommer.
Et av de beste tilbudene vi har i dag, er skolehelsetjenesten, med dyktige fagpersoner som helsesøster og
skolepsykolog. Likevel er terskelen høy for å ta kontakt med disse personene, da de ofte er lite synlige i
skolehverdagen. Psykiske plager kan ikke settes på vent til den ene dagen i uka hvor helsesøster er på
skolen. Skal skolehelsetjenesten fungere som et forebyggende tilbud, må den være lett tilgjengelig.
Press ser det som svært positivt at tjenesten i 2015 ble styrket med 270 mill. kroner gjennom vekst i
kommunenes frie inntekter. At det foreslås en ytterligere økning i 2016 på 200 mill. kroner, viser at barn og
unges helse er noe som settes høyt. Likevel kan vi erfaringsmessig konkludere med at det ikke vil være
tilstrekkelig at denne satsingen faller inn under kommunenes frie inntekter. Man risikerer da at midlene
ikke brukes på tenkt satsning. Dette er ikke et spørsmål om lokalt selvstyre, men handler utelukkende om å
innfri barns rettigheter.

Press ber om:
 At kap. 762, post 60 (forbyggende helsetjenester) økes med 200 mill. kroner, som øremerkes
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


Kutt i kap. 571 (rammetilskudd til kommuner) på 200 mill. kroner.

Kommentar:
Satsingen på forebyggende helsetjenester for barn og ungdom flyttes fra kommunenes rammetilskudd til
forebyggende helsetjenester (post 60) under kap.762, som øremerkede midler.

Press ber samtidig komiteen avlevere merknad på regjeringens satsing på skolehelsetjenesten om at en
satsing på 200 mill. ikke er tilstrekkelig for å oppnå en anbefalt minstenorm for bemanning. Det bør
prioriteres en gradvis økning, men vi vil likevel anbefale helse- og omsorgskomiteen, samt regjeringen
som en helhet, å se på muligheter for en enda større investering i fremtidens voksne. Det anbefales at
satsingen allerede i 2017 økes til 500 mill. øremerkede kroner, og at det lages en videre
opptrappingsplan for skolehelsetjenesten.

De beste hilsener fra
Karoline Steen Nylander, leder i Press
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