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Høring - Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 
Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets høringsbrev av 19. november 2019. 
 
Meldinger fra personale som jobber med barn og unge, i skolen især, inntrykk fra mediebildet og flere 
forskningsrapporter1, underbygger det bildet som tegner seg av at flere barn og unge sliter med 
psykiske plager og lidelser i dag. Dette mener vi har en klar relasjon til det økte konkurranse-, 
prestasjons-, og forventningspresset på barn og unge i samfunnet generelt og også i skolen. 
Høyresidens skolepolitikk, med sterk vekt på konkurranse, testing og målinger,  har fått gjennomslag i 
norsk skole, og med alvorlige konsekvenser for barn og unge. 
 
LO mener derfor at trengs en kraftig opprustning av kvalifiserte, psykiske helsetjenestetilbud, både 
lavterskeltilbud til unge med lettere psykiske plager, ulike sosiale problemer og mestringsproblemer, og 
spesialiserte tilbud til barn og unge med mer dyptgående problemer.  
 
Det er av avgjørende betydning å styrke det forebyggende helsefremmende arbeidet blant barn og 
unge, og her har helsestasjonene og skolehelsetjenesten en viktig rolle og funksjon. Høringen sikter 
særlig mot behandling og oppfølging av lettere tilstander og plager, det som er et lavterskeltilbud. Vi vil 
her understreke betydningen av hele laget rundt læreren i skolen, av miljøarbeid og sosialfaglig 
kompetanse og den erfaringen profesjonsgrupper med slik bakgrunn besitter. 
 
Samtidig er det viktig at det allmenne velferdsapparatet fungerer tilfredsstillende for barn og unge. Vi 
mener at det under de borgerlige regjeringene er det motsatte som har skjedd. Fra forslaget om en 
drastisk innstramming i barnetillegget til uføretrygden i statsbudsjettet for 2015, til kuttene i ordningen 
med arbeidsavklaringspenger, generelt i 2018 og spesifikt for unge i år, og mange andre, også smålige 
kutt for utsatte grupper, har vi sett en ny type velferdspolitikk vokse fram. En mer restriktiv og 
usolidarisk politikk som rammer særlig sårbare og utsatte grupper, også unge med psykiske 
helseutfordringer.  
 
LO støtter selvsagt den aktuelle styrkingen av formålsparagrafen, at helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske 
plager. Det er imidlertid ikke departementets hensikt at det skal følge noen ekstra midler med til 

 

1 Se eksempelvis NOVAs Ung Data-rapporter og Folkehelseinstituttets rapporteringer om helsetilstanden i Norge. 
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allerede pressede tjenester, øremerkede eller andre. En overlater dette til kommunene. Dette blir etter 
vår menig helt uforpliktende og ren symbolpolitikk, og således forsterkes misforholdet mellom retorikk 
og handling.  
 
 
Med vennlig hilsen 
LO Norge 
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(sign.) 
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.  
 
 


