
Til Helse- og omsorgsdepartementet 

Høringssvar på «Forslag til endringer i lov 28.februar 1997 om folketrygd og 
enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer" 
 
Haugesund kommune støtter i hovedsak det foreliggende endringsforslaget og støtter oss til 

Bergen kommune sin uttalelse. Vi har noen innvendinger mot de innsnevringer av 

henvisningsretten som foreslås. Innsnevringene vil gi negative konsekvenser for 

befolkningen, for tjenesteytere og for psykologer.  

Haugesund kommune har 6 psykologer totalt. Av disse er 5 psykologer ansatt i PPT 

(Pedagogisk Psykologisk tjeneste) i førskoleteam og grunnskoleteam og helsestasjon for 

ungdom. De Psykologene har i gjennomsnitt 10 års praksis med erfaring både fra kommune- 

og spesialisttjenester. Et økende antall er psykologspesialister. Haugesund kommune har en 

psykolog som arbeider med voksnes psykiske helse. Haugesund kommune har tatt et politisk 

valg for å styrke PPT med psykologer for å satse på psykisk helsearbeid for barn og unge i 

Haugesund kommune. 

Alle psykologene i det tverrkommunale PPT-kontoret for kommunene Haugesund, Sveio og 

Utsira arbeider med barn og unges psykiske helse - både opplæringsbehov, omsorgsbehov 

og helsebehov. De er helt sentrale i det kliniske arbeid for psykisk helse for barn og unge i 

kommunen. De arbeider både direkte med barn og familier (utredninger og samtaler) og 

indirekte via foreldre, pedagogisk personell i barnehage og skole og andre fagfolk (ulike typer 

samarbeid, konsultasjon og rådgivning). Gjennom vår erfaring som psykologer i PPT 

opplever vi at vi er i en enestående posisjon for å fremme psykisk helse hos barn og unge. I 

psykologisk arbeid med barn og unge har vi erfaring med at de hjelpes best ved å arbeide 

via deres nære og viktige relasjoner; i hjemmet, barnehagen og skoler.  

Det at psykologer ikke har henvisningsrett er et stort hinder for å ivareta barnets psykisk 

helse, samt det å oppdage og sette inn tiltak så tidlig som mulig. 

PPT-psykologen har kontakt med de viktigste arenaene barn og unge er en del av under sin 

oppvekst. I en brukerrapport fra Sintef, ”Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge” (2005), 

fremgår det at 76 % av barn og unge som mottar tiltak fra PPT har psykiske vansker. Videre 

rapporterte ansatte i PPT at hvert fjerde barn som hadde tiltak i PPT hadde en alvorlig 

psykiatrisk lidelse, mens over halvparten hadde en tydelig psykisk vanske. Rapporten viste 

også at PPT i praksis var den hyppigst henvisende instans til BUP, og at PPT var inne i 90 % 

av sakene ved BUP. Sintef-rapporten (2006) konkluderer med at selv om PPT ligger under 

Opplæringsloven så har tjenesten et viktig helseoppdrag. Vi har et godt samarbeid med vår 

lokale BUP og har gode erfaringer med prøveordningen for PPT henvisning siden i vår. 

Brukerene opplever at kontakten med BUP starter fortere enn før. BUP gir også 

tilbakemelding på at det er god kvalitet på henvisninger som kommer fra PPT. 

Rett til å henvise er en naturlig følge av denne satsingen. 

For psykologer i Haugesund kommune, 10.09.2013. 

 



 

 

 


