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Emne: Dokument 8:48 S (2018–2019) Representantforslag om sterkere samarbeid mellom
barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten

Vi i Rådet for psykisk helse tilslutter oss dette representantforslaget. Det er helt tydelig at det er
behov for et sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten. Vi
vil i den sammenheng også henvise til Oslo modellen, eller PLIS modellen, som bygger på mange
av de samme prinsippene som det eksempelet som er henvist til i forslaget (nemlig Nord-Trøndelag
og «utvidet skolehelsetjeneste»).
Forslaget bidrar til å holde elevene i skolen og i sitt sosiale nettverk, ved å fange opp potensielle
vanskeligheter tidlig i forløpet – noe som er helt sentralt for barn og unges helse. Eksempelet med
«utvidet skolehelsetjeneste» i Nord-Trøndelag bygger også på en satsning på kompetansetiltak for
de ansatte ved de videregående skolene. Vi mener dette er et viktig aspekt i forslaget – nemlig å
styrke kompetanse på psykisk helse feltet hos de ansatte (lærer, miljøarbeidere etc.) som et tettest
på ungdommen. I tillegg styrker BUP skolehelsetjenesten og gjør at de ansatte føler seg trygge i
oppfølgingen av elevene.
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Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for Rådet for psykisk helse

Rådets medlemsorganisasjoner: ADHD Norge, Aurora - støtteforening, Bipolarforeningen Norge, FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Hvite Ørn, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk
helse – LPP, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Norsk Tourette Forening, Rådgiving om spiseforstyrrelser, Spiseforstyrrelsesforeningen, Voksne for Barn, Kirkens SOS, Kirkens Sosialtjeneste, Norges Røde Kors, Fagforbundet,
Fellesorganisasjonen (FO), Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet,
Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.
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