Vedtatt av Unge Høyres landsstyre 2014

Skolepsykolog i levekårsutsatte områder
Det siste året har antallet unge på uføretrygd økt med 5,3 prosent. I fremtiden må vi jobbe mer og lengre,
økningen ligger derfor som en bombe under velferdsstaten. I aldersgruppen 18-29 år er årsaken til uføretrygd i
61 prosent av tilfellene psykiske lidelser. Det er ikke bare en katastrofe for samfunnet, det er en tragedie for den
enkelte.
Historiene om de mørke skjebnene er endeløse. Hvordan enkeltindivider i møte med et system med systematiske
feil, ikke får hjelp. Men noen historier er heldigvis også gode. Som problemeleven med en fremtid på nav, som
gjennom arbeid med skolens egen psykolog endelig fikk en overkommelig hverdag. Han gikk fra nav til å skape
nye muligheter for sin egen fremtid, fordi han fikk hjelp når han trengte det – der han trengte det.
Det gjelder for psykiske lidelser som det gjelder for fysiske: Får du hjelp tidlig, blir veien til å bli frisk mindre
komplisert. Barn og unge som kommer fra ressurssterke hjem klarer i større grad å benytte seg av eksisterende
tilbud. Derfor vil det gi størst effekt å sette innsatsen der skoen trykker mest, nemlig i levekårsutsatte områder.
På den måten kan en forbygge tunge psykiske lidelser og følge opp eleven bedre på skolen. Slik at det bli færre
triste historier om de som lever en så uoverkommelig hverdag at de ikke klarer å fullføre skolen, blir uføretrygdet
og som ikke får hjelp før de begynner på trygd. Og at vi heller får flere gode historier om elever som får hjelp
når de trenger det – der de trenger det og som fullfører utdannelsen og kommer i arbeid.
Unge Høyre vil:
•
Ha skolepsykolog, organisert under skolehelsetjenesten, i levekårsutsatte områder
•
Ha tett samarbeid mellom helsesøster, SLT-koordinator, BUP og DPS i kommuner
•
Innføre en «psykologchat» i skolehelsetjenesten for at det skal være lettere å komme i kontakt med
helsetjenesten

