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AKTUELT 
Kommunepsykologer

TALER PSYKOLOGENE IMOT Professor emeritus
Arne Holte mener psykologer ikke har kompetanse
om forebygging. Her på talerstolen i 2012, da han fikk
Den store psykologprisen. Foto: Marika Mørkestøl

– PSYKOLOGER KAN
IKKE FOREBYGGING
Kommunepsykologene skal nå arbeide system- og
samfunnsrettet i tillegg til helsefremmende og
forebyggende. Men dette har ikke norske psykologer
peiling på, mener professor i helsepsykologi Arne Holte.
TEKST
Øystein Helmikstøl

STORTINGET HAR NÅ lovfestet at alle kommu
ner skal ha psykolog. Målet er at de kommunale
psykologene i større grad skal arbeide mer sys
tem- og samfunnsrettet i tillegg til helsefrem
mende og forebyggende.
– BRED UTDANNING
Psykologforeningens president Tor Levin Hof
gaard er strålende fornøyd med lovfestingen,
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ifølge en pressemelding som ble sendt ut 7. juni,
dagen før vedtaket i Stortinget.
– Dette er en gledens dag. Lovfesting av psyko
loger i kommunene er noe vi har jobbet for å få til
i mange år, sier Hofgaard i pressemeldingen. Han
mener vedtaket først og fremst er bra for pasien
tene, men også bra for psykologer i deres arbeid.
– Vår brede utdanning får nå større spillerom,
og kan utnyttes på flere arenaer, sier Hofgaard.
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STØTTER IKKE HOLTE Pål Kraft ved Universitetet
i Oslo, Ingunn Skre og Rannveig Grøm Sæle ved
Universitetet i Tromsø. Foto: Lasse Moer, UiO/UiT

– IKKE PEILING
Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo,
tidligere professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Tromsø og inn
til nylig nestleder i Psykologiforbundet. Han har også vært assisterende
direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehel
seinstituttet.
Det er bare ett problem med stortingsvedtaket om kommunepsyko
loger, ifølge Holte: Norske psykologer har ikke kompetansen som skal
til for å gjøre jobben politikerne forutsetter at de kan.
– De fleste psykologer kan knapt definere forebygging. Dette er doku
mentert både i Folkehelseinstituttets og i SINTEF-Helses undersøkelser
av kommunepsykologenes virke. Jeg møter det også om og om igjen når
jeg underviser på felleskursene i spesialistutdanningen. De kan ikke
grunnleggende forebyggingsteori. De behersker ikke engang de enkleste
begrepene. De har mangelfull kunnskap både om epidemiologi og om
effekter, kostnadseffektivitet og brukertilfredshet ved ulike forebyg
gende tiltak. De vet ikke noe om forebyggingsstrategi. Evidensinfor
mert prioritering har de ikke peiling på. Forskningen om gjeldsrådgiv
ning, tiltak på arbeidsplassen, skolen, barnehagen og helsestasjonene,
fysisk aktivitet og kosthold kjenner de heller ikke til. Hvordan skal disse
psykologene kunne gi faglig holdbare råd om forebygging til kommu
nen? spør Holte.

Psykologer i
kommunene
•

Stortinget har vedtatt at det fra 2020 skal
være lovpliktig å ha psykologkompetanse i
kommunale helse- og omsorgstjenester.

•

Om lag 60 prosent av kommunene har
psykologkompetanse i dag.

•

Det er i dag 377 psykologstillinger hos de
255 kommunene/bydelene som mottok
tilskudd i 2016.

•

tillegg oppgir 224 medlemmer i Psykologforeningen at de jobber i PP-tjenesten i
skolen.

•

95 prosent av kommunepsykologene
inngår i forpliktende tverrfaglig samarbeid.

UTDANNINGEN
Arne Holte applauderer Psykologforeningens president for jobben han
har gjort for å gjøre psykologrollen mer utadrettet, system- og samfunns
orientert.
– Men medlemsmassen hans er en frukt av dagens stadig smalere psy
kologutdanning. De er kliniske psykologer, som ikke har kompetanse til
å gjøre jobben som helseministeren fremtidsrettet legger opp til.
– Psykologutdanningene må dermed bli endret?
– Ja, grunnutdanningen må endres. Det er forskjeller mellom utdan
ningsinstitusjonene her, det skal sies. På Universitetet i Bergen har de nå
satt i gang et kurs i samfunnspsykologi med innlagt praksis. Instituttsty
rerne må ta inn over seg de nye utfordringene, noe jeg er usikker på om
de gjør. Behandling er bra for den enkelte når vi er syke, og i spesialisthel
setjenesten er psykologene godt etablert. Sist jeg sjekket, fikk 70 prosent
av de nyutdannete psykologene sin første jobb i spesialisthelsetjenesten.
Men vi kan ikke behandle oss ut av den stadig økende sykdomsbyrden
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og de enorme samfunnskostnadene som psy
kiske lidelser utgjør for landet. Det er der Bent
Høie nå vil ha hjelp fra de nye kommunepsy
kologene, sier Holte.

IKKE STØTTE
Arne Holte får ikke støtte fra Pål Kraft, institutt
leder ved Universitetet i Oslo. Rådgivning av
annet personell i kommunen, identifisering av
risiko og utforming av lavterskeltilbud innen
for psykisk helse er psykologene ifølge Kraft
godt kvalifiserte for.
– For å fylle ut kompetansen ytterligere har
vi i Oslo satt i verk et arbeid med å revidere pro
fesjonsprogrammet. Vi legger inn flere kurs der
forebygging og arbeid i kommunene er sentralt,
nettopp for å gjøre kandidatene enda bedre rus
tet for disse oppgavene, skriver Kraft i en e-post
til Psykologtidsskriftet.
Heller ikke hos instituttleder Ingunn Skre og
Rannveig Grøm Sæle, nestleder for utdanning
ved Institutt for psykologi ved Universitetet i
Tromsø, får Holte støtte for sitt syn.
– Vi har i en årrekke samarbeidet med
Tromsø kommune og nærliggende kommu
ner om praksis. I forbyggende helsetjenester
samarbeider vi med helsestasjonene og helse
søstrene om studentbemannede lavterskeltil
bud. Videre har vi her ved universitetet tidlig
tatt inn over oss endringen i befolkningssam
mensetningen som noen kaller eldrebølgen.
Alle våre studenter har med seg en grunnkom
petanse som kan bidra til å fange opp tegn på
demens og depresjon hos eldre og sette inn
tidlige tiltak, skriver Skre og Grøm Sæle i en
e-post.
De opplyser også at i både gammel og ny
studieplan har helsepsykologi en sentral plass.
– Forebyggingstemaet har en sentral plass
også innenfor kultur- og samfunnspsykologi,
der kommunepsykologrollen vektlegges, skri
ver Skre og Grøm Sæle.
×

Se også debattinnleggene om kommune
psykologer på side 654, 658 og 660.
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Samarbeider godt
med psykologer
Men helsesøsterleder er skeptisk til egne køer
rett inn til psykologen etter vurdering fra skolen.
TEKST Øystein Helmikstøl

– Det er for mye snakk om å fange
opp alvorlige lidelser, og det snakkes
mye om den store andelen av befolk
ningen som har psykiske lidelser.
Det sier Kristin Sofie WaldumGrevbo, leder i Landsgruppen av hel
sesøstre i Norsk Sykepleierforbund.
– Den viktigste oppgaven vi har,
er å støtte barn, unge og familier slik
at de kan mestre sitt eget liv med de
utfordringene det byr på.
HELSESØSTERLEDER
Hun synes det er bra at det kom Kristin Sofie WaldumGrevbo. Foto: NSF.
mer flere psykologer i kommunene.
– Jeg hører mange gode eksempler
på godt samarbeid mellom psykologer og helsesøstre.
Waldum-Grevbo mener psykolog bør være et supplement og
ikke en erstatning for helsesøstre. Noen få steder hører jeg om
at kommuner ansetter psykologer istedenfor helsesøstre, det
mener jeg er uheldig.
Helsesøstre trenger ifølge Waldum-Grevbo noen å drøfte
saker med og noen å henvise videre til som også har god kjenn
skap til spesialisthelsetjenesten.
– Alle elever går på skolen, også de som er under behand
ling. Det betyr at det kan være viktig å få på plass god støtte i
hverdagen slik at elever kan gjennomføre skoleløpet. Denne
«tredjelinjefunksjonen» er det gull verd å samarbeide med psy
kolog om.
Hun er mer skeptisk til det hun omtaler som egne køer rett
til psykologen etter vurdering fra skolen.
– Det er en pågående reform i barnevernet der det gjøres et
forsøk på å tydeliggjøre barnevernets rolle som en instans for
dem som trenger oppfølging. I det ligger det at de skal jobbe
mindre med informasjonsarbeid i skolen, blant annet. Litt av
den samme avgrensningen ønsker jeg når det gjelder psykolo
gene, sier Waldum-Grevbo.
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