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Bruddet på skolepsykologifronten
Kjære kollega.
En vesentlig forutsetning for at foreningen
etter hvert skal kunne trekke opp en fast og klar
politikk for sin virksomhet er at saker av fagpolitisk art koordineres gjennom foreningens styre.
Innenfor en rekke sektorer samarbeider psykologer
med andre yrkesgrupper og i enkelte saker kan det
være nærliggende å ta et initiativ i samarbeid med
slike grupper og uavhengig av foreningen. Vi vil
anmode om at man i slike situasjoner tar saken opp
med styret slik at man sikrer seg at et eventuelt
initiativ skjer i samsvar med foreningens alminnelige politikk.
Bruddet på skolepsykologifronten er nå d
efinitivt.
Norske Skolepsykologers Forening ble etter en
intens diskusjon tatt opp som medlem av Norges
Akademikersamband. En vesentlig faktor var antagelig at søknaden ble sterkt støttet av Norsk
Pedagogikklag. Situasjonen har således fått sin
foreløpige avklaring. Et positivt trekk ved
situasjonen er at man nå kan ofre kreftene på
mer konstruktive oppgaver. Ellers minner vi om
at det nå er uforenelig med medlemskap i Norsk
Psykologforening også å være medlem av Norske
Skolepsykologers Forening. Dette vil i henhold til
lovendringen på siste generalforsamling føre til
eksklusjon. Enkelte medlemmer er da også i samsvar
med dette blitt ekskludert. Vi regner imidlertid
med at de av våre medlemmer som etter hvert går
inn i skolepsykologisk arbeid, forblir lojale mot
Norsk Psykologforening.
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Mer stress,
mer medisiner
«De ungdommer som vokser opp i dag
kan langt på vei karakteriseres som
en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær
ungdomsgenerasjon» kan vi lese i rapporten Ungdata 2017. Samtidig forteller
ungdataundersøkelsen at nær syv av ti
unge jenter på videregående ofte eller
svært ofte er stresset av skolearbeidet.
Kun hver tredje gutt rapporterer det
samme, men for både gutter og jenter
gjelder det at omfanget fortsetter å øke.
For jenter på videregående viser tallene
at nær 30 prosent har symptomer på
psykiske problemer.
Samtidig forteller Klassekampen at
tall fra Reseptregisteret viser at stadig
flere ungdommer går på medisiner. Og
de som medisineres får mer medisiner
enn før. Antallet jenter i alderen 15-19 år
som tok sovepiller økte med nær 200
prosent, mens antall doser sovemedisin
ble tredoblet i perioden fra 2006 til 2016.
Blant jenter i samme alder har det vært
en økning på 85 prosent i bruken av
antidepressiva i perioden 2010 til 2016,
forteller Apotekerforeningens bransjestatistikk.
Ungdataundersøkelsen 2017 baserer seg
på svar fra i overkant av 240.000 elever
på ungdomstrinnet og videregående
skole, og anses som nasjonalt representative.
Kilder: NOVA Rapport 10/17: Ungdata
2017; Klassekampen, 22. august; Apotek.
no/statistikk/2017/statistikk-antidepressiva
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