
– I eventuelle regjerings-
forhandlinger blir psykisk
helse viktig for Høyre. Og jeg
opplever at dette er noe de
andre borgerlige partiene også
er opptatt av, sier lederen av
helsekomiteen på Stortinget,
Bent Høie.
Dersom de borgerlige partiene
vinner valget, er han den heteste
kandidaten som ny helseminis-
ter.
Torsdag kveld deltok han i

NRKs timeslange helsedebatt,
der psykisk helse ikke var et
tema.
– Jeg fikk sneket inn noen ord

ompsykisk helse under priorite-
ringsdebatten på slutten. Men
det er vanskelig å få frem dette
temaet i valgkampen.Fremdeles
er det dessverre slik at psykiske
lidelser stigmatiseres.
– Er psykiske lidelser vårt største
helseproblem?
– Det er vanskelig å rangere

helseproblemer, men det er
blant de største. Det kommer an
på om dumåler det i form av ek-
semplevis antall pasienter eller
kostnader, sierHøie.
I gårdagens Adresseavisen

advarte assisterende direktør i

Folkehelsa,ArneHolte,mot at vi
bruker altfor mye penger på de
gale stedene i psykisk helse.
President i psykologforeningen,
Tor Levin Hofgaard, understre-
ket betydningen av fore-
byggende arbeid - og anslo at
det er behov for omlag 2000
psykologer i kommunene.
– Er dette et fornuftig tall?

– 2000 høres ikke helt urime-
lig ut, men dette er Psykolog-
foreningens tall. En opptrap-
ping må bygge på beregninger
fra Folkehelseinstituttet og Hel-
sedirekoratet. Hensikten er at
mennesker med psykiske lidel-
ser skal få behandling like lett
somdemed somatiske lidelser.
– Men det er behov for minst
1000?
– Ja ja,det vil jeg tro.

– Dersom du blir helseminister,
hva vil du at vi skal måle deg og
Høyre på om fire år?
– Vi skal ha bygget ut et godt

psykologtilbud i kommunene.
Vi skal gjeninnføre regelen om
at rus og psykiatri hver for seg
skal ha en større årlig økning i
helseforetakene enn somatik-
ken. Og psykisk helse skal like-
stilles som en del av folkehel-
searbeidet, slik fysisk aktivitet er
i dag.
– Men dere kommer ikke med
forpliktende forslag som sikrer
fullfinansiering av psykologer i
kommunene i Høyres program?
– Vi sier at vi vil bygge ut til-

budet. I Stortinget har vi frem-
met et forslag der vi vil lovfeste
retten til psykolog, få på plass en
statlig finansieringsordning og
utarbeide en plan for dette.
Venstres andrekandidat i Sør-

Trøndelag, Ina Roll Spinnangr,
har lokalt foreslått at 47 private
psykologer og ti psykiatere som
har driftsavtalemedHelseMidt,

skal overføres til kommunene.
Hun har også utfordret ordfører
Rita Ottervik på at Trondheim
kommuneskal søkeHelsedepar-
tementet om å bli pilotkom-
mune for et lavterskel psykolog-
tilbud - slik at alle, uavhengig av
egen lommebok, lettere får psy-
kologhjelp.

1000 nye helsesøstre
– Psykisk helse og behovet for
forebyggende tiltak er en viktig
sak for oss.Den forrige opptrap-
pingsplanen for psykisk helse
førte til færre senger i spesialis-
thelsetjenesten – uten at tilbu-
det i kommunene ble styrket.
Venstre vil derfor ha en ny opp-
trappingsplan som styrker den
tidlige innsatsen og dermed
virker forebyggende, sier Spin-
nangr.
Venstre har blant annet fore-

slått å ansette 1000 flere helse-
søstre hvert år.
– Fordi barn og unge ikke får

tidlig nok hjelp, blir de så syke at
det fører til frafall i videre-
gående skole. Jeg har venner
som forteller at de har behov for
å snakke med noen etter en tøff
helg, og så møter de en stengt
dør hos skolehelsetjenesten. Slik
kan det ikke være, disse dørene
må være åpne, framholder
Venstre-toppen.
MARI K. BY RISE 95198 779
mari.by.rise@adresseavisen.no
LAJLA ELLINGSEN 95198 717
lajla.ellingsen@adresseavisen.no

Vilmåles på
psykolog-boom
Dersom Bent Høie blir helseminister, vil
han måles på om Høyre har klart å fylle
det store behovet for psykologer i
kommunene.

Førsteprioritet: Dersom Bent Høie (H) blir landets neste helseminister, vil han prioritere følgende saker: – Rus, psykisk helse og
rehabilitering. Foto: MARI VOLD
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● Oslo:Regjeringen ned-
setter et eget utvalg som skal
gjennomgå pelsdyrnær-
ingen.Formålet er å bidra til
forutsigbarhet om fremtidige
rammevilkår for næringen.
Utvalget skal blant annet
drøfte og vurdere etiske
spørsmål rundt pelsdyrhold
og utrede og drøfte de to
hovedalternativene for
næringens framtid iNorge.
Landbruksdepartementet
mener det foreligger to
hovedalternativer – bære-
kraftig utvikling eller styrt
avvikling.Utvalget skal
levere sin innstilling innen
30. juni neste år. (©NTB)

Nå er det vinn
eller forsvinn
for norsk
pelsdyrnæring

● Oslo:Arbeiderpartiet er
tilbake som landets største på
gjennomsnittet avmenings-
målingene denne uken.
Veksten bremses avDe
Grønne – som sneier
sperregrensen.Ap har et
forsprang på 0,4 prosent-
poeng når Poll of polls-
beregner gjennomsnittet av
nimeningsmålinger som så
langt er publisert denne
uken:29,1prosent til Apmot
28,7 prosent til Høyre. (©NTB)

Ap tilbake
som landets
største parti

● Oslo:
Norge bør ut
av systemet
for klima-
kvoter orga-
nisert av EU,
mener Rødt-

leder BjørnarMoxnes (bil-
det).Hanmener en større del
av de vedtatte utslippskut-
tenemå tas her i landet.
– Slik det fungerer i dag,

blir det en ansvarsfraskri-
velse, saMoxnes i enNRK-
utspørring fredag. (©NTB)

Rødt-lederen
vil ha klima-
kutt i Norge

● Oslo:Fremskrittspartiet
foreslår i sin rapport om en
ny asyl- og integreringspol-
itikk å avvikle tilskudds-
ordningen til tros- og livs-
synssamfunn.Det er for å
gjøre norsk asyl- og inn-
vandringspolitikk «økono-
misk og kulturelt bærek-
raftig», at Fremskrittsparti-
topper nå tar til orde for
avvikling tilskuddsordn-
ingen, skriver Vårt Land. (NTB)

Frp vil avvikle
all trosstøtte

- Fordi barn og unge ikke
får tidlig nok hjelp, blir de
så syke at det fører til
frafall i videregående
skole.
INA ROLL SPINNANGR (V)


