
Utfordringer og muligheter med psykiatrisk helse 

 
Støtteforeninga for Harstad sykehus har i flere år sloss for å få styrket 

psykiatrien. Vi har fått høre eksempler på et avdelinga ved sykehuset har både 

mangel på fagfolk og mangel på ressurser. Så har også mange pasienter måtte 

sendes fra Harstad til behandling, spesielt i Tromsø. Kapasiteten ved sykehuset 

har vært for liten.  

De siste årene har vi sett betydelig økning av angst, bekymringer, stress og 

press i befolkninga, spesielt blant ungdommen vår. Barneombudet Inga Engh 

roper varsku om at i de ti siste årene har det vært en økning av psykiske 

problemer for gutter fra 6 til 13 %, og for jenter fra 19 til 30 %.  Bare 1 av 3 

kommuner har lavterskeltilbud for disse.  

Statsbudsjettet som ble lagt fram økte tilbudet for lavterskeltilbud med 100 

millioner for hele landet. Det er lite. Bare underskuddet som UNN alene har, er 

på 250 millioner. Vi kan ikke kalle det for satsing på psykiatri. Arbeiderpartiets 

forsikring om at det skal bli lettere å få psykiatrisk hjelp, står ikke til troende. At 

Statsbudsjettet i tillegg stopper all utbygging i vårt helseforetak, forverrer også 

situasjonen for psykiatrien. Det blir ikke noe nytt Åsgård i UNN, og alle 

byggeprosjekt som står etter blir og stoppet.  

Det som ikke stopper, er prisøkninga. Det var tidligere budsjettert med 

prisøkning på 1,5 %, mens den virkelige prisøkninga for helseforetaket er på 

nærmere 7 %. Og når kapasiteten går ned, opplever også UNN et inntektstap 

på 60 mill. Det blir ansettelsesstopp, stopp i ombygginger og stopp i 

virksomhet. Fremfor nyansettelser, blir det ambulerende tjenester der en 

mister produktiv tid i reise. Dette må kalles nedbygging av 

spesialisthelsetjenesten.  

Regjeringa kan ikke ha tatt på alvor behovet for psykiatritjenester og 

lavterskeltilbud for ungdom. Her må det satses betydelig mer for å bedre 

rekrutering av spesialister og sykepleiere. Støtteforeninga utfordrer de politiske 

partiene til å sørge for at det offentlige hjelpeapparatet styrkes. Tilbudet i dag 

ligger langt under det vi forbinder med en velferdsstat. Og forebyggende tiltak 

må settes inn nå, ellers vil dette problemet bare vokse. Det vil gå ut over 



menneskeverdet til den enkelte og vil ramme de pårørende i tillegg. 

Lavterskeltilbudet i kommunene må bli obligatorisk og lokalsykehusene må få 

på plass et fungerende akutt-team som kan bistå i kriser. 
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