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Innspill til representantforslag om evaluering av 
samhandlingsreformen (Dok 8:19S (2018-2019)) 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for 29.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  
 
FO støtter representantforslaget om en evaluering av samhandlingsreformen, 
og støtter argumentasjonen i forslaget, men vi har også en annen innfallsvinkel 
på hvorfor dette er viktig.  
 
Et av hovedmålene til samhandlingsreformen er helhetlige og koordinerte 
tjenester. FO mener at dette betyr at pasientene/brukerne skal møte en 
spesialisthelsetjeneste og en kommunal helse- og omsorgstjeneste som 
samhandler om og koordinerer pasientens/brukerens helhetlige behov. Dette 
innebærer for eksempel sømløse overføringer mellom kommune- og 
spesialisthelsetjeneste, der de helhetlige behovene til pasienten ivaretas, som i 
tillegg til konkrete helsetjenester også betyr ivaretakelse av bolig, økonomi, 
arbeid, rettigheter, samhandling med Nav, hjelp i hjemmet, pasientreiser og 
kontakt med fastlege – for å nevne noen viktige områder. Dette vet vi ikke 
fungerer etter intensjonen.  
 
FO mener at profesjonene vi organiserer er helt naturlige bidragsytere for å 
gjennomføre målsettingen, og i forbindelse med innføringen av 
samhandlingsreformen var vi opptatte av at det faktisk skulle bli bedre 
samhandling mellom nivåene og tjenestene, og at sosialfaglig kompetanse 
både måtte styrkes i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Til tross for 
intensjonene har vi de siste årene sett en gjennomgående nedbygging av de 
sosiale profesjonene i spesialisthelsetjenestene.  
 
Tabellen under viser utviklingen fra 2012 til 2017 på noen relevante profesjoner 
i spesialisthelsetjenesten1 (tilsvarende statistikk har vi ikke for kommunenes 

                                            
1 Dette er data hentet fra SSB, og viser sysselsatte årsverk i spesialisthelsetjenesten 
https://www.ssb.no/statbank/list/speshelse. 

https://www.ssb.no/statbank/list/speshelse
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helse- og omsorgstjenester, og vi oppfordrer til at dette blir laget i forbindelse 
med en eventuell evaluering): 
 

Profesjon  2012 2017 Endring i % 

Sykehus og øvrig somatiske institusjoner 

Sykepleier  34305 37405 +9,04 % 

Psykolog  370 431 +16,49 % 

Barnevernspedagog*    

Sosionom 372 381 +2,42 % 

Vernepleier 315 330 +4,76 % 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Sykepleier  712 927 +30,20 % 

Psykolog  392 514 +31,12 % 

Barnevernspedagog 204 217 + 6,37 % 

Sosionom 517 569 +10,06 % 

Vernepleier 331 469 + 41,69 % 

Psykisk helsevern for barn og unge 

Sykepleier  246 278 +13,01 % 

Psykolog  1011 1202 +18,89 % 

Barnevernspedagog 338 346 + 2,37 % 

Sosionom 394 348 -11,68 % 

Vernepleier 196 220 +12,24 % 

Psykisk helsevern for voksne 

Sykepleier  3342 3252 -2,69 % 

Psykolog  1723 2148 +24,67 % 

Barnevernspedagog 154 141 -8,44 % 

Sosionom 726 657 -9,50 % 

Vernepleier 958 1086 +13,36 % 
*ikke inkludert i statistikken. 

 
Tabellen viser en generell kraftig økning av årsverk blant sykepleiere og 
psykologer. Det er også en positiv økning når det gjelder vernepleiere, men det 
er langt fra proporsjonal økning blant sosionomene og barnevernspedagogene. 
Det denne tabellen viser, som FO har sagt i flere sammenhenger tidligere, er at 
det er et økt trykk på tradisjonelle psykolog- og helsetjenester, mens de 
tradisjonelle sosiale tjenestene bygges ned. Dette er et sterkt signal om at de 
helhetlige tjenestene ikke er ivaretatt etter at samhandlingsreformen ble 
igangsatt, og derfor er en evaluering viktig. 
 
FO ønsker svært gjerne å delta mer inngående i forbindelse med en eventuell 
evaluering. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sign.             Sign. 
Mimmi Kvisvik Andreas Pedersen Kikvik 
Forbundsleder Rådgiver 

 


