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Velkommen til min debut som redaktør med ansvar for en utgivelse av Psykologi 
i kommunen! Det er alltid litt skummelt å begynne med nye og ukjente oppgaver, 
men hvis du står med tidsskriftet i hånden så har det vel gått tålelig bra. 

I det siste har jeg brukt litt tid på å lese litt i stortingsmeldingene som kom ut i vår. 
Både Kommunereformen (Stortingsmelding 14) og Folkehelsemeldingen (Stor-
tingsmelding 19) har potensiale for å påvirke arbeidslivet (og livet generelt) for 
de de fleste av oss. I kommunereformen foreslås det større kommuner med flere 
oppgaver, mange hentet fra statlig og fylkeskommunalt nivå. Både habilitering, 
DPS og videregående opplæring foreslås overført, for å nevne noen av de mest 
relevante forslagene. Kanskje vi alle ender opp som kommuneansatte etter hvert!

Der kommunereformmeldingen fremmer en rekke konkrete forslag som kan være 
noe kontroversielle, har Folkehelsemeldingen det motsatte problemet. Jeg vil tro at 
de fleste kan være enig at det er på tide å likestille psykisk helse med fysisk helse i 
folkehelsen, slik meldingen legger opp til. Men i kapitelet om psykisk helse er det 
heller langt mellom de konkrete tiltakene. I avsnittet om PPT er det mest konkrete 
forslaget om å gi psykologer i PPT henvisingsrett til spesialisthelsetjenesten. Det 
er vel og bra, det kan fjerne en heller tungvint omvei for elevene, men er det i 
spesialisthelsetjenesten man skaper folkehelse? Etter min mening er PPT en tje-
neste som er ypperlig plassert til å jobbe bl.a med folkehelseproblematikk etter det 
perspektivet meldingen legger opp til. Forebyggende programmer rettet inn mot 
psykisk helse i barnehager og skoler er allerede noe mange PPT kontorer aktivt 
bidrar med, i program som f.eks Zippys venner og Veiledning og informasjon om 
psykisk helse (VIP). I folkehelsemeldingen foreslås det å styrke kompetansen om 
psykisk helse i kommunene, da håper jeg de ikke overser PPT. Der er det allerede 
mye kompetanse som kan bygges videre på og brukes!

Artiklene i dette nummeret av tidsskriftet dekker et bredt spekter av tema, og 
reflekterer slik bredden i arbeidet som gjøres ute i kommunen. Noen av temaene 
du kan lese om er savant syndrom, der Nils Kaland gir en innsikt i et spennende 
fenomen. Andreas Hansen og Kirsti Koppen gir oss en smakebit på systematisk 
begrepsutvikling, et tema det kommer mer av i et senere nummer. God lesing!
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