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En bedre psykisk helse 1 

Psykisk helse er noe som preger alle unge i hele landet. Spesielt elever på videregående, vgs 2 
elever opplever mye stress, press og motgang. Derfor er det viktig at det alltid er noen på 3 
skolen de kan snakke med. Det skal være en helsesykepleier på skolen hver dag på alle 4 
videregående i Norge, da dette er en investering for fremtiden.  5 

 6 

Fraværsgrensen er til for å plukke opp dem som sliter, men der det er da viktig at skolen har 7 
et støtteapparat som kan ta vare på disse elevene. Rogaland Unge Høyre mener at det er 8 
helsesykepleier som bør ha det overordnede ansvaret med å snakke med elever som er mye 9 
borde fra solen, da det er helsesøster som er best ruttet til å gi emosjonell støtte. Det er 10 
også ofte kun jenter som besøker helsestasjoner og kontoret til helsesykepleier, derfor 11 
ønsker vi å ha egne helsestasjoner for gutter slik at de også har et trygt forum hvor de kan 12 
finne noen å snakke med. 13 

 14 

Det er også viktig at alle helsesykepleiere er oppdatert på de forskjellige problemene 15 
ungdommene møter på, slik at de er forberedt på å hjelpe. Mange helsesykepleiere er i dag 16 
ikke opplyste om hva elever lurer på, og derfor ønsker vi at også helsesykepleiere skal få 17 
tilbudt videreutdanning. Slik at de kan gjøre jobben sin best mulig. 18 

 19 

Rogaland Unge Høyre vil: 20 

• Videreutdanne helsesykepleiere 21 
• Ha en helsestasjon for gutter i alle regioner 22 

• Ha helsesykepleier på skolen hver dag 23 

• At helsesykepleier skal ha hovedansvaret for oppfølging av elever med mye 24 
udokumentert fravær 25 

• Helsesykepleier skal sørge for å ha god dialog med elever med mye dokumentert 26 
fravær 27 

• Gi helsesøster mulighet til å skrive dokumentert fravær 28 

• At helsesøster og annet helsepersonell skal være ute blant elevene i løpet av en 
skoledag 


