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Kjære Bent Høie. 
 
I lyset av de svært bekymringsfulle tall knyttet til selvmord i Norge, har vi en psykologgruppe på 
Facebook, hvor situasjonen er blitt diskutert inngående. Jeg som selv er psykologspesialist og sluttet 
etter 15 år innen offentlig psykisk helsevern for 4 år siden, og startet helprivat egen praksis, viste til 
det som jeg mener er et helt sentralt problem: Nemlig det faktum at det ikke finnes rammer innen 
offentlig psykisk helsevern, som gjør det mulig å følge opp pasienter som trenger det, over lengre tid 
og etablere den nødvendige allianse og relasjon til pasienten for å kunne tilby best mulig behandling. 
Det viste seg at svært mange kolleger kjente seg igjen i dette. 
 
På bakgrunn av den responsen som dette mitt innlegg fikk, skrev jeg derfor et opprop som er stilet 
som et åpent brev til Helseministeren, som jeg inviterte helsepersonell som kjenner seg igjen i, til å 
signere. Oppropet har på 2 uker fått nesten 800 signaturer. 
Oppropet / det åpne brevet sendes herved til Helseminsteren, og jeg informerer samtidig om, at det 
også er blitt sendt til publisering på NRK Ytring. 
 
Jeg for egen del har veldig tro på ditt engasjement for psykisk helse, og jeg har tillit til at 
Helseministeren ønsker å gjøre sitt til at tilbudet blir bedre.  
Jeg og vi ber om at innholdet i brevet tas på alvor, og tas med videre i debatten om hvordan offentlig 
psykisk helsevern i Norge kan bli bedre på å hjelpe pasientene med størst lidelsestrykk.  
Jeg vedlegger også nedenfor link til oppropssiden, hvor helseminsteren selv kan se signaturene som 
så langt er kommet inn.  
 
Mvh. Anna M . Szulc 
Psykologspesialist i privatpraksis og initiativtaker til oppropet til Helseminister Bent Høie, om 
forholdene innen psykisk helse.  
 
https://www.opprop.net/kjare_helseminister_bent_hoie_opprop_fra_helsepersonell_om_forholden
e_innen_psykisk_helse 
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