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Helsepartiet er et blokkuavhengig parti. Vi jobber for å ivareta velferdsstaten og å utvikle og beskytte 20 
den nordiske velferdsstatsmodellen i Norge. Vi er tilhengere av en blandingsøkonomi, slik som vi har 21 
i Norge i dag. Vi ønsker en relativt fri markedsøkonomi i privat sektor og gode offentlige 22 
velferdstjenester.  23 
 24 
Den siste tiden har imidlertid landet beveget seg i en svært uheldig retning. Det virker som å om det 25 
faktum at oljen en dag vil opphøre å være en utømmelig kilde til inntekter har fått en del politikere til 26 
å miste gangsynet og tape målet med offentlig sektor av synet, målet er og skal fortsette å være 27 
befolkningens beste. I det offentlige skal økonomi kun være et middel aldri målet. 28 
 29 
I forrige århundre forstå samfunnsbyggerne at det å investere i innbyggerne var å investere i landets 30 
fremtid. Det ble bygget opp skolevesen og universiteter, helsetjenester og sosiale ordninger. Det ble 31 
satset på offentlige bad, skolefrokoster og trygghet for innbyggerne, også lenge før oljen – da Norge 32 
fortsatt var et fattig land. Nå om dagen ser det ut til at det bar bare kutt som gjelder til tross for at vi 33 
nå er blitt et av verdens rikeste land. Er ikke det rart? 34 
 35 
Vi i Helsepartiet mener at med over 8200 milliarder i Oljefondet har vi råd til å investere i en sunn, 36 
frisk og trygg befolkning. Vi vil satse på forebygging og folkehelse, gjennom en tidlig innsats som 37 
monner. En innsats der ting blir satt i sammenheng. Pårørende som sliter seg ut i kamp mot det 38 
offentlige blir selv syke. Syke som står i kø og venter på behandling blir sykere. Å kutte i tjenestene, 39 
spesielt helsetjenestene gjør folk sykere. I tillegg til at det skaper unødvendig lidelse for folk er denne 40 
politikken ikke lønnsom for samfunnet på lengre sikt. 41 
 42 
Vi vil prioritere liv og helse høyere – fordi liv og helse er viktigst 43 
Vi vil gi mest til dem som trenger det mest 44 
Vi vil satse på verdighet, omsorg og respekt 45 
 46 
Helsepartiet ble stiftet for at Norge skulle få en bedre helsepolitikk og helse- og omsorgstjenester 47 
uten stoppeklokker – som gjør pasienter sykere og de helseansatte uføretrygdede, om de ikke slutter 48 
og finner seg et annet yrke. Vi ville ikke ha et todelt helsevesen der de som har mest får best hjelp i 49 
stedet for dem som trenger det mest.  50 
 51 
Helsepartiet er likevel ikke noe ettsaksparti – vi har politikk for hele samfunnet. Spesielt for offentlig 52 
sektor. 53 
 54 
Fra Helsepartiets prinsipprogram 55 
Vi vil fjerne New Public Management – en styringsmodell i det offentlige som er et forsøk på 56 
etterligne markedsøkonomi. Det har vært prøvd – det virker ikke! Offentlig sektor blir ikke mer 57 
effektiv, og byråkratiet bare vokser. 58 
 59 
Vi vil avskaffe foretaksmodellen som offentlige sykehus drives etter, offentlige sykehus skal ikke 60 
drives etter en lov som ligner aksjeloven, som om de var bedrifter som skal tjene penger i et 61 
konkurranseutsatt marked. De er ikke det og de skal ikke de! 62 
 63 
Vi vil ha en tillitsreform i hele offentlig sektor – New Public Management er en modell som har 64 
mistillit som grunnpilar og derfor et ekstremt stort behov for kontroll innbygd. 65 
 66 
Les prinsipprogrammet og stortingsvalgprogrammet på Helsepartiet.no 67 
 68 
 69 
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Helsepartiets overordnede fylkespolitikk 70 
 71 
Fylkenes rammer styres først og fremst av Storting og regjering. Helsepartiet ønsker primært en helt 72 
ny organisering av helse- og omsorgstjenestene i Norge. Vi ønsker å organisere alle helse- og 73 
omsorgstjenestene på samme forvaltningsnivå – nemlig på fylkesnivå. Dette passer godt i forbindelse 74 
med at vi nå får nye og større fylker/regioner. En slik omorganisering av helsetjenestene vil vi arbeide 75 
for nasjonalt og gjennom fylkestinget. 76 
 77 
En slik organisering vil innebære overføringer av tunge oppgaver og ansvar fra både stat og 78 
kommuner til fylkeskommunen. Dagens helse- og omsorgstjenester med sitt skille mellom primær- 79 
og spesialisthelsetjenesten gjør pasientene til kasteballer i et uverdig økonomisk spill om hvem som 80 
skal betale regningen.  81 
 82 
Helsepartiet vil: 83 

• Forlate foretaksmodellen og legge ned de regionale helseforetakene og overføre ansvaret for 84 
sykehusene/spesialisthelsetjenesten til fylkene 85 

• Overføre ansvaret for primærhelsetjenestene fra kommunene til fylkene 86 

• Endre finansieringen til rammefinansiering og sørger for folkevalgt styring og forvalting av 87 
ressursene 88 

 89 
Dette er overordnede politiske mål for Helsepartiet. Vi vil ha helsetjenestene på samme 90 
forvaltningsnivå slik som praktisert i Valenciamodellen. Dagens foretaksorganisering kombinert med 91 
den todelte forvaltningen av tjenestene og samhandlingsreformen har gjort helsetjenestene 92 
byråkratiske, dyre og pasientfjerne. Helsetjenestene skal eies og styres av demokratiet gjennom 93 
fylkene. Samhandling vil dermed bli mye enklere enn i dag og pasientene blir ikke lenger kasteballer 94 
mellom ulike økonomiske nivåer. Før en slik reform iverksettes, bør den prøves ut i en region eller et 95 
fylke med et stort sykehus og omliggende kommuner. Det er viktig at helsetjenesten i forsøket 96 
fristilles fra gjeldende DRG-koding, takster og så videre. Helsepersonellets prioriteringer må skje ut 97 
fra pasientens behov ikke økonomi. Det er også viktig at forsøket får en selvstendig stilling, styres av 98 
helsepersonell i førstelinjen og lokale politikere samt får en varighet på minst 4 år.  99 
 100 

• Helsepartiet vil gjennomføre forsøk i en region/fylke med samling av spesialisthelsetjenesten 101 
og primærhelsetjenesten på samme forvaltningsnivå og fristilt fra dagens reguleringer. Vi 102 
oppfordrer helsepersonell i kommuner og sykehus til å melde sin interesse for å delta.  103 

 104 
Hvis Helsepartiet var i regjering ville vi også: 105 
 106 
Prioritere liv og helse mye høyere. Vi ville bruke større andel av BNP på helse- og omsorg og lage en 107 
nasjonal investeringsplan for helsesektoren etter modell fra nasjonal transportplan. Det er behov for 108 
200 milliarder til sykehusbygg, sykehjem, maskiner og utstyr frem mot 2025. Dette er investeringer 109 
Norge ikke har råd til å unnlate å ta. Sikre statlig finansiering av eldreomsorgen. 110 
 111 
Hvis Helsepartiet styrte fylket: 112 
 113 
Ville vi prioritere mer ressurser til helsetjenester for innbyggere. Vi ville satse ordentlig på 114 
forebygging, og spare inn penger på unødvendig byråkrati og kontroll med de ansatte.  115 
 116 
Vi ville iverksette en skikkelig satsning for å hindre frafall i videregående skole og hindre at ungdom 117 
faller utenfor arbeidsliv, skole og utdanning. I dag er dette en av fylkeskommunes viktigste oppgaver. 118 
Ungdom som faller utenfor såkalte NEET (Not in Employment, Education or Training) har lenge gått 119 
feil vei i Norge. Nesten hver tiende person i alderen 20-30 år er nå hverken i arbeid eller 120 
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utdanning. Dette er en av de største utfordringene for samfunnet i dagens Norge. Her trengs det 121 
et krafttak fra fylkene.  122 
 123 
Helsepartiet vil sørge for svært gode helsetjenester til ungdom i videregående opplæring og 124 
annen psykososial oppfølging på skolene for dem som trenger det for å hindre frafall. 125 
--- 126 

ALL UNGDOM MÅ FÅ REELL MULIGHET TIL Å KOMME I ARBEID  127 

Andelen nordmenn i jobb faller stadig. I aldersgruppen 25-54 år har andelen i arbeid nå falt til 85,6 128 
prosent (2017). Dette har ikke Norge råd til, vi trenger en befolkning som arbeider. Unge mennesker 129 
som faller utenfor har en tendens til å falle varig utenfor. Til tross for satsing på nye tiltaksplasser, 130 
økt lærlingtilskuddet, opprettelse av ungdomsteam hos Nav, innført aktivitetsplikt, og forsøk med 131 
Nav-veiledere på videregående skoler, går trenden i gal retning. 132 
 133 
I dagens arbeidsmarked er det nesten ingen jobber for ufaglærte i 16-års alderen. De som er 134 
skoletrøtte og som tidligere kunne ta seg en jobb og kanskje komme tilbake til skolen seinere, har i 135 
dag nesten ingen tilbud. De vil ha liten nytte av studiespesialisering og selv om de hangler gjennom 2 136 
år i yrkesfag, er det bare halvparten som har mulighet til å fullføre med læreplass.  Dette 137 
opplæringssystemet skaper mange tapere med store helsemessige konsekvenser. Selvmord er en 138 
viktig dødsårsak blant unge gutter i denne alderen, overdoser likeså. Mange påføres varig uførhet til 139 
store kostnader for samfunnet.  140 
 141 
Helsepartiet mener dette er relativt enkelt å unngå. Sogn og Fjordane er fylket med best levekår og 142 
best psykisk og fysisk helse. De har også et godt arbeidsmarked og er best på gjennomføring i 143 
videregående. Dette fylket har i alle år brukt mer ressurser på sine elever i videregående enn 144 
gjennomsnittet i andre fylker. Dette fylket har politikere i kommuner og fylkeskommuner som 145 
ivaretar sine ungdommer og tenker på deres framtid. Det er synd om dette skulle forsvinne som et 146 
resultat av fylkessammenslåingen  147 
 148 
Målet om at alle skal gjennomføre videregående opplæring krever politisk vilje både i kommuner, 149 
fylkeskommuner og i regjeringn.  150 
 151 
Dagens to-delte videregående fungerer bare for ca halvparten av elevene. For mange som velger 152 
studiespesialisering, er valget bare en utsettelse av yrkesvalg og et sted å være fram til russetida.  153 
Yrkesfagene gir bare mulighet for ca halvparten å fullføre med fag/svennebrev. Disse fagene er i 154 
praksis overlatt til arbeidslivets parter LO og NHO som avgjør hvor mange læreplasser som skal tilbys 155 
de som fullfører vg2.  156 
 157 
LO+NHO er lite interessert i å ha unge arbeidstakere på arbeidsplassene. De yngste krever for mye 158 
oppfølging og skaper for mye plunder og heft. Bedriftene mener de ikke fortjener lønn og LO vil ikke 159 
ha noen som arbeider gratis. Dermed havner de i NAV og får i beste fall en praksisplass som svært 160 
ofte ikke leder til arbeid.  161 
 162 
R94 ga alle rett til videregående opplæring, men denne er ikke blitt reell for de som er skoletrøtte 163 
etter grunnskolen.  De havner hos NAV.  164 
 165 
Vi kan angripe denne problemstillingen på kort eller lang sikt.  166 
 167 
På lengre sikt er det nødvendig å legge om videregående opplæring. R94 mislyktes ikke bare i å gi alle 168 
en reell opplæringsrett, men også med å oppheve skillet mellom det gamle gymnaset og 169 
yrkesfagene. Dette lever videre i dagens struktur.  Ungdom tvinges til å velge mellom høyere 170 
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utdanning og yrkesutdanning allerede i 14 års alder. Dette er et helt urealistisk krav å stille til 171 
ungdom i denne alderen. Ungdom må få anledning til å prøve seg fram for å bli kjent med sine 172 
egenskaper og finne ut hvilke yrker/bransjer som de kan mestre og trives med.  173 
 174 
Dagens to-deling innebærer også en forestilling om at yrkesutdanningene i Norge består i ’høyere’ 175 
som krever studiekompetanse og ’lavere’ som ’bare’ krever yrkesfag. Sannheten er at dagens 176 
arbeidsliv trenger kompetanse på en lang rekke nivåer og fagfelt.  Det vil være hensiktsmessig at 177 
ungdom får mulighet til å prøve ulike fag/yrker innenfor en struktur som ikke skiller mellom teori og 178 
praksis. Det bør være mulig å oppnå både jobb-, yrkes- og studiekompetanse gjennom et løp på 3-4 179 
år.  180 
 181 
På kort sikt vil Helsepartiet satse på ordningen ’PRAKSISBREV’ som regjeringen allerede har innført. 182 
Denne gir ungdom som er skoletrøtt etter grunnskolen, mulighet til å starte rett i praksis. I dag er 183 
denne ordningen begrenset til 2 år og forutsetter at en finner en bedrift som vil ta inn såpass unge 184 
folk. Helsepartiet mener denne ordningen må tilbys all skoletrøtt ungdom og som et minimum de 185 
20% med laveste karakterer fra grunnskolen. Ungdommen må ha rett til å delta i ordningen fram til 186 
de kan gå opp til fag- eller svenneprøve, eller er kommet i arbeid. For de ungdommer som ikke får 187 
praksis i en bedrift, må fylkeskommunene opprette verksteder, barnehager, butikker og  188 
frisørsalonger der ungdommene kan lære å arbeide under kyndig veiledning.  189 
 190 
Finansiering av dette tiltaket må være et statlig ansvar. Et første skritt må være at de pengene som 191 
fylkeskommunene sparer på alle som dropper ut, øremerkes tiltak for å ivareta denne ungdommen.  192 
Dersom fylkeskommunene har liten interesse og evne til dette, bør midlene overføres til NAV. NAV 193 
må få myndighet til å pålegge bedrifter å ta disseungdommene inn i praksis og betale deres lønn 194 
inntil de forsvarer sin lønn gjennom eget arbeid og får fast jobb i bedriften. 195 
 196 
Helsepartiet i kommunestyret vil:  197 

- følge nøye med på hvordan det går med kommunens ungdom i videregående. 198 
- Reagere umiddelbart dersom ungdom får problemer. 199 
- Vurdere alternativer for ungdom som ikke trives med tilbudet de får i videregående. 200 
- Pålegge NAV å sikre praksis for disse ungdommene som kan gi dem opplevelse av mestring 201 

og til å finne en vei inn i yrkeslivet.  202 
 203 
Helsepartiet i fylkestinget vil: 204 

- Sørge for at all ungdom gjennomfører videregående i løpet av 5 år.  205 
- Ta ansvar for all ungdom i fylket helt til de har oppnådd fag/svennebrev, studiekompetanse 206 

eller er i fast arbeid.  207 
- Ruste opp Oppfølgingstjenesten (OT) slik at denne kan gi tilbud til all skoletrøtt ungdom.  208 
- Ta i bruk tilgjengelige virkemidler som lærekandidat, praksiskandidat og praksisbrev for dette 209 

formålet.  210 
- Opprette de nødvendige verksteder, byggeprosjekter, servicebedrifter, barnehager, mv 211 

innen fagområder der det ordinære arbeidslivet ikke finner plass til disse ungdommene.  212 
 213 
Helsepartiet i regjeringen vil: 214 

- Øremerke midlene til videregående opplæring slik at disse ikke kan brukes til andre formål i 215 
fylkene.  216 

- Utrede en ny struktur i videregående der skillet mellom yrkesfag og studiespesialiserende fag 217 
oppheves.  218 

- En slik struktur kan inneholde et felles første år der alle får mulighet til å prøve seg i flere 219 
yrker/bransjer.  220 
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- Etter det første året, kan man velge mellom 4-6 fagområder / bransjer der en både kan 221 
avslutte med fag/svennebrev og oppnå kompetanse for videre studier til sykepleier, ingeniør, 222 
økonom osv.  223 

- Forskriftsfeste at fylkeskommunene / vg skoler har ansvar for sine elever helt til de har 224 
oppnådd fag/svennebrev, studiekompetanse eller er i fast arbeid  225 

-  226 
- «Helsepartiet bygger sin politikk på demokrati, menneskerettigheter, humanisme og 227 

sekulære verdier om likeverd og respekt for alle mennesker.» 228 

229 



 7 

Husk  230 
 231 
at bare én representant fra Helsepartiet i fylkestinget, kan utgjøre avgjørende forskjell og sikre et 232 
flertall for å bevare og styrke helse- og omsorgstjenestene der du bor.  233 
 234 
at bare én representant kan bidra til mer hjelp til ungdom som faller utenfor. 235 
 236 
at om du stemmer på et lite parti, teller din stemme mer enn om du stemmer på et av de store. 237 
DIN stemme kan være avgjørende. 238 
 239 
Våre løfter til deg som stemmer på oss er  240 
at Helsepartiets representanter i kommunestyret (skal det være fylkestinget?) alltid vil: 241 
 242 

• Prioritere hensynet til innbyggernes grunnleggende behov for liv og helse før andre hensyn.  243 

• Stemme imot ethvert budsjett der det kuttes i helsetjenestene.  244 

• I praksis vise at liv og helse er viktigere enn økonomi  245 
– vi stemmer heller for underskudd i budsjettene enn i kutt i liv og helse. 246 

• Jobbe for å løfte frem helse- og omsorgspolitikk i fylket, i lokalsamfunnet og i media. 247 

• Være et ombud for dem som trenger det mest 248 

• Prioritere mennesker foran systemet 249 

• Avdekke og varsle om kritikkverdige forhold og støtte andre varslere 250 

• Jobbe for å fjerne «lojalitetsplikten» for offentlig ansatte i fylkeskommunen 251 

• Prioritere gjennomslag for Helsepartiets saker fremfor personlig makt og innflytelse og 252 
samarbeide med alle som kan bidra til å virkeliggjøre partiets hensikt og mening fra sak til sak 253 

• Ha fokus på konkrete positive resultater for innbyggerne fremfor ideologi – Helsepartiet er et 254 
praktisk orientert parti. Det er resultatene som teller. 255 

 256 
Det er våre løfter til deg som alle våre kandidater underskriver på før de stiller til valg for 257 
Helsepartiet. 258 
 259 
---- 260 
Fra stortingsprogrammet: 261 
 262 
Vårt mål er Europas friskeste befolkning i et menneskevennlig samfunn 263 
Menneskeverdet er ukrenkelig og kan ikke graderes og livskvalitet er vanskelig for andre å måle 264 
Helsepartiet vil bevare lokalsykehusene med akuttkirurgi og fødeavdelinger hele landet 265 
 266 
Helsepartiet vil: 267 
 268 

• At Norge skal bidra med store ressurser nasjonalt og internasjonalt for å rense havene for 269 
plast 270 

• Ha tannhelse inn som en naturlig del av den offentlige helsetjenesten 271 

• Dele opp NAV igjen – i trygdekontor, sosialkontor og arbeidskontor (med reell 272 
arbeidsformidling) 273 

• Gi pårørende som utfører samfunnsoppgaver som tilsvarer 110.000 årsverk hvert år en helt 274 
annen oppfølging, støtte og muligheter enn i dag. Pårørende har svært få rettigheter, men 275 
mange krevende oppgave – uten pårørende stopper Norge276 
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Fra Helsepartiets nasjonale politikk – her ber redaksjonskomiteen om landsmøtets fullmakt til å ta 
med politikk fra de nye landsmøtevedtatte resolusjonene 

Rettssikkerhet 

Helsepartiet vi sikre befolkningen rettssikkerhet i møte med offentlige myndigheter. Mange lover, 

regler og forskrifter blir i praksis og for ofte, ikke fulgt. Offentlige myndigheter begår dessverre stadig 

lovbrudd overfor innbyggerne. Innbyggernes rettsvern må derfor styrkes betraktelig. Helsepartiet vil 

ha et uavhengig menneske- rettighetsombud som kan gå inn i enkeltsaker. Norge skal bli en A-nasjon 

i menneskerettigheter. 

Pasientskadeerstatning 

Pasienter som blir skadet som en følge av feil behandling, eller manglende behandling, må sikres 

langt bedre mulig- heter for å få utbetalt erstatning enn i dag. Helsepartiet vil ha en bred 

gjennomgang og evaluering av pasientskadeordningen. Behovet for forbedringer er stort. 

Immunterapi og andre gjennombruddsbehandlinger 

Helsepartiet vi sørge for at alvorlig syke mennesker får de beste medisinene og vil blant annet sikre 

at kreftsyke, og andre som trenger det, får moderne immunterapi, genterapi og individtilpasset 

medisin 

Beslutningsforum 

Helsepartiet vil legge ned beslutningsforum, som er et udemokratisk og pasientfiendtlig organ, som 

mangler juridisk forankring og vedtak i Stortinget. 

Varslervern 

Å varsle om kritikkverdige forhold er en stor belastning. Dette er godt dokumentert. Modige varslere 

blir for ofte utsatt for gjengjeldelse fra sine arbeidsgivere, og svært mange tør av den grunn ikke å 

varsle. Demokratiet er avhengig av varslerne, for innbyggerne og skattebetalerne må vite hva som 

skjer i systemene. Det vil trolig alltid være feil og mangler, men de skal ikke skjules eller dekkes til i 

offentlig sektor. Befolkningen, pressen og politikerne må vite hvordan det faktisk står til” på gulvet”. 

Derfor er varslere så viktige, og de må vernes om. 

Helsepartiet går til valg på å fjerne lojalitetsplikten til alle ansatte i offentlig sektor. I mange tilfeller 
er denne endog i strid med ytringsfriheten og fundamentale demokratiske prinsipper. Gjengjeldelser 
mot varslere må få langt større konsekvenser for arbeidsgivere/oppdragsgivere. Helsepersonell, 
politi og selvstendig næringsdrivende er ikke beskyttet mot gjengjeldelse i henhold til varslerloven. 
Helsepartiet vil sikre juridisk beskyttelse for alle yrkesgrupper. 
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Fire sider til konkret politikk for hvert enkelt fyle kommune: 
 
Lokallagene kan utarbeide dette eller la være og dermed kutte fire sider i programutkastet 
- de oppfordres sterkt til å gjøre dette – her må det være konkret politikk tilpasset den enkelte 
kommune 
 
Programmet blir da på 8 eller 12 sider 
 
Eksempler på temaer 
 

• Samferdsel 

• Kultur 

• Miljø 

• Idrett 

• Naturforvaltning 

• Turisme 

• Integrering 

• Forhindre utenforskap og ensomhet 

• Et vennlig fylke 
 

 
 
Baksiden uansett, til å presentere  

• Lokallaget 

• Kandidater 

• Styret 

• Bli med  
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