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Helsepartiet har kommentarer til den generelle innretningen av budsjettet når det gjelder helse og 
omsorgen. 
 
Årets statsbudsjett viser behovet for et parti med helse som sin første prioritering. 

Fakta om prisen på sykdom og helse i Norge: 
* Statsbudsjett er på 1430 mrd kr.  
* Norge hadde 231 mrd i helsetjenestekostnader i 2018. 
* Det tapet Norge lider, pga sykdom og for tidlig død, er av Menon Economics beregnet til 1900 mrd 
pr år. 
 
Norge har altså mange mrd å tjene på bedre helsetjenester. Selvsagt er ikke alle de 1669 mrd mulig å 
realisere, men vi har et enormt potensial. Det potensialet blir på ingen måte realisert i 
statsbudsjettet, verken årets eller de siste to tiårenes. 

Helsepartiet mener at vi i fremtiden ikke har råd til å ha et så altfor knapt helsevesen som vi har i 
dag. Rike Norge bruker kun gjennomsnittlige summer på helse, sammenlignet med andre vest-
Europeiske land. Vår påstand er at Norge raskt må prioritere helse mye høyere. Det vil lønne seg 
både for enkeltmennesker, samfunnet og for økonomien.  
 
Derfor er vårt hovedkrav at helsesektoren må nå prioriteres: 
 

1. Norge har i dag Europas sykeste befolkning, høyest antall uføre, flest sykmeldte og uhørt 
lange ventelister. Vi minner om at i Frankrike har de nærmest null ventelister - de praktiserer 
ventelisteskam. Lange ventetider gir også langtidsskader, er dyrt for både samfunn og 
individ. Norge har potensiale til å fjerne ventelistene, slik Frankrike har gjort. Dette er et mål 
for Helsepartiet.  
Investeringer i hver enkelt pasient gir økt livskvalitet og arbeidsevne for pasienten, mange 
pårørende, for samfunnet, yrkeslivet og for økonomien. 
Derfor må regjeringen nå investere i forebygging, behandling (både nye medikamenter og 
nye metoder) og i rehabilitering og habilitering. 

2. Helsekostnader må føres sannferdig. Ikke som nå, der nesten alt føres som "utgift", og får 
helse til å fremstå som et umettelig sluk. 

3. Sannheten er at mye av helsekostnadene er investeringer - penger som samfunnet får mye 
igjen for. Dette må fremkomme, men er i dag helt bortgjemt. Dette er rent juks! 

4. Helsekostnadene må føres i samfunnsøkonomisk kontekst, ikke som nå, kun i snever, 
bedriftsøkonomisk sammenheng. Når flere får bedre helse vil dette gi store kutt i reelle 
utgifter - feks i trygdebudsjettet som er på drøyt 440 mrd kr. 

5. Regjeringens ansvar er å sørge for nok kapasitet til å fjerne våre sykelig lange helsekøer, sikre 
utdanning og ivaretakelse av topp utdannet og indre motiverte helseansatte. Det nytter ikke 
å skylde på mangel på helsefolk. Dette er et politisk ansvar og selvfølgelig gjennomførbart. 

Å utvide tilbudet innebærer også investeringer i nye sykehus, klinikker, materiell, medikamenter og 
avdelinger. Inkluder kapasitet som finnes, og finansier over offentlige budsjetter. 
Innbyggere betaler skatt til staten, dette er vår helseforsikring. 
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Å legge ned Ullevål sykehus' 1000 senger, å kutte i sykehuskapasitet noe sted, å stenge 
fødeavdelinger i Møre og Romsdal, i Sandnessjøen eller på Gjøvik -eller andre steder- bør være 
fullstendig bannlyst. 

Nå må også Norge etterleve menneskerettighetserklæringens og internasjonale avtalers krav om 
individets rett til helsehjelp. 

Her er noen av nedturene i årets helsebudsjett, der regjeringen sparker nedover på de 
svakere: 

 
•  Kutt i AAP for ungdom under 25 for å piske syke folk i jobb. 
• Kutt i støtte både til barns briller og tannregulering. 
• Systematisk underfinansiering av landets sykehus fortsetter. 
•  Nedleggelse av Ullevål sykehus, uten å utrede tomtens muligheter –helsemyndighetene vil 

absolutt selge den til boliginvestorer. 
•  Egenandelen øker med 4 prosent. 

 
 
Noe av det positive Helsepartiet finner verd å løfte frem:  
 

• Tarmscreening for alle over 55 år, kan spare 300 liv i året. Satsing på omsorgsplasser for flere 
eldre.  

• Fastlegeordningen får noe økt støtte, men langt fra nok. 
 
Helsepartiet er bekymret for måten helsesektoren utvikles og styres. Gjennom de to siste 
tiår, etter Aps hasteinnføring av helseforetaksmodellen 6.6. 2001, ser vi stadig nedbygging av 
offentlig helsesektor med kutt i sykesenger, ambulansetjenester, forebygging, rehabilitering, 
smerteklinikker, fødeavdelinger, rus og psykiatri mm. Kutt i offentlige tjenester bereder 
grunnen for et enda mer todelt helsevesen. I Norge tilsier samfunnskontrakten at 
innbyggerne får helsetjenester i bytte mot skatteinnbetalinger, altså betalt av det offentlige. 
Den kontrakten synes stadig mindre gyldig, og blant annet derfor skaffer stadig flere seg 
privat helseforsikring.   


