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1. INNLEDNING: 180 

 181 

Helsepartiet - ikke et ensaksparti 182 

 183 
Liv og helse er ikke en sak. Alt handler i bunn og grunn om liv og helse. Uten liv har vi ikke behov for 184 
noe annet, verken gode veier, kulturtilbud eller næringspolitikk. Sammen med gode relasjoner til våre 185 
nærmeste og grunnleggende materiell trygghet, er helse det aller viktigste for lykken og livskvaliteten 186 
for de fleste av oss.  187 

For å sikre liv og helse har vi i Helsepartiet fokus på tre like viktige områder: forebygging, behandling 188 
og habilitering/rehabilitering.  189 

Mennesker slutter seg sammen i fellesskap i alle kulturer, nettopp for å beskytte liv og helse. Disse 190 
oppgavene klarer vi bedre sammen enn alene. Vi har gitt avkall på noe av vår frihet, i bytte mot 191 
trygghet og støtte i samfunn med andre. I moderne stater har staten fått monopol på å utøve vold for 192 
å beskytte innbyggerne. En stats mest grunnleggende oppgaver er å hindre innbyggerne i å skade 193 
hverandre og å trygge statens grenser – for å beskytte liv og helse. Den samme staten får en andel av 194 
våre lønninger og vår produksjon for å tilby oss nødvendige helsetjenester når behovet er der. Dette 195 
inngår i en samfunnskontrakt mellom innbyggere og staten.  196 

Helsepartiet mener at ivaretakelse av innbyggernes liv og helse er politikernes aller første og viktigste 197 
oppgave. 198 
Derfor synes vi det er oppsiktsvekkende at kun Helsepartiet har nettopp helse som aller viktigste 199 
fokus.    200 
 201 

Hensynet til liv og helse berører de fleste samfunnsområder. Det handler om trygge veier, gode 202 
oppvekstsvilkår for barna våre eller ren luft og rent vann. Innbyggernes psykiske helse avhenger også 203 
i stor grad av hvordan vi bygger og driver våre samfunn. Inkludering, tilhørighet, valgfrihet og 204 
muligheter er viktig for at folk skal leve gode liv. God psykisk helse henger nøye sammen med et godt 205 
samfunn, tilhørighet og inkluderinger, med gode relasjoner og valgfrihet. Gjennom alltid å sette 206 
hensynet til liv og helse først skaper Helsepartiet et svært menneskevennlig samfunn. Det lønner seg 207 
også for økonomien som vi skal se av senere kapitler.  208 

Helsepartiet har politikk for hele samfunnet. Vi ser at demokratiet er under press. Innbyggernes 209 
muligheter til å påvirke samfunnet, rettferdighet og rettssikkerhet er grunnleggende for hver enkelt. 210 
Et åpent, velfungerende demokrati er avgjørende for alle nordmenns motivasjon og mulighet til å 211 
delta i ulike prosesser som angår alle menneskers liv. Ved dårlig fungerende demokratiske prosesser 212 
vokser avmakt og apati, som går ut over både samfunnsliv, arbeidsliv og økonomi. Derfor er 213 
investeringer i enkeltmenneskers helse og demokratiets helse helt grunnleggende for et bedre Norge i 214 
årene mot 2030, for både fattige og rike, syke og friske, unge og eldre -og alle andre.   215 
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Helsepartiet – hverken til høyre eller venstre! 216 
 217 

«Er Helsepartiet til høyre eller til venstre?» 218 

Naturlig nok stiller mange oss dette spørsmålet.  219 
Fra gammelt av er vi vant til å tro at alle partier kan plasseres etter en høyre-venstreakse. 220 
Helsepartiet ser at Høyre-venstreaksen har mistet mye av sin betydning. Venstre mot høyre - 221 
arbeidere mot kapital- er forrige århundres skillelinjer.  222 

I dag står vi overfor helt nye utfordringer og en fremtid som krever ny politikk. Det blir stadig mer 223 
åpenbart at hovedmotstanderne i norsk politikk ikke lengre er Høyre og Arbeiderpartiet. Disse to, 224 
tradisjonelle motstanderne har nærmet seg hverandre så mye i den praktiske politikken at det nå er 225 
lite som skiller dem. Høyre og Arbeiderpartiet er de to styringspartiene og i de fleste saker styrer de to 226 
påfallende likt. Mye på grunn av de to partienes svært nære kontakter med bestående byråkratier.  227 
Helsepartiet ser at utskiftinger både i politikk og byråkrati er sterkt påkrevet for å skape et bedre 228 
Norge for alle.  229 

Høyre og Arbeiderpartiet er de to partiene som de siste 20-30 årene har gått inn for, og innført, det 230 
meste av den politikken som Helsepartiet ønsker å endre.  231 
Vi mener at mange av de store reformene som Høyre og Arbeiderpartiet har samarbeidet om de siste 232 
tiårene -i et lite vellykket forsøk på å effektivisere offentlig sektor- har feilet.  Det offentlige har ikke 233 
blitt mer effektivt. Istedenfor har byråkratiet vokst, og tiltakene har fått en rekke negative 234 
konsekvenser for dem iblant oss som sliter mest med utfordringer i dagliglivet. Til tross for at 235 
reformene er upopulære og ikke har virket etter hensikten, fortsetter Høyre og Arbeiderpartiet å 236 
tviholde på dem. Det blir en æressak, og ingen av dem evner å stoppe seg selv og se at deres 237 
stridighet går ut over dem nederst ved det norske langbordet.  238 

Helsepartiet ser derfor Høyre og Arbeiderpartiet som våre to politiske hovedmotstandere.  239 

I Oslo mistet Høyre og Arbeiderpartiet ved valget i 2019 det flertallet det to har forvaltet til sammen. 240 
De har gitt hovedstadspolitikken en helt ny dynamikk i mange helsesaker. Det samme vil kunne gi 241 
Norge en ny og bedre politikk nasjonalt, i 2021. Vårt håp er at Høyre og Arbeiderpartiet svekkes fordi 242 
deres politikk er utgått på dato. Med Helsepartiet på Stortinget får Norge dedikerte politikere som vil 243 
legge tungt press på de andre partiene til å prioritere innbyggernes beste mye høyere.  244 

Helsepartiet har politikk hentet både fra sentrum, høyre- og venstresiden. Vår politikk springer ut av 245 
helsehensyn, omsorg for den enkelte og av helhetsbehov for samfunnet. Du kan stole på at 246 
Helsepartiet på Stortinget ikke viker for det viktigste hensynet politikken å ivareta: hensynet til ditt liv 247 
og din helse. 248 

 249 

 250 

 251 
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Nye - og små partier er en viktig del av demokratiet 252 

 253 
Mytene om småpartier er mange.  254 
Noen påstår at mange små partier svekker demokratiet. Noen mener at et to-partisystem, som i USA, 255 
er bedre.  Et slikt system sikrer kanskje mer stabile maktforhold, men det er ikke mer demokratisk om 256 
velgerne bare skal kunne velge mellom to partier, eller to hovedmotstandere. I et slik system 257 
forsvinner nyanser og valgmuligheter.  258 

At vi i Norge har mange partier gjør det lettere for velgerne å finne et parti som taler for deres saker. 259 
Også i Norge finnes ulike konflikter og skillelinjer: Mellom sentrum og periferi, mellom 260 
matprodusenter og dagligvarekjøpere, mellom religiøse og ikke-religiøse, mellom dem som har minst 261 
og dem som har mest. I Norge har vi en rekke historiske skillelinjer som har manifestert seg i dagens 262 
partier. Politiske partier har dukket opp som svar på strukturell uenighet, skillelinjer og konflikter. Nye 263 
partier er et resultat av at mange er enige om, at noe er så viktig at det trengs et eget parti, om det 264 
er Anders Langes parti til sterk nedsettelse av offentlige skatter og avgifter, Miljøpartiet de Grønne, 265 
Bompengepartiet (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) -eller Helsepartiet. 266 

Helsepartiet har oppstått fordi de andre partiene mangler både visjoner og vilje til å ta ansvar for 267 
helsesektoren. De store partiene ble rett etter årtusenskiftet mer opptatt av å definere helse som en 268 
stor utgiftspost som måtte kuttes, enn av å ta politisk ansvar.  269 
Helse må være et politisk hovedansvar som ikke skal settes ut til et mektig byråkrati. De står ikke til 270 
ansvar for befolkningen ved valg.  271 

Å sikre innbyggernes liv og helse er en nødvendig forutsetning for enkeltmenneskers liv, for 272 
arbeidslivet, for trygghet og stabilitet i samfunnet, og for økonomien. Nå, snart 20 år etter Aps 273 
hasteinnføring av helseforetaksreformen med støtte fra H og Frp, ser vi at dette systemet har 274 
undergravd, forvitret, bygget ned og utarmet store deler av helsetjenestene. Dagens modell går 275 
hardest ut over dem som mest trenger felleskapets hjelp og styrke: pasienter, pårørende, 276 
helseansatte, seniorer og uføre.  277 
 278 
Velgergrunnlaget til Helsepartiet er potensielt enormt. Hvert år er opp mot to millioner mennesker 279 
innom spesialisthelsetjenestene (sykehus) og undersøkelser viser at mellom 200.000 og 400.000 280 
mennesker ikke er fornøyde med det helsesystemet de møter. Norge har 800.000 pårørende, hvorav 281 
altfor mange har store behov for avlastning og støtte, og selv står i fare for å bli pasienter. Vi er 282 
500.000 helseansatte, 358.000 uføre (sept 2020) og mange av landets 980.000 alderspensjonister har 283 
sett seg lei på pensjonsran og underreguleringer.  284 
Dersom bare noen prosenter av disse fem gruppene ser at det nå må satses på liv og helse og at 285 
Helsepartiet er det naturlige førstevalget, ja så er Helsepartiet sikret en mektig talerstol fra 286 
Stortinget.  287 

 288 

 289 

 290 

 291 
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Hvorfor stemme Helsepartiet? 292 
 293 

«Men hvis dere ikke kommer inn er jo stemmen min 294 
bortkastet,» sier mange 295 

Ingen stemmer er bortkastet. Og for små partier er hver stemme viktigere enn for store partier.  296 
Det aller viktigste du kan gjøre er å stemme på det partiet du er mest enig med, uansett hvor stort 297 
eller lite partiet er. 298 

En stemme på et parti du egentlig ikke støtter, bare fordi det er stort, vil styrke politikken du kanskje 299 
er imot. En stemme på Høyre eller Arbeiderpartiet betyr at politikken forsetter omtrent som før, med 300 
mer helsekutt og nedleggelser. Om du ønsker en nye grep for Norge er en stemme til et av de mindre 301 
partiene en stemme som virkelig teller.  302 

Du som velger, er grunnsteinen i demokratiet. Både de små og de store partiene er avhengig av 303 
demokratiets røst. Alle med stemmerett er en del av den røsten. Også meningsmålingene gjennom 304 
året påvirker politikken. Om du blir oppringt av meningsmålere og forteller at du vil stemme 305 
Helsepartiet, så styrker du vårt arbeid.  306 
 307 
Bare det at Helsepartiet finnes -et parti som har liv og helse som viktigste sak- kan påvirke de andre 308 
partiene. Dersom de ser at mange velgere er opptatt av våre saker gjennom medlemskap, stemmer 309 
eller utslag på meningsmålinger, vil kunne ha effekt. Det faktum at Helsepartiet finnes har allerede 310 
ført til større fokus på helsepolitikk hos flere partier fordi de er redde for at vi skal «stjele» velgere. 311 
Spesielt fremstår Arbeiderpartiets «helsesatsing» som oppsiktsvekkende i og med at det var dette 312 
partiet som har stått for uthulingen av helsetjenestenes ved hasteinnføringen av 313 
helseforetaksmodellen.  314 
Miljøpartiet de grønnes voksende oppslutning har også fått de andre partiene til å ha et langt større 315 
fokus på miljøpolitikk for å kunne tiltrekke seg de grønne velgerne. For at helsepolitikken skal få 316 
tilsvarende fokus må imidlertid Helsepartiet vokse, men vi trenger heller ikke bli så veldig store for å 317 
få innflytelse. Dersom demokratiet ønsker å prioritere liv og helse høyere så er en stemme til 318 
Helsepartiet det klareste budskapet. 319 

Flere partier ligger rett rundt sperregrensen på fire prosent. Din stemme til Helsepartiet kan være 320 
akkurat det som gjør at Helsepartiet kommer over sperregrensen og da kan vi få inn mange 321 
representanter på Stortinget. Din stemme styrker Helsepartiet, også dersom vi ikke kommer inn i 322 
denne omgang. Et parti med to til tre prosent oppslutning blir lagt merke til av alle andre partier og 323 
kan få alle til å prioritere liv og helse høyere. Hver eneste stemme til Helsepartiet styrker oss også 324 
økonomisk i fire år fremover. Politiske partier får statsstøtte per stemme og denne støtten er helt 325 
nødvendig for vårt arbeid. Hver stemme gir hundre kroner per år til det partiet du stemmer på. Det 326 
betyr lite for de store partiene som besitter enorme ressurser, men er helt avgjørende for et lite men 327 
voksende parti som vårt. Så stem på det partiet som har den politikken du ønsker. Din stemme er en 328 
verdifull stemme! 329 

Det er viktig å merke seg at for oss i Helsepartiet er ikke partiet noe mål i seg selv. Når de andre 330 
partiene plukker opp vår politikk -Høyre fikk f.eks. sin pårørendepolitikk som en blåkopi av 331 
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Helsepartiets tre måneder etter at vårt forrige stortingsprogram kom ut. Dersom som de andre 332 
partiene plukker opp vår politikk og gjør den til sin egen legger vi gladelig ned partiet. Hvis de bare 333 
gjennomfører politikken. Vi slåss for sakene som vil gagne mange hundretusen mennesker, ikke for 334 
egne privilegier, ikke for status og ikke for oppmerksomheten. Helsepartiet er et middel. Målet er et 335 
mer menneskevennlig samfunn.  336 
Hvis de andre partienes politikk og gjennomføring gjør Helsepartiet unødvendig og overflødig, da har 337 
vi oppnådd det vi kjemper for. Det er dessverre et godt stykke frem dit og vi har mange viktige saker å 338 
vinne. For å klare det er vi avhengige av din stemme. Så stem Helsepartiet denne gangen. Din 339 
stemme er ikke bortkastet.  340 

Dersom du også mener at liv og helse er viktigst – stem Helsepartiet. 341 

Våre hovedsaker på Stortinget: 342 

 343 

En stemme til et nytt parti betyr en stemme på ny politikk. Det er riktig å stemme på et lite parti 344 
dersom du ikke er tilfreds med det du synes er viktigst ved dagens politikk. Med Helsepartiet på 345 
Stortinget vil vi jobbe for at norsk politikk får mer en mer menneskevennlig tilnærming med fokus på 346 
liv og helse, verdighet, omsorg og respekt for innbyggerne. Stem Helsepartiet i år og bidra at det 347 
norske samfunnet blir varmere og mer inkluderende.   348 

På Stortinget vil vi først og fremst jobbe for: 349 

• å styrke demokratiet 350 

• å bevare og utvikle velferdssamfunnet 351 

• å styrke det offentlige helsevesenet i Norge, samt hindre økt todeling av helsetjenestene 352 

• å investere i innbyggerne i Norge - vi er Norges viktigste ressurs 353 
• mindre fokus på systemer og mer på humane, individuelle løsninger 354 

• et trygt og rettferdig samfunn med størst mulig frihet for alle, men hensyn til felleskapet 355 

• mer fred og demokrati og forpliktende internasjonalt samarbeid for å sikre dette   356 

• en miljøvennlig utvikling av samfunnene i hele verden. 357 
 358 

Helsepartiet har vyer for Norge mot 2030: 359 

• Vi skal ha Europas friskeste befolkning. 360 

• Vi skal ha Europas best ivaretatte og motiverte offentlig ansatte, både helseansatte, lærere, 361 
politifolk og andre 362 

• Vi skal ha Europas mest tilfredse og opplagte pårørende. 363 

• Vi skal ha sterke og sunne innbyggere som bidrar til å utvikle velferdssamfunnet vårt for 364 
fremtiden 365 

• Vi vil ha et samfunn der alle bidrar etter evne og får etter behov - et varmt og godt samfunn 366 
er bra for alle 367 

• Vi vil ha en sunn og god økonomi fordi vi investerer i befolkningen 368 
 369 

 370 

 371 
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For å få til dette trenger vi: 372 

• Et byråkrati med fokus på primærhensikten med tjenestene og folkets beste, med rom for 373 
skjønn og individuelle løsninger. Systemet skal være til for menneskene og ikke omvendt 374 

• Lydhøre og kunnskapsrike politikere med evnen til å foreta kloke prioriteringer, der det 375 
viktigste kommer først og helheten blir ivaretatt 376 

• Et åpent samfunn tuftet på respekt, Integritet, kunnskap, klokskap og dialog 377 

• Mindre fokus på politisk ideologi og mer samarbeid om løsninger tuftet på fornuft, tillit og 378 
rettferdighet 379 

• En sunn nasjonaløkonomi bygget på lønnet og frivillig innsats fra en friskest mulig befolkning 380 
•  381 

Et fritt og uavhengig privat næringsliv med gode rammebetingelser i en fornuftig styrt 382 
blandingsøkonomi 383 
 384 
 385 

  386 
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2. DETTE ER HELSEPARTIET: 387 

Verdighet, omsorg og respekt. 388 

Fordi liv og helse er viktigst. 389 

 390 

Etableringen av Helsepartiet startet i 2016.  Formelt ble partiet registrert som nasjonalt parti i januar 391 
2017. På rekordtid vedtok vårt første årsmøte partilover og prinsipprogram, så startet arbeidet med å 392 
opprette fylkeslag i 19 fylker. På to måneder var 19 fylkeslag med egne styrer etablert og registrert i 393 
Brønnøysund. For å stille til Stortingsvalg må korrekte kandidatlister sendes inn i hvert fylke innen 31. 394 
mars i valgåret. Helsepartiets fylkesledere kastet seg rundt, og lister ble levert og godkjent i 18 av 19 395 
fylker. I Møre og Romsdal valgte Helsepartiet ikke å stille for ikke å ødelegge for en lokal liste med 396 
helsefokus.  397 
 398 
I mai 2019 arrangerte partiet sitt første landsmøte der vi debatterte og vedtok vårt første 399 
Stortingsprogram for 2017-2021. Uten andre økonomiske midler enn medlemskontingent var det 400 
første Stortingsvalget en prøveklut. Men selv med svært beskjedne midler lyktes Helsepartiet med å 401 
få omtrent like mange stemmer som Pensjonistpartiet. Det var nok stemmer til at Helsepartiet var 402 
sikret et lite økonomisk fundament og kunne bygge seg videre opp de neste årene, mot 403 
stortingsvalget 2021. 404 

I 2019 var det lokalvalg. For et lite parti er det krevende å stille til valg i mange kommuner. 405 
Helsepartiet stilte lister i 11 kommuner og kom inn i kommunestyret i to av dem: I Vanylven med to 406 
representanter og i Arendal med en.  Også i kommune-Norge har Helsepartiet etablert seg for å vokse 407 
og har kommet for å bli. 408 

Men selv om Helsepartiet er nytt ligger det masse erfaring og kunnskap bak politikken vår. 409 

Helsepartiets grunnlegger er journalist, forfatter og programleder Lise Askvik. Hun og Astrid 410 
Gunnestad (som døde 18. mai 2016, 77 år gammel) var både beryktet, bejublet og elsket som 411 
Meggene på P4. 412 

I over åtte år terroriserte de to sine radiogjester fra samfunnseliten på en særdeles underholdende 413 
måte. Kanskje det var fortiden som uredd riksmegge (som hun selv kaller seg), som gjorde at Lise 414 
Askvik var fandenivoldsk nok til å bestemme seg for å starte sitt eget riksdekkende politiske parti en 415 
oktoberdag i 2016? 416 

For en god aktivist er det viktig å synes, og Lise Askvik kan den kunsten. Hun behersker stortromma 417 
og blir hørt. 418 

Da Lise Askvik fikk brystkreft i 2011 oppdaget hun til sin forbauselse at det var opp til ti års ventetid 419 
for å få rekonstruert et fjernet bryst. Hun ble oppriktig forferdet og trodde at hun hadde slumpet til å 420 
finne et glemt område i det hun den gang fortsatt trodde at var verdens beste helsevesen. I land det 421 
var naturlig å sammenligne seg med var rett til rekonstruksjon en selvfølge. Slik var det slett ikke i 422 
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Norge. Lise Askvik kastet seg inn i kampen for brystkreftoperertes rettigheter, samtidig som hun selv 423 
var syk. Parallelt med sykdommen og den grusomme behandlingen ledet hun kampen for” Pupp til 424 
folket”, med humør og utradisjonelle virkemidler. Massemobiliseringen av brystkreftopererte kvinner 425 
som viste frem arrene sine utenfor Stortinget vakte stor oppsikt. 426 

Kampen ble kronet med seier – det ble ni nye stillinger til plastisk kirurgi, nye retningslinjer med ett 427 
års ventetid for rekonstruksjon og 150 millioner kroner til rekonstruksjon for brystkreftopererte. Lise 428 
Askvik vant samtidig stor respekt for sin kraftfulle og effektive politiske innsats. 429 

Lise Askvik var pasienten som ikke lot seg kue, en pasient som sa høyt og tydelig ifra. Hun fikk media 430 
med seg og bred støtte fra mange hold i kampen og vant. Det var en viktig seier. 431 

Kanskje begynte en snøball sakte å rulle i samfunnet, samtidig som Lise Askvik fikk kreft? I hvert fall 432 
ble systemfeilene gradvis mer synlige for stadig flere – noe begynte å skje. 433 

Før hun ble syk trodde Lise Askvik – som så mange andre – at vi hadde verdens beste helsevesen i 434 
Norge. Vi har blitt fortalt det mange ganger og vi bor i jo et av verdens rikeste og mest demokratiske 435 
land, så det burde vært sånn. Underveis i kampen mot sin egen sykdom og for å sikre bedre hjelp til 436 
alle brystkreftrammede oppdaget hun fort at det var mange flere som trengte hjelp. 437 

Det var utallige pasientgrupper som var «glemt». Stadig flere tok kontakt med henne for å få hjelp i 438 
sin egen kamp. Hun så også veldig mange hardtarbeidende, utslitte og fortvilte helseansatte som løp 439 
beina av seg dagen lang, men som uansett ikke følte at de fikk gjort en god nok jobb. De ansatte 440 
måtte stadig løpe fortere. 441 

Som journalist ble hun nysgjerrig og vitebegjærlig og spurte alle hun traff om alt. Hun spurte 442 
pasienter, pårørende og helseansatte. 443 

Hun spurte og grov og hun fikk svar. Raskt forstod hun at det var noe galt med selve systemet. 444 

I 2015 gav Lise Askvik ut boken Helsesviket – der hun hadde samlet brev fra ansatte i helsevesenet og 445 
skrev om årsakene til svikten i helsesystemet og manglene ved dagens helsepolitikk. 446 

Kapitlene om helsepolitikk i Helsesviket er grunnlaget for Helsepartiets ideologi og prinsipprogram. 447 
Boken viser med stor tydelighet hvor sviket og svikten i helse- og omsorgstjenestene i Norge ligger. 448 

Det er på tide å lytte til de alvorlige varslene fra folk som daglig ser pasienten i øynene. Helsepartiet 449 
er opptatt av å nettopp lytte til dem som har skoene på, de syke, de pårørende og ikke minst alle dem 450 
som arbeider i helse- og omsorgsyrkene. 451 

Fagfolkets frustrasjon økte mens pasientene og de pårørende begynte å rope høyere. 452 

Det går i feil retning med helse- og 453 
omsorgstjenestene i Norge, uansett om det er AP 454 

eller Høyre sitter i med makten, sa folk  455 
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I hovedsak dreier protesten og den voksende motstanden om det økende økonomifokuset i helse- og 456 
omsorgstjenestene. Det ensidige fokuset er rådende i hele offentlig sektor. Det skal kuttes, og spares 457 
og effektiviseres videre. Kuttene ser ikke ut til å ha noen ende. 458 

Hvorfor skjønner ikke politikerne at dette ikke går lenger? At sparepolitikken går ut over både 459 
pasienter og helseansatte? At strikken er strukket for langt og kan ryke? 460 

Lise Askvik og familien bosatte seg på Sicilia et år, men tanken på pasienter, pårørende og 461 
helseansatte hvilte ikke. Tanken om et eget parti meldte seg. Det var i 2016, mens hun var på Sicilia, 462 
at Lise Askvik for alvor begynte å tenke over og undersøke mulighetene for å starte et helseparti. 463 
Ideene kom fra mange hold og den ene etter den andre kontaktet nettopp henne for å be henne 464 
starte parti. Hun protesterte til å begynne med, men stusset over at oppfordringene kom fra så 465 
mange kanter samtidig og uavhengig av hverandre. 466 

Lise Askvik snakket med leger, sykepleiere, pasienter foreningsfolk og andre kloke hoder. Hun spurte 467 
30 personer hun hadde stor tillit til om de trodde at det er liv laga for et helseparti og om det virkelig 468 
trengs et eget parti for å få satt en bedre helsepolitikk på dagorden. 469 

Kun tre av de 30 var negative – resten mente at et eget parti var det eneste som virkelig kunne nytte! 470 

I juli 2016 reiste Lise Askvik og familien hjem til Norge. Straks hun kom hjem bestemte hun seg for å 471 
se om det lot seg gjøre å starte et nasjonalt, politisk parti 472 

På under tre måneder ble det ved hjelp av iherdig innsats og ildsjeler i hele landet samlet inn over 473 
6500 originale underskrifter. Lovens krav er 5000. Sent i desember ble de dyrebare underskriftene og 474 
Helsepartiets vedtekter sendt med FedEx til Partiregisteret i Brønnøysund.  I januar 2017 var 475 
Helsepartiet en realitet.  476 

NÅ ER RESTEN AV HISTORIEN OPP TIL DEG SOM VELGER ... 477 

Vi ser for oss at den helst bør fortsette slik: 478 

«I 2021 kom Helsepartiet inn på Stortinget med en ny og kraftfull helsepolitikk som førte til 479 
store forbedringer for norske pasienter, pårørende, helseansatte, uføre og seniorer. Mange 480 
mener at Helsepartiet var en av årsakene til at det norske velferdssamfunnet ikke brøt 481 
sammen. Partiet forhindret at Norge utviklet et todelt helsevesen, og sikret alle innbyggerne 482 
tilgang til likeverdige helsetjenester.  483 

Fra 1990-tallet og utover 2000-tallet hadde vekslende regjeringer ført en politikk som fjernet 484 
Norge fra idealet om at hver og en skulle få etter behov og yte etter evne. Helsepartiet bidro 485 
til å gjenreise solidariteten i samfunnet og ideene om at de sterke skal sørge for å få med seg 486 
dem med større utfordringer og mindre ressurser. I løpet av få år ble helseforetaksmodellen 487 
avviklet, det samme ble samhandlingsmodellen som ikke hadde ført til annet enn dårligere 488 
helsetjenester. Når demokratiet og velgerne får muligheten til å stemme på et parti som ser 489 
hvordan et mer medmenneskelig samfunn kan bygges, har historien om Helsepartiet vist oss 490 
at det er håp. Fordi demokratiet og velgerne avgjør hvilke krefter som skal styre samfunnet.»  491 
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3. ET VALG AV VERDIER:  492 

Et mer menneskevennlig samfunn, bygget på 493 

fornuft, rettferdighet og gode løsninger både 494 

for enkeltmennesket og samfunnet. 495 

 496 

Helsepartiet setter liv og helse øverst. 497 
Det finnes ikke fasit i politikken. Hva som er bra, kommer ofte an på øynene til den som ser. 498 
Fabrikkeieren og den ansatte på gulvet har ikke alltid sammenfallende interesser. Det som er bra for 499 
rektoren er ikke alltid bra for elevene. De fleste beslutninger, planer og ideologier har fordeler og 500 
ulemper. Det er også mye man ikke vet når man skal legge planer for fremtiden, det er mange 501 
usikkerhetsmomenter og mange ting man ikke kan styre, som været, virus og internasjonale 502 
konflikter. Hvordan teknologien utvikler seg og med den samfunnet er også svært krevende å forutse. 503 
Derfor handler politikk i stor grad om valg av verdier.  504 

Hvilke verdier holder vi høyest? Er det hensynet til miljøet eller hensynet til syke barn? Kan vi ta vare 505 
på begge? Er det hensynet til næringslivet som er viktigst eller er vi mest opptatt av en stor offentlig 506 
sektor? 507 

Helsepartiet vil ta vare på enkeltmenneskene, ikke byråkratiet og systemet i seg selv.  508 
Hos oss trumfer liv og helse, økonomi som verdi – men vi er selvsagt klar over at økonomi er 509 
essensielt for å sikre liv og helse. Det er bare ikke målet. Det betyr at vi ikke vil ofre noen som lever 510 
nå, så vi kan spare penger til noen som ikke er født. Det rimer ikke med våre verdier – vi må hjelpe 511 
dem vi kan hjelpe her og nå.  512 

Velferdsstaten har i de siste tiårene blitt utsatt for stort press gjennom effektiviseringstiltak. Dette 513 
gjelder spesielt tjenester som er nær bruker eller pasient. Samtidig har antallet ledere, og mengden 514 
av nivåer og ledersjikt i byråkratiet som skal styre velferdsstaten, vokst formidabelt.  Ingen regjering 515 
har hatt så mange ansatte i regjeringsstaben som dagens – og det er en regjering som gikk til valg på 516 
å redusere byråkratiet. Viljen har nok vært til stede, men ikke evnen. Byråkratiet vokser og vokser. 517 
Dette gjør hele offentlig sektor tungrodd og dyr uten at det kommer befolkningen til gode. 518 
Effektiviseringstiltakene har ikke vært vellykkede, byråkratiet har ikke blitt redusert, men mange av 519 
tjenestene til befolkningen har blitt dårligere. Det kuttes på feil steder. Vi redder ikke velferdsstaten 520 
ved å legge ned eller fjerne de hendene som er nærmest brukerne! 521 

Helsepartiet mener at det er storsamfunnets plikt å redde liv og helse når det er mulig. 522 
For Helsepartiet er liv og helse viktigst! Det er den verdien vi måler alt mot. Av det følger at vi må ta 523 
vare på de syke – og vi mener det er samfunnets plikt. Vi må redde liv når vi kan, med alle 524 
tilgjengelige midler.  Og vi må gjøre det sammen. Vi må være hverandres forsikring. Vi betaler skatt 525 
og det er vår forsikring, og en del av dealen er at vi hjelper dem som ikke kan betale skatt; babyer, 526 
alvorlig syke, mennesker med sterk funksjonsnedsettelse, de gamle og de ensomme. Vi tar vare på 527 
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hverandre og vi gir mest til dem som trenger det mest. Det er et slikt samfunn Helsepartiet vil ha og vi 528 
tror det er et samfunn som er godt for alle.  529 

For Helsepartiet trumfer fornuft, etikk og gode løsninger både ideologi, samfunnssyn og religion. 530 
Helsepartiet mener at ideologi og rigide syn på samfunnet, svært ofte kommer i veien for gode 531 
praktiske løsninger. Vi har tro på samarbeid og faglighet for å sikre at oppgaver blir løst på en god 532 
måte og til det beste for folk her og nå. Det går an å prøve ut ting og endre dem igjen dersom de ikke 533 
har den ønskede effekten. Med alt for sterk ideologisk styring tapes dessverre ofte hensikten med ting 534 
av syne. Venstresiden mener at det meste skal skje i offentlig regi, mens høyresiden ønsker at mest 535 
mulig skal skje privat. Vi mener at vi trenger en blanding og at sunn fornuft og praktisk sans skal ha 536 
mer å si. Vi går ikke for enten eller, men både og. Det er også viktig at tiltak og reformer evalueres 537 
med tanke på om de virker etter hensikten og gir det ønskede resultatet. Hvis ikke må de endres. 538 
Prestisje overskygger alt for ofte resultater. Vi må i stedet jobbe med stadig forbedringer og 539 
justeringer for å oppnå hensikten og fjerne uønskede konsekvenser.  540 

Helsepartiet vil ha fokus på hensikten med tjenestene og resultatet for innbyggerne, ikke 541 
toppstyrte mål. 542 
Ideologier og verdier som vi ikke er oss bevisst og som det i liten grad stilles spørsmål ved, er for øvrig 543 
kanskje det største problemet. Mål og resultatstyringen (MRS) som vi har som styringsprinsipp i hele 544 
staten, har nærmest blitt en overordnet ideologi i Norge. Hovedideen i MRS er at de ulike statlige 545 
virksomhetene skal styres mot og måles på en lang rekke mål, fastsatt fra toppen. Troen på at MRS 546 
gir god og effektiv styring og gode tjenester er svært høy.  Det er nesten ingen debatt knyttet til 547 
denne styringsmodellen, men det er mye prestisje. Helsepartiet mener at den fungerer svært dårlig 548 
fordi selve hensikten drukner i fokuset på alt som kan og skal telles. Vi mener at mål- og 549 
resultatstyringen har ført til mye av den negative utviklingen, vi ser i byråkratiet. Helsepartiet mener 550 
at det viktigste er at tjenestene er av god kvalitet, sikrer innbyggernes rettigheter og gir gode og 551 
trygge løsninger for alle. At ordningene fungerer til det beste for innbyggerne er det de folkevalgte 552 
politikernes ansvar å sørge for.  553 

Helsepartiet vi: 554 

• Ha en sekulær stat tuftet på sekulære humanistiske verdier 555 

• Ha et samfunn tuftet på menneskerettigheter og menneskeverd for alle uavhengig av alder, 556 
kjønn, legning, hudfarge, helse, funksjonsnedsettelser eller livssyn 557 

• Sette hensynet til liv og helse for befolkningen øverst 558 

• Bevare og utvikle det norske velferdssamfunnet og styrke den tradisjonelle velferdsstaten for 559 
fremtiden 560 
 561 

Jobbe mot at New Public Management-tiltak som Mål- og resultatstyring skal fungere som 562 
altoverskyggende prinsipper, nærmest ideologier i offentlig forvalting 563 

 564 
 565 

 566 
  567 
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4. DEMOKRATIET: 568 

 Mer demokrati og mindre fattigdom - 569 

mot økte forskjeller og 570 

maktkonsentrasjon. 571 

 572 

Helsepartiet vil bevare Norge som et trygt, fritt og menneskevennlig land 573 
Norge har tradisjonelt blitt sett på som et trygt, åpent og menneskevennlig land, der demokrati og 574 
solidaritet har vært bærebjelken i offentlig forvaltning. Internasjonalt blir Norge fremholdt som et 575 
samfunn der individet ivaretas av gode, offentlige systemer. De siste årene har det imidlertid skjedd 576 
urovekkende endringer. 577 

Helsepartiet vil jobbe mot at makt konsentreres på få hender for å verne om et reelt demokrati 578 
Et levende demokrati forutsetter maktdeling og pluralisme og må hele tiden vernes aktivt om. Det 579 
forutsetter også mulighet for deltagelse fra alle innbyggere.  580 

Helsepartiet vil jobbe for at ingen faller utenfor og alle kan ta del i et levende demokrati 581 
Fattigdom, sykdom og utenforskap kan redusere innbyggernes vilje og mulighet til å delta. Et sterkt 582 
velferdssystem er en forutsetning for et reelt demokrati. Det er også en fare for demokratiet om 583 
maktforholdene i samfunnet forskyves i retning av at noen får mer makt – en svekkelse både av 584 
domstolene og media gir grunn til bekymring. 585 

Et sterkt, reelt, mangfoldig og levende folkestyre 586 
 587 
Helsepartiet mener at det i Norge i 2021 er grunn til å rope varsku på vegne av demokratiet.  588 
Utenforliggende hensyn som økonomi, prestisje og makt har dreid lojaliteten vekk fra innbyggerne og 589 
over på makthaverne: byråkrati, økonomisk makt og politikere, samtidig med at 590 
kontrollmekanismene er svekket. 591 

Helsepartiet vil ha mindre makt på bakrommene – og politikerne er folkets tjenere ikke dets herrer. 592 
Sagt fritt etter Erik Bye og Astrid Lindgren – politikerne (og toppbyråkratene) skal jobbe for folkets 593 
beste og ikke for sine egne interesser.  594 

Vi ser en fremvekst av en klasse bestående av yrkespolitikere, næringslivsdirektører, toppbyråkrater 595 
og informasjonsrådgivere. I den klassen vandrer folk mellom jobbene uten synlige etiske refleksjoner. 596 
Man sørger for å gi hverandre solide lønnsøkninger samtidig som man maner til moderasjon for folk 597 
flest.  Vi ser en utvikling hvor toppolitikere og byråkrater snakker sammen på «bakrommet», og 598 
forfølger sine mål og sin monument bygging uten å ta faktiske hensyn til pasienter og klienter. 599 
Samtidig tror disse gruppene på at styringsmodeller fra bilfabrikker passer i norsk offentlig 600 
forvaltning. Troen på næringslivets modeller gjennomført som New Public Management, er en 601 
trosbevegelse og intet annet. Den fører til at fagfolk blir sittende og rapportere tellekanter i stedet for 602 
å gi tjenester. På godt norsk: Idiotarbeid. Og tjenestene styres mer og mer av såkalte profesjonelle 603 
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ledere, og ikke folkevalgte organer. Tvert imot øker avstanden mellom folkevalgte og tjenestene. Og 604 
de folkevalgtes oppgave som ombudsmenn for den «lille samfunnsborger» blir borte. Språket endrer 605 
seg også. I stedet for pasienter og klienter snakkes det om brukere, sykehusene snakker om produksjon 606 
og ordrereserve, (betyr visst pasientkø). Vi har fått Vy, Avinor, inkluderingsminister, lavinntekt (fattigdom), 607 
nærpolitireform (færre politifolk i nærheten). Det er nytale og omdømmebygging, 608 

Helsepartiet vil ha demokrati der folket faktisk bestemmer, i de sakene som er viktigst for dem. 609 
Kravene til offentlige tjenester er også endret, posten skal ikke levere post og aviser, men gå med 610 
overskudd, sykehus skal lønne seg, egenandeler og bompenger skal økes. Raseringen av Ullevål 611 
sykehus, oppbyggingen av helseforetakene, NSBs oppdeling med over 30 direktører og navneskifte, 612 
veksten i antall direktorater, er eksempler av at viktige verdier forvitrer i Norge. Mange av disse 613 
upopulære beslutningene mangler en demokratisk forankring i folket. For eksempel er 70 prosent av 614 
Oslos befolkning imot den planlagte nedleggelsen av Ullevål sykehus, det samme er Oslo bystyre og 615 
så godt som alle de 20.000 ansatte ved Oslo Universitetssykehus. Befolkningen, viktige fagmiljøer og 616 
de som er sterkest berørt av viktige beslutninger blir ikke lenger hørt. Det er rett og slett en 617 
udemokratisk overkjøring av folkets vilje – som Helsepartiet vil ha slutt på. 618 

Helsepartiet vil ha mindre makt i byråkratiet – som ikke står til ansvar for velgerne. 619 
De demokratiske prosesser i offentlig sektor svekkes. I helsepolitikken har helseforetaksmodellen ført 620 
til at politikerne til dels har abdisert fra ansvaret for denne vanskelige sektoren. Helsepolitikken 621 
forvaltes nå i hovedsak av helsebyråkrater. Der politikerne må stå til ansvar overfor folket hvert fjerde 622 
år, slipper byråkratene unna. Så lenge de forholder seg til regelverket er de sikret. På denne måten 623 
mister demokratiet mulighet til å påvirke helsesektorens drift og utvikling. I en tid der 624 
bedriftsøkonomi tar stadig større plass, skjer dette på bekostning av primæroppgaven som er å skaffe 625 
best mulig helsehjelp til alle med behov. 626 

Helsepartiet vil at flere viktige beslutninger skal fattes av folkevalgte som står til ansvar for 627 
velgerne 628 
Demokrati betyr folkestyre. Store norske leksikon skriver: «Mer generelt betyr demokrati at 629 
innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta. I 630 
vår tid er demokratier som regel representative demokratier, der folket styrer blant annet gjennom å 631 
avgi sin stemme i allmenne valg og ved å stille opp som kandidater til ulike politiske verv i slike valg.» 632 

Helsepartiet vil styrke Stortinget i forhold til byråkratiet. 633 
I Norge har vi parlamentarisme – det vil si at regjeringen støtter seg på et flertall i Stortinget. 634 
Stortinget skal være Norges høyeste organ og utrykket «All makt skal samles i denne sal» beskriver 635 
Stortingets plass i norsk statsforfatning.  636 

Helsepartiet vil at de store og viktige debattene om samfunnet skal tas i det offentlige rom. 637 
I våre dager er det grunn til å spørre seg om ikke den virkelige makten har flyttet seg fra Stortinget til 638 
regjeringen, og ikke minst toppbyråkratene, i alt for stor grad. I mange saker finner de reelle 639 
diskusjonene sted i lukkede rom uten offentlighetens innsyn mens de viktigste strategiene og planene 640 
er ukjente for velgerne når de skal stemme. Hverken Høyre eller Arbeiderpartiet går for eksempel til 641 
valg på at de ønsker å innføre et todelt helsevesen i Norge, men det er dette vi har styrt mot de siste 642 
tiårene. 643 
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Helsepartiet vil jobbe mot at Norge styres av eliter – et elitestyrt samfunn er en reell fare for 644 
demokratiet. 645 
I praksis opplever stadig flere at folkets – og deres egen innflytelse svinner. Avstanden «opp til» 646 
makten synes å vokse, og med dette minsker folks opplevelse av å bli hørt og respektert i politiske 647 
spørsmål. Det sies at de ulike topp-politikerne har mer til felles med hverandre enn med det folket de 648 
representerer. Summen av utviklingen er en dyrking av eliter, økonomisk overklasse og en nepotisme i 649 
nettverk. Alt dette går på bekostning av svakere enkeltindivider, medmenneskelighet og solidariteten; 650 
et Norge vi ikke ønsker å bo i. En slik utvikling uthuler ikke bare folkestyret – men er en reell fare, fordi 651 
det kan føre til at anti-demokratiske krefter får grobunn og tilslutning i stadig større grupper i 652 
samfunnet.  653 

Helsepartiet vil jobbe for økt demokratisk deltagelse og mindre avstand mellom dem som styrer og 654 
folket. 655 
Demokratiet er avhengig av legitimitet og tillit i befolkningen. Vi ser at demokratiene svekkes mange 656 
steder i verden på grunn av økende avstand mellom dem som styrer og befolkningen for øvrig. Den 657 
store andelen av innbyggerne i Norge som ikke deltar i demokratiet – som ikke stemmer ved valg og 658 
så videre er et uttrykk for avmakt og avstand. «Hjemmesitter-partiet» er Norges største parti, det er 659 
ikke et godt tegn. 660 

Helsepartiet ønsker å understreke at muligheten for å snu utviklingen og styrke demokratiet er til 661 
stede.  662 
I Norge er om lag to millioner nordmenn innom spesialisthelsetjenesten hvert år, vi har 800.000 663 
pårørende og 500.000 helseansatte, pluss 350.000 uføre (mange er også pasienter og pårørende). Til 664 
sammen er vi en enorm gruppe velgere som gjennom valg kan sende klare budskap om at vi ikke 665 
aksepterer uthulingen av demokratiet. At vi ønsker en styrkelse av innbyggerne, ikke en videre 666 
uthuling. 667 

Helsepartiet vil: 668 

• Ha en ny, uavhengig maktutredning, med spesielt fokus på helsetjenestene som ikke har vært 669 
inkludert i de tidligere maktutredningene og på demokratiet sett «nedenfra». 670 

• Flytte alle offentlige tjenester nærmere demokratisk kontroll og styring. 671 

• Innføre flere åremålsstillinger for toppbyråkrater. 672 
• Avvikle helseforetaksmodellen og legge sykehusene til fylkene under fylkestingene. 673 

• Styrke sivilombudsmannen og fjerne den nylig vedtatte lovendringen som har fratatt 674 
sivilombudsmannen muligheten til å få innsyn i det som kalles «regjeringsinterne 675 
dokumenter». Dette er enda en uthuling for å kunne drive hemmelig dialog. 676 

• Forby bruk av kommunikasjonsbyråer for offentlige virksomheter, samt forby hemmelige 677 
kundelister i kommunikasjonsbransjen. 678 

• Innføre åpne lobbyregister både i Stortinget, departementene, fylkeskommunene og 679 
kommunene. 680 

• Legge sterke begrensinger på hvor omfattende store informasjons- og 681 
kommunikasjonsavdelingene i offentlig sektor skal være. 682 

• Redusere bruken og innflytelsen av internasjonale konsulentselskaper og revisjonsbyråer i 683 
offentlig sektor sterkt. 684 
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• Sørge for at fag og fagfolk får større plass i offentligheten ved å inkludere berørte fagfolk fra 685 
ulike fagfelt i offentlige utvalg og komiteer, samt sørge for større variasjon når det gjelder 686 
sammensetningen av medlemmene. 687 

 688 
 689 

 690 

Styrke rettssystemet og den tredje statsmakt: 691 
 692 
Demokratiet er avhengig av at maktdelingen fungerer. Vi har et system med Stortinget som den 693 
lovgivende makt, regjeringen som den utøvende og domstolen som den dømmende makt.  694 
 695 
Helsepartiet vil sikre den dømmende makts uavhengighet 696 
Domstolene skal dømme etter og altså praktisere de lovene som Stortinget har vedtatt. Uten et 697 
uavhengig rettssystem har vi ikke en rettsstat og dermed ikke et fungerende demokrati. De siste 698 
årene har også de norske domstolene vært under press ikke minst som en følge av sittende regjerings 699 
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) eller ostehøvelkutt som ble innført i 700 
statsbudsjettet for 2015. 701 
 702 
Ledende dommere og jurister advarer – oppgavene i domstolene øker, mens ressursene minker. Dette 703 
er en trussel mot selve rettsstaten og domstolenes uavhengighet. Den andre statsmakt, regjeringen 704 
har dermed fått veldig mye makt over domstolene som har svært stramme budsjetter. 705 
 706 
Rettssystemet skal ivareta innbyggernes interesser og rettssikkerhet og er helt avgjørende for 707 
demokratiet. Prinsippene er at «Ingen skal dømmes uten etter lov» og at «alle er uskyldige inntil det 708 
motsatte er bevist utover enhver rimelig tvil.» 709 
 710 
NAV-skandalen i 2019 har også vist at for stort arbeidspress for få ressurser i rettssystemet kan ha 711 
vært noe av årsaken til at uskyldige mennesker har blitt satt i fengsel 712 
Helsepartiet vil: 713 

• Sikre at norske domstoler har nok ressurser til å utføre sin viktige samfunnsoppgave som den 714 
tredje statsmakt. Domstolene må unntas fra ostehøvelkuttene og tilføres midler nok til at de 715 
er uavhengige av den utøvende makten. 716 

 717 
 718 

 719 

Styrke velferden 720 
– Fattigdom og store forskjeller svekker samfunnet 721 

 722 

Helsepartiet vil hindre at vi får en underklasse av mennesker som blir fattige på grunn av dårlig 723 
helse. 724 
Norge er fremdeles et godt land å bo i for mange. Spesielt hvis du er øvre middelklasse eller oppover – 725 
og frisk. Hvis du derimot har helsebelastninger, fysisk eller psykisk, om du er ufør, minstepensjonist 726 
eller lavtlønnet, ja så oppleves ikke Norge som et så enestående samfunn. Tradisjonelt har de som er 727 
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fattige og har hatt lite ressurser, også hatt større risiko for å utvikle sykdom og dårlig helse som en 728 
følge av dårlig økonomi. Nå ser det ut til at årsak og virkning er i ferd med å bytte posisjon. Du blir 729 
fattig av å være syk. Helsepartiet er bekymret for at det skal etableres en underklasse av mennesker 730 
som blir fattige på grunn av dårlig helse. En slik samfunnsutvikling kan vi ikke akseptere. Forskjellene 731 
mellom de rikeste og fattigste i Norge har økt de siste 8 årene.  732 

Helsepartiet er stiftet fordi ingen andre partier har helsesaken som sin klare prioritet. Faktisk har alle 733 
partier som har sittet i ulike regjeringer de siste tiårene vært med å videreføre de systemene som i 734 
dag undergraver, uthuler og ødelegger mye av helsesektoren. 735 

Hverken den sittende eller den foregående regjeringen hadde noen prioritert lojalitet til målgruppene 736 
pasienter, uføre, pårørende eller helseansatte. Tvert imot har de brukt disse gruppenes ressurser og 737 
omfordelt til objektivt sterkere grupper. Både økonomisk, organisatorisk og demokratisk har makten 738 
samlet sitt og sine – og tatt fra svakere grupper. Denne utviklingen protesterer Helsepartiet mot. Nå 739 
er det på tide å praktisere demokrati og respekt for grunnleggende verdier. 740 

Ingen i Norge skal bli fattige fordi de er syke. 741 

Helsepartiet vil: 742 

• Styrke de offentlige velferdsordningene 743 

• Fjerne de offentlige helsekøene 744 
• Reversere kuttene som er gjennomført det siste tiåret – for pensjonister, uføre og mennesker 745 

på arbeidsavklaring. 746 

• Investere i befolkningens helse ved å satse på forebygging, habilitering og rehabilitering 747 
• Innføre fri rettshjelp i helsesaker  748 

 749 
 750 

Styrke ytringsfriheten, den frie offentlige opinionen og media som samfunnets vaktbikkje 751 

Helsepartiet vi sikre pressestøtten og fremme medias samfunnsoppdrag. 752 
Den frie pressen kalles den fjerde statsmakt og demokratiets vaktbikkje. Også pressestøtten er under 753 
angrep. Medias samfunnsoppdrag er å sørge for en arena for offentlig debatt, og å utfordre makten: 754 
jo mer makt, jo mer kritiske må mediene være for å ettergå at demokratiets regler etterleves. Da Frps 755 
justisminister Anders Anundsen brente Tønsberg blad og oppfordret leserne til boikott, var det i 756 
protest mot den demokratiske kontroll avisen utførte. Medieeiernes iver etter å ta ut overskudd, enn 757 
å investere i samfunnsoppdraget er også en faktor som svekker demokratiet. Journaliststaben kuttes, 758 
overskuddet tappes ut og de journalistene som blir igjen til å vokte demokratiet blir i stor grad satt til 759 
å jakte på «klikk» fremfor å dra ut i felten og avsløre korrupsjon, maktmisbruk og antidemokratiske 760 
prosesser. Media svekkes som samfunnskritikere og evner ikke å holde tritt med makten. 761 

Gode tjenester gir automatisk godt omdømme. 762 
Omdømmebyggingen er også med å svekke demokratiet: Sannheten kommer ikke frem, media får 763 
mindre innsyn og demokratiet har ikke informasjonen de trenger for å ta stilling til om de styrende 764 
partier gjør en god jobb. PR-bransjen og «informasjonsavdelinger» har vokst eksplosivt de siste ti 765 
årene, mens det ikke har vært noen tilsvarende øking for helseansatte på gulvet. Ei heller innen politi, 766 
skole eller andre deler av offentlig forvaltning, har primæroppgaven fått tilsvarende forsterkninger 767 
som omdømme / infoavdelingene. 768 
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Resultatet er mer styrt informasjon og mindre reelt innsyn: mer propaganda og mindre fakta. Da 769 
svekkes også medias mulighet til å kritisere der det er nødvendig. 770 

Helsepartiet vil: 771 

• Beholde pressestøtten. 772 

• Verne om ytringsfriheten. 773 
• Fjerne lojalitetsplikten i offentlig sektor – ansatte må fritt og uten frykt kunne snakke om 774 

forhold som er viktig for demokratiet.  775 

• Styrke varslervernet for alle ansatte. 776 
 777 

Fjerne fokuset på omdømmebygging i offentlig sektor. 778 

 779 

  780 
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5. ØKONOMI ER MIDDELET IKKE MÅLET:  781 

Mer langsiktige perspektiver økt fokus på 782 

helhet, investeringer og samfunnsøkonomi 783 

 784 

Norge har en svært stor offentlig sektor og offentlig økonomi. Den har vokst seg stadig større og det 785 
er ikke uten grunn en stor kilde til bekymring og har ført til krav om effektivisering og kutt. Problemet 786 
slik Helsepartiet ser det, er imidlertid at bekymringene har ført til feil fokus på hva offentlig 787 
forvaltning egentlig bør dreie seg om. 788 

De siste tiårene har landet beveget seg i en svært uheldig retning. Har det faktum at oljen en dag vil 789 
opphøre å være en uuttømmelig kilde til inntekter, fått en del politikere til å miste gangsynet og tape 790 
målet med offentlig sektor av synet?  791 

Helsepartiet vil: 792 

• Sikre at målet er, og skal fortsette å være, befolkningens beste. I det offentlige skal økonomi 793 
kun være et middel, og ikke selve målet. 794 

 795 
 796 

Primæroppgavene tilbake i fokus – Finansdepartementet har fått for mye makt. 797 

 798 
Helsepartiet er opptatt av at de folkevalgte ikke kan delegere bort ansvaret til byråkratiet. 799 
Alle regjeringene de siste tjue-tretti årene har hatt ambisjoner om å effektivisere forvaltningen. Et 800 
tydelig resultat er en fristilling av mange etater og offentlige virksomheter og at mer ansvar overlates 801 
til andre enn politikerne. Omkvedet er ofte at politikere ikke kan detaljstyre eller overprøve 802 
fagetatene. Setningene «Vi må stole på forvaltningen» og «Det er grenser for politikk» kan også 803 
høres. Ofte nettopp når det er store politiske avgjørelser som skal fattes – for eksempel om 804 
sykehusstrukturen i Oslo som vil påvirke helsetilbudet til millioner av mennesker i Norge i 805 
generasjoner. 806 

Byråkratene har stor innflytelse og økonomene i superdepartementet har mest – denne makten må 807 
synliggjøres mer og debatteres og utfordres i større grad. 808 
Den offentlige økonomien og forvaltingen har vokst sterkt og samfunnet har blitt stadig mer 809 
komplekst. Mange saker er svært krevende å sette seg inn i. Politikerne har blitt stadig mer avhengige 810 
av byråkratiet og lener seg i stor grad på oppfatninger og vurderinger fra byråkratene. Kanskje burde 811 
de ha undersøkt bedre selv og i større grad oppsøkt alternative kilder til informasjon og nye 812 
perspektiver. Det er i mange tilfeller langt fra bagateller, det som nesten helt og holdent blir overlatt 813 
til byråkratiet. Det blir foretatt en rekke samfunnsstyrende faglige vurderinger og fattet beslutninger i 814 
byråkratiet, som det i liten grad blir stilt spørsmål ved. Spesielt er det få som stiller spørsmål ved det 815 
superøkonomene i Finansdepartementet sier. De setter i stor grad premissene for diskusjonene om 816 
hvordan statens økonomi skal håndteres. 817 
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Finansdepartementet kalles gjerne for superdepartementet – fordi det kvalitetssikrer og har ansvaret 818 
for å føre kontroll med alle statens utgifter og dermed gjennomgår økonomien i alle forslag fra 819 
fagdepartementene – og deretter vender tommelen opp eller ned utelukkende basert på økonomiske 820 
hensyn. Finansdepartementet står derfor i en særstilling og forvalter dessuten sammen med 821 
Direktoratet for økonomi forvaltning (DFØ)  «Regelverk for økonomistyring i staten.»  som alle 822 
departementene styres etter.  823 

 824 

Det er på tide å regne både på alternative kostnader og alternative gevinster og ikke bare i kroner 825 
og øre. 826 
I henhold til økonomireglementet for Staten skal det ikke regnes på alternative kostnader, gevinster 827 
og innsparinger ved ulike forslag. Så når 100.000 mennesker står i kø for å få sykehusbehandling 828 
regner vi ikke på hva det koster i sykepenger, tapte skatteinntekter og så videre hvis noen foreslår å 829 
ruste opp sykehushusene for å få unna køene. Vi regner heller ikke på hva vi kan spare på at ungdom 830 
ikke faller fra i skolen ved at vi bruker penger på å forebygge dette, eller hva vi kan spare på å 831 
forhindre lovbrudd for eksempel. Helsepartiet mener at dette er et stort problem. Mange potensielt 832 
svært lønnsomme tiltak blir ikke gjennomført fordi kun sees på som en utgift. De økonomiske 833 
perspektivene blir på denne måten også for kortsiktige. Tiltak som vi mener vil være svært gode 834 
investeringer med høy avkastning, blir ikke gjennomført fordi gevinstene ikke tas med i beregningen. 835 
Vi blir ofte spurt om hvor vi skal ta pengene fra. Svaret er at vi skal investere nå for å få avkastning 836 
senere. Ingen kan si at vi ikke har rett fordi vi rett og slett ikke regner på det. Når rundt 100 milliarder 837 
av statsbudsjettet går til uføretrygd, nesten 40 milliarder til sykepenger og 28,5 milliarder går til 838 
arbeidsavklaringspenger så er det jo mulig å se for seg at raskere og bedre helsehjelp vil kunne føre til 839 
store reduksjoner i disse utgiftene ganske raskt, men slike regnestykker gjøres altså ikke i 840 
Finansdepartementet når budsjettene skal settes opp. Men det er jo lov å tenke seg at 5 milliarder til 841 
det nyeste og beste av medisiner ville ha en svært positiv effekt på Nav-budsjettene. I stedet blir 5 842 
milliarder sett på som en ren utgift på helsebudsjettet, enkelt forklart. 843 

Mange mener at det er byråkratene i Finansdepartementet som i praksis styrer Norge. Det er nok 844 
overdrevet, men Finansdepartementet sitter med en svært stor definisjonsmakt som påvirker hele det 845 
offentlige Norge fundamentalt. Alle de andre departementene og statsrådene må forholde seg til 846 
logikken i Finansdepartementet. Det er en bestemt økonomisk logikk som i svært liten grad utfordres. 847 

 848 

Finansdepartementets logikk kan gjerne utfordres både på verdier og fag. 849 
Logikken har en del prinsipper som Finansdepartementet tviholder på. Det er for eksempel 850 
likebehandling – det vil si at ingen sektorer skal ha særbehandling, for eksempel at alt skal beskattes 851 
like mye. Dette gjør at det er vanskeligere for politikerne å få aksept for at primærbolig, 852 
fiskerinæringen eller grønne næringer skal beskattes mindre for eksempel, og med det bruke 853 
skattepolitikken for å stimulere til bestemte handlinger. Arbeidslinjen er også imot logikken i 854 
Finansdepartementet, som vil jobbe imot ordninger som kan føre til at færre er i arbeid, selv om det 855 
beviselig skulle være sunt for ettåringer å være hjemme med mor i stedet for å gå i barnehage. 856 
Finansdepartementet er heller ikke glad i rettighetsfestede ordninger, selv om dette gir innbyggerne 857 
trygghet og har positive effekter. Det er vanskelig å føre kontroll med Statens utgifter når 858 
innbyggerne har krav på ting som koster penger. I motsetning til hva man kan få inntrykk av er 859 
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økonomi ingen eksakt vitenskap og mange beslutninger blir fattet på bakgrunn av faglig skjønn og 860 
antagelse om fremtiden, som ganske ofte viser seg å være feil. Skjønnet fra finansbyråkratene har 861 
imidlertid stor påvirkning på politikerne. Hvis Finansdepartementets folk sier at ting vil føre til press i 862 
økonomien, et strammere arbeidsmarked, eller at det vil føre til renteoppgang, inflasjon eller 863 
svekkelse av konkurranseevnen vil de fleste politikere kvie seg. Finansdepartementet har også 864 
kontroll over Statens Pensjonsfond og de har funnet opp den berømte krittstreken eller 865 
handlingsregelen. Det finnes strengt tatt ingen logisk begrunnelse for at akkurat tre prosent eller fire 866 
prosent er det den norske økonomien tåler at fases inn uten at presset blir for stort. Det var for 867 
eksempel ingen i Finansdepartementet som så for seg at fondet skulle vokse seg på langt nær så stort 868 
da handlingsregelen ble innført i 2001. Å bruke fire prosent av 1000 milliarder er jo ikke det samme 869 
som å bruke tre prosent av 10.000 milliarder. Og nå under koronakrisen har vi sett at det ikke er noen 870 
umulighet å bruke mye mer av fondet enn planlagt. Krittstreken er av kritt – den er ikke hugget i sten 871 
og Helsepartiet mener den bør utfordres. 872 

Helsepartiet vil utfordre mål og resultatstyringen som styringsprinsipp i staten. 873 
Mål og resultatstyring (MRS) ble nedfelt som det grunnleggende styringsprinsippet i staten 874 
gjennom «Regelverk for økonomistyring i staten.» fra 2003. Hele den norske staten styres etter disse 875 
prinsippene og derfor blir NPM svært gjennomgripende, med alle de uheldige «tellekant-effektene» 876 
dette bringer med seg. Mål- og resultatstyringens fremst oppgave er å ha kontroll med statens 877 
utgifter og det er helt i tråd med finansdepartementets hovedoppgave. Finansdepartementet var 878 
fokusert på utgiftskontroll også lenge før 2001 men dette styringsprinsippet har ført til at alle 879 
fagdepartementene og direktoratene har fått Finansdepartementets logikk inn som noe som skal 880 
styre alt som skjer. Dette har uten tvil svekket de øvrige departementenes egenart og egentlige 881 
hensikt. Primæroppgaven har måttet vike og økonomisk kontroll har blitt det overordnede målet alle 882 
steder. 883 

 884 

Helsepartiet vil: 885 

• Se på mulighetene for en annen departementsstruktur der en del av Finansdepartementets 886 
oppgaver overføres, for eksempel til et investeringsdepartement eller til 887 
næringsdepartementet. 888 

• Fjerne Mål- og resultatstyring som grunnleggende styringsprinsipp i staten. 889 

• Arbeide for at fagdepartementenes faglige logikk får større betydning når beslutninger skal 890 
fattes. 891 

• Sørge for at det regnes på alternative gevinster og kostnader ved ulike tiltak slik at vi kan få 892 
et mer langsiktig og helhetlig perspektiv på hva som er lønnsomt når budsjettene skal legges. 893 

• Sørge for at helse, utdanning også videre blir regnet som investeringer og ikke bare som 894 
utgifter.  895 

• Utfordre handlingsregelen og bruke mer oljepenger dersom det kan sannsynliggjøres at 896 
investeringene vil være lønnsomme i et langsiktig perspektiv, sammenlignet med de 897 
pengeplasseringene som Oljefondet gjør i utlandet. 898 

• Ha økonomistyring med et helhetlig og langsiktig samfunnsøkonomisk perspektiv 899 
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• Bruke mer av oljeformuen til å investere i befolkningen, som er Norges egentlige 900 
nasjonalformue. 901 
 902 

 903 
Hvor skal vi få pengene fra? 904 
Vi skal finne pengene ved å iverksette lønnsomme tiltak som kan spare kostnader og gi store 905 
gevinster i et litt mer langsiktig perspektiv enn det Finansdepartementet regner på i dag, og vi skal 906 
finansiere de lønnsomme investeringene med noe høyere oljepengebruk eller ved å ta opp lån til 907 
meget lav rente i utlandet, alt etter hva som er mest økonomisk forsvarlig. 908 

 909 

Ikke alt av verdi kan telles.  910 

 911 
Det ensidige fokuset på økonomi kommer kanskje av at vi har så mye penger i Norge? Det er selvsagt 912 
viktig at vi har orden på statsfinansene og økonomien i Norge, men ideen om at offentlige tjenester 913 
skal være økonomisk lønnsomme er ikke gunstig for samfunnsøkonomien. Politikken bør også ha helt 914 
andre mål og verdier enn en stor statskasse. Å ta vare på miljøet og naturen vår er en slik verdi, det 915 
samme er bosetning i hele landet, kunst, tillit, demokrati, likhet og så videre. Og for oss i Helsepartiet 916 
altså først og fremst liv og helse.  917 

Helsepartiet vil:  918 

• At Norge skal ha større fokus på verdier som ikke egentlig kan telles eller kjøpes. For at vi skal 919 
lykkes med det må vi rett og slett slutte å telle og måle alt. Det er enda en grunn til å fjerne 920 
Mål- og resultatstyringen. 921 

  922 
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Befolkningen er Norges egentlige nasjonalformue. 923 

 924 
I Europa har stadig flere land gått vekk fra NPM og 925 
helseforetaksmodeller både fordi forskning har vist at 926 
dette systemet vrir driften fra helse og mennesket over til 927 
økonomi og tall og fordi systemene faktisk har vist seg å 928 
være dyre og lite effektive. 929 
 930 
Den store veksten i norsk økonomi de siste 40 årene 931 
skyldes ikke bare oljen. Den skyldes i like stor grad 932 
kvinnenes inntreden i arbeidslivet, med 600.000 flere 933 
arbeidstakere og skattebetalere. Ifølge Menon Economics 934 
har kvinners inntreden i arbeidsmarkedet siden 70-tallet 935 
bidratt med 11.000 milliarder kroner til norsk økonomi.  936 
  937 
Å holde størst mulig andel av arbeidsstokken frisk og 938 
virksom er den enkeltfaktoren som har størst betydning for 939 
norsk økonomi. Hele 75% av vår nasjonalformue utgjøres 940 
av fremtidig arbeidskraft. Det mest økonomisk lønnsomme 941 
staten kan gjøre er å sørge for at flest mulig har mulighet 942 
til å arbeide og bidra, fremfor å være ufør og få støtte.  943 
 944 
Menon Economics har beregnet verdien av hva Norge 945 
taper på sykdom og for tidlig død og kommet frem til at 946 
summen beløper seg til 1.900 milliarder kr pr år (2017-947 
tall). Til sammenligning er hele statsbudsjettet for 2020 948 
cirka 1.450 milliarder kroner. Statens pensjonsfond utland 949 
var på rundt 11.000 milliarder. 950 

Å investere i bedre helsetjenester er den beste investering 951 
den norske stat kan gjøre. Men det krever omlegging av dagens brannslukking til forebygging og rask 952 
behandling. 953 

Kostnader til helse og pensjoner utgjør omtrent halvparten av statsbudsjettet. Folketrygdens budsjett 954 
var i 2019 på totalt 478 milliarder, og 159 milliarder gikk til de regionale helseforetakene 955 
(sykehusdrift). I tillegg kommer andre helsekostnader via Helse- og omsorgsdepartementet og en 956 
betydelig andel av overføringene til kommunene går til helseformål.  957 

Helseforetaksloven hjemler en føring av helseutgifter som kun tar hensyn til bedriftsøkonomiske 958 
utgifter og i forsvinnende liten grad regner på hva enkeltmennesker og samfunnet får i gevinst av 959 
helsekronene. Ei heller regnes på hvor mye det vil koste å la være å behandle pasienter / 960 
pasientgrupper.  961 

Referanser:  
«De forlot kjøkkenbenken og forandret 
norsk økonomi» 
https://forskning.no/likestilling-hus-og-
hjem-okonomi/de-forlot-kjokkenbenken-
og-forandret-norsk-okonomi/667418 
Forskning.no  
 
«Likestilling viktigere for Norge enn oljen» 
https://www.parat.com/parat24/likestilli
ng-viktigere-for-norges-okonomi-enn-
oljen-2144-389875 ) 
Parat,com 
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Slik tildekkes det faktum at helse er investering i befolkningens helse. 962 
 963 
Slik presenterer regjeringen offentlige utgifter:  964 
  965  

 966 

 967 

 968 

 969 

 970 

 971 

 972 

 973 

 974 

 975 

 976 
Helsepartiet mener at en 977 
mer sannferdig føring av 978 
helseinvesteringer vil gi en 979 
helsesektor med nødvendig 980 
kapasitet og forebygging av 981 
helseskade. Det vil lønne seg 982 
for enkeltmennesker, for 983 
arbeidslivet, for samfunnet 984 
og for landets økonomi. 985 
 986 
 987 
 988 

Oljeformuen – å investere i mennesker er den tryggeste og mest lønnsomme investeringen.  989 

 990 
I 1969 ble et av verdens største oljefelt til havs funnet i Norge. Vårt land har gått fra å være ganske 991 
fattig til å bli et av verdens rikeste land. 992 

Ved å opprette Oljefondet fikk Finansdepartementet et instrument til å vise frem bruken av 993 
oljepenger over statsbudsjettet. Departementet var bekymret for pengebruken, press i økonomien og 994 
politikernes manglende vilje til kutt. 995 

Først kom Oljefondet med et beskjedent innskudd og så kom krittet frem 996 
Byråkratene i Finansdepartementet arbeidet i år 2000 med en ny regel: 29. mars 2001 er en 997 
merkedag i Finansdepartementet. 998 
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- Jeg husker fortsatt pressekonferansen, 999 
ansiktsuttrykkene til dem som var der. Vi hadde klart 1000 

å holde tett, sier Øystein Olsen, daværende 1001 
embedsmann i Finansdepartementet. 1002 

Finansdepartementet presenterte helt nye retningslinjer i norsk penge- og finanspolitikk: 1003 
Handlingsregelen. Denne begrenser hvor mye oljepenger regjeringen kan bruke. Handlingsregelen er 1004 
et bevis på hvor stor innflytelse Finansdepartementets økonomer har over norsk politikk. 1005 

Økonomisk logikk handler om at en krone spart er en krone tjent. For å hindre økt utgiftsvekst ser 1006 
kutt i offentlige tjenester ut til å ha blitt et hovedmål. Det vil si kutt i tjenester som direkte kommer 1007 
innbyggerne til gode, som velferdsytelser gjennom folketrygden eller helsetjenester. Argumentene er 1008 
at «dette må vi gjøre dersom velferdsstaten ikke skal bryte sammen under presset fra økende 1009 
forventninger og krav fra befolkningen, når vi nå snart går trangere tider i møte». Fallende oljepriser, 1010 
mindre oljereserver og lavere oljeetterspørsel er forklaringsmodellen. «Vi må spare til fremtidige 1011 
generasjoner» er også et argument som gjentas.  1012 

Helsepartiet mener at disse begrunnelsene er både feilslåtte og svake.  1013 
 1014 
For det første blir store deler av de norske verdiene i dag prioritert til oppbygging av byråkrati og 1015 
privatisering. For det andre er verdien av Statens pensjonsfond Utland (tidligere Oljefondet) nå på 1016 
over 10.000 milliarder kroner (sept 2020). De første pengene ble satt inn i fondet i 1996. I 2003 nådde 1017 
vi 1000 milliarder, i 2013 hadde vi 5.000 milliarder. Over halvparten av fondet har kommet som 1018 
avkasting på investeringene, altså skyldes under halvparten innskudd fra petroleumsvirksomheten. 1019 
Fondet er nå en av verdens største fond. Det eier cirka 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i hele 1020 
verden og er uten sidestykke det aller største, statlige fondet i verden.  Fondet har eierandeler i 1021 
omtrent 9000 selskaper over hele verden. I tillegg eier fondet hundrevis av bygg i de største 1022 
verdensbyene, noe som gir store leieinntekter. Fondet får også stabile renteinntekter fra lån til land 1023 
og selskaper. Ved å spre investeringene slik reduseres risikoen for at fondet skal tape penger. 1024 

Norge er blitt en økonomisk stormakt.  1025 

Bruk av oljepenger har blitt en slags målestokk på om regjeringen har kontroll på økonomien. Verdien 1026 
av innbyggernes liv synes å ha tapt i kampen mot oljefondets kroner. Det vil Helsepartiet endre på.  1027 

I Statsbudsjettet for 2020 så regnestykket slik ut (NB: i budsjettet før koronapandemien): 1028 

Inntekter uten olje og gass   1173,5 milliarder 

- Utgifter utenom olje og gassvirksomhet  1414,6 milliarder 

= Oljekorrigert underskudd – 241,1 milliarder 

 1029 
Oljefondets aksjeandel har økt fra 40 til 70 prosent. Nå er regelen av «risikoen skal være akseptabel» 1030 
– tidligere het det «moderat». Av og til snakker politikere og økonomer om at fondet skal være 1031 
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upolitisk. Det er nærmest absurd så lenge alt ved fondet er fundamentert på politiske valg. At fondets 1032 
mål skal være størst mulig overskudd -som ofte bringes frem når noen tar til orde for mer politisk og 1033 
etisk styring av fondet- er i høyeste grad også et politisk valg. Holdningen til risiko er et annet. Vi har 1034 
valgt høy inntjening fremfor høy sikkerhet. Moderat risiko kan føre til store tap hvis ting går galt. Det 1035 
er en sjanse politikerne er villige til å ta.  1036 
Helsepartiet mener at det er lavere risiko forbundet med å investere en større andel av oljeformuen i 1037 
Norge enn å investere den slik vi nå gjør. Det gir også muligheter for bedre avkasting, spesielt for 1038 
landets innbyggere, men også rent økonomisk. 1039 
 1040 

Helsepartiet vil: 1041 

• Investere i befolkningen og bruke det historiske handlingsrommet vi har nå til massiv satsning 1042 
på å forebygge og å utdanne befolkningen. Vi ønsker en virkelig satsning på skolen, tidlig 1043 
innsats, barnevern, integrering og alle tiltak som kan ruste befolkningen til fremtiden - det er 1044 
vesentlig bedre enn å bruke formuen til å investere i papir som fort kan bli sterkt redusert. 1045 
Investere i varige verdier som ingen finanskriser ta fra oss. Og varige verdier, det er 1046 
menneskene og da spesielt de unge. 1047 

 1048 
 1049 

En mer rettferdig skatte- og avgiftspolitikk. 1050 
 1051 

Dagens regjerning har gitt skattelette til de rikeste (anslått 25 milliarder kr, og hundre ganger mer til 1052 
de rike enn til gjennomsnittsnordmannen) samtidig som de har redusert sosiale ytelser til mennesker 1053 
med helseproblemer. Helsepartiet ønsker å reversere disse usosiale kuttene og å rette opp den 1054 
urettferdigheten som trygdede og alderspensjonistene har blitt utsatt for i form av dårligere 1055 
pensjonsordning og underregulering.  1056 

Helsepartiet ønsker å holde det samlede skattetrykket omtrent på dagens nivå, men går inn for å 1057 
redusere inntektsskatten for de laveste inntektsgruppene og ha en høyere inntektsskatt for dem med 1058 
de høyeste inntektene. Altså en mer progressiv inntektsskatt. Vi mener at de som har mye må bidra 1059 
mer.  1060 

En av de store internasjonale utfordringene i dagens samfunn er at kapitalen samler seg på stadig 1061 
færre hender. De største selskapene vokser seg stadig større. Dette gjør at markedene ikke lenger er 1062 
så frie, at det er krevende for nye selskaper å klare seg og å erobre markedsandeler. Formuene 1063 
samler seg på stadig færre hender: i 2019 eide verdens 26 rikeste mennesker mer enn 3,6 milliarder 1064 
av dem som eide minst til sammen. På et eller annet vis må de rikeste betale mer, og dette er både en 1065 
nasjonal og en internasjonal utfordring. Selv en svært lav skatteøkning for de aller rikeste kunne bety 1066 
enormt mye for de fattigste. 0,5 prosent mer skatt for de rikeste kan gi utdanning til de 260 millioner 1067 
barna som i dag ikke får gå på skole. Helsepartiet mener at denne opphopingen av rikdom er et av de 1068 
største problemene i verden i dag og at Norge som en rik stat -med verdens største statlige fond- kan 1069 
legge press på for at internasjonale selskaper betaler mer skatt.  1070 

 1071 
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Helsepartiet vil: 1072 

• Redusere inntektskatten for de med de laveste inntektene, i de laveste inntektsgruppene og 1073 
øke inntektsskatten for de med høyere inntekter – altså en mer progressiv inntektsskatt. 1074 

• Fjerne formueskatten, det er en krevende skatt fordi det er vanskelig å skille mellom 1075 
arbeidende kapital og annen kapital. Mange norske bedrifter sliter med at eierne må betale 1076 
formueskatt selv om bedriften ikke går med overskudd. Det er dessuten en veldig særnorsk 1077 
skatt som svekker norskeide bedrifter i den internasjonale konkurransen. 1078 

• Vri en del av beskatningen over til en nasjonal eiendomsskatt med sosial profil.  1079 

• Ha høyere beskatning av forbruk og mener at avgiftspolitikken kan brukes langt mer offensivt 1080 
enn i dag. 1081 

• Forsøke å få stoppet all bruk av skatteparadiser. Dette er den sterkeste unndragelse av støtte 1082 
til felleskap og svakere parter.  1083 

Fjerne kildeskatten for nordmenn som bor i utlandet 1084 

 1085 

 1086 

 1087 

 1088 

 1089 

 1090 

 1091 

 1092 
 1093 
 1094 

  1095 
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6. STATEN OG VELFERDSSAMFUNNET: 1096 

Humanisme i det offentlige  1097 

– det handler om mennesker, ikke systemer. 1098 

 1099 

Helsepartiet vil videreutvikle den tradisjonelle norske velferdsmodellen og ruste oss for fremtiden. 1100 
Helsepartiet tufter sin ideologi på humanismen og mener det er et stort behov for å styrke og verne 1101 
om de menneskelige verdiene og menneskerettighetene som bærende elementer i Norge og i verden 1102 
for øvrig. Det norske velferdssamfunnet er dyrebart og sårbart. Vår modell har vært svært vellykket 1103 
inntil nedbyggingen satte inn. Helsepartiet vil beskytte og utvikle velferdssamfunnet.  1104 
 1105 
Det norske samfunnet ligger et sted mellom liberalismen (kapitalismen) og sosialismen 1106 
(kommunismen) ideologisk sett. Mange ønsker å styre samfunnet enten i mer sosialistisk eller i mer 1107 
liberalistisk retning. Helsepartiet ønsker at Norge fortsatt skal balansere et sted imellom, med 1108 
praktiske og menneskevennlige og individuelle løsninger i et samfunn med mye frihet og 1109 
valgmuligheter for innbyggerne. Det private næringsliv har gode kår og innbyggerne en stor grad av 1110 
sosial sikkerhet og fellesskapsløsninger.  1111 

Helsepartiet ønsker en relativt fri privat sektor, kombinert med offentlige velferdstjenester for alle. 1112 
Helsepartiet er et blokkuavhengig parti. Vi jobber for å ivareta velferdsstaten og å utvikle og beskytte 1113 
den skandinaviske velferdsstatsmodellen i Norge. Vi er tilhengere av en blandingsøkonomi som vi har 1114 
i Norge i dag. Vi ønsker en relativt fri privat sektor og gode offentlige velferdstjenester, betalt av det 1115 
offentlige.  1116 

De siste tiårene har ideologien og løsningene som den tradisjonelle velferdsmodellen vår bygger på, 1117 
blitt kraftig utfordret. Helsepartiet mener at Norge på mange områder går og har gått i feil retning, 1118 
bort fra idéene om fellesskap, om å løfte i flokk og bygge samfunnet nedenfra - til en toppstyrt, 1119 
byråkratisk og kostbar modell som ikke er samfunnsøkonomisk bærekraftig -og som ikke lenger 1120 
underbygger enkeltmenneskets behov for felleskapets løsninger. Siden 90-tallet har vi innført en 1121 
rekke tiltak i offentlig sektor preget av tankegangen fra styresettet New Public Management (NMP). 1122 
Dette har vridd samfunnet i mer økonomisk orientert retning, og vekk fra menneskelige verdier.  1123 

Helsepartiet vil bevare det beste fra vår tradisjonelle velferdsmodell og stoppe den uheldige 1124 
utviklingen. Både velferdsstaten og velferdssamfunnet vårt må fornyes og styrkes for å vokse i riktig 1125 
retning. Til det trengs helt andre måter å tenke på og styre etter, enn de som har vært fremtredende 1126 
de siste tiårene. 1127 

Helsepartiet ønsker ny og bedre styring av offentlig sektor og en politikk som forvalter 1128 
skattebetalernes penger på en mer menneskeorientert og samfunnsøkonomisk måte.  1129 
 1130 
Helsepartiet vil investere i innbyggernes liv, helse og sikkerhet. 1131 

 1132 
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Helsepartiet vil bevare og styrke velferdssamfunnet. 1133 

 1134 
I forrige århundre forsto samfunnsbyggerne at å investere i innbyggerne var å investere i landets 1135 
fremtid. De bygget opp skolevesen og universiteter, helsetjenester og sosiale ordninger. De satset på 1136 
offentlige bad, skolefrokoster og trygghet for innbyggerne. Dette fikk de til lenge før oljen, da Norge 1137 
fortsatt var et mye fattigere land. Nå om dagen ser det ut til at kutt og innsparing i de offentlige 1138 
tjenester er høyere verdsatt enn gode tilbud til befolkningen. Dette til tross for at vi nå er blitt et av 1139 
verdens rikeste land. De økonomiske mulighetene er mye større, men den politiske viljen er mye 1140 
mindre. Er ikke det rart? 1141 
Dette kan snu med et sterkt Helsepartiet på Stortinget.  1142 

Tanken om likhet har vært viktig i Norge i etterkrigstiden. Men likhet er ikke et uproblematisk begrep. 1143 
Det skilles mellom sjanselikhet og resultatlikhet. Sagt med andre ord; alle skal få like muligheter til å 1144 
være sin egen lykkes smed, til utdannelse og til å skape seg et godt liv og at alle skal få samme 1145 
resultat i form av like mye goder og ressurser.  1146 
 1147 
Den første formen for likhet er på mange måter et liberalistisk ideal, mens den andre formen for 1148 
likhet er et sosialistisk ideal. Begge er utopiske og vanskelig å se for seg fullt ut. Det liberalistiske 1149 
idealet baserer seg på at alle til enhver tid har de samme forutsetningene for å nyttiggjøre seg de 1150 
mulighetene som finnes. Slik er det selvsagt ikke; de som har mye fra før vil også lettere bruke 1151 
mulighetene. Den sosialistiske friheten forutsetter en totalitær stat som fordeler alle ressurser likt 1152 
mellom alle, der ingen får mer enn de andre, heller ikke de styrende. Og likevel vil man ikke kunne 1153 
oppnå resultatlikhet fordi relasjoner til andre mennesker, personlighet, opplevelsen av hva som er 1154 
viktig og meningsfylt og så videre, uansett vil føre til ulikhet.  1155 

Helsepartiet har en annen tilnærming.  1156 
Livet er i stor grad både tilfeldig og urettferdig. Å utjevne urettferdigheter og tilfeldigheter er det 1157 
samfunnet Helsepartiet vil prøve å få til. Vi mener at byrder, ytelser og bistand ikke skal fordeles likt. 1158 
Vi vil gi mest til dem som trenger det mest; vi skal yte etter evne og få etter behov. På den måten kan 1159 
vi skape et litt mer rettferdig samfunn og få litt mer likhet både når det gjelder sjanser og resultater, 1160 
samtidig som vi opprettholder friheten i samfunnet og hegner om de liberalistiske verdiene. Folk må 1161 
selv få muligheten til å bestemme hva som er viktig og bra for dem. 1162 

Velferdsstaten garanterer i betydelig grad innbyggerne hjelp hvis de blir rammet av helsesvikt, sosial 1163 
nød og tap av inntekt som en følge av arbeidsledighet. Velferdsstaten skal sikre innbyggerne i 1164 
alderdommen og retten til en utdannelse. 1165 

Både moderne demokratier og velferdsstater er historisk sett noe relativt nytt i verden – og i 1166 
verdenssammenheng den skandinaviske velferdsstatsmodellen – også kalt den sosialdemokratiske 1167 
modellen unik. Den norske velferdsstaten har vokst frem over tid, utviklingen skjøt fart etter andre 1168 
verdenskrig.  1169 
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Det finnes andre velferdsmodeller andre steder i verden også, men de er ikke 1170 
like omfattende som de skandinaviske. Vår modell bygger i stor grad på 1171 
universelle ordninger – for alle. USA for eksempel har en som blir kalt en 1172 
liberal velferdsmodell. Ordningene fungerer i stor grad som 1173 
forsikringssystemer. Ytelsene man har rett på avhenger av hvor mye man har 1174 
betalt inn. Her er de offentlige skattefinansierte ytelsene svært beskjedne – 1175 
både i omfang og kvalitet – og først og fremst rettet mot de fattigste. USA 1176 
har ikke noen offentlig helseforsikring som dekker hele befolkningen. Hvordan helseforsikringene skal 1177 
innrettes for å dekke alle, er som vi vet en stor og pågående debatt i USA - også internt i det 1178 
demokratiske partiet hvor Bernie Sanders stadig har pekt på den skandinaviske modellen. Uansett i 1179 
den liberale velferdsmodellen finnes det i stedet for universelle ordninger offentlige minimumstilbud 1180 
til eldre, uføre og de fattigste, mens resten av befolkningen må betale for helseforsikringer gjennom 1181 
ulike ordninger, være seg private bedriftsbaserte eller offentlige ordninger. 1182 

Den norske eller skandinaviske modellen er også under press og har blitt utsatt for kritikk og enkelte 1183 
mener at den ikke vil være bærekraftig i fremtiden.  1184 

 1185 

Hva er rettferdig? Bort med menneskefiendtlige og inhumane prioriteringer.  1186 

 1187 
Prioriteringsmeldingen fra 2016 frarøver oss rett til helsehjelp. 1188 

«Nei til prioritering basert på kvasiøkonomiske 1189 
regnestykker og usammenhengende 1190 

skrivebordsetikk!» 1191 
 1192 

Selve ideen om likhet og rettferdig fordeling av ressurser – som prioriteringer i helsetjenestene er 1193 
innført under dekke av – er ulogisk. Behov for helsetjenester opptrer som følge av sykdom og 1194 
skader som på ingen måte er likt eller rettferdig fordelt. 1195 

Tidligere levde nordmenn etter prinsippet «Yte etter evne, få etter behov». Etiske verdier, 1196 
menneskeverd, arbeidsevne og livskvalitet var størrelser som naturlig hørte med i vurderingene når 1197 
samfunnet fordelte ressurser til ulike sektorer. 1198 

Mange tror at det fortsatt er prinsippene staten styres etter, men det gjelder bare til en viss grad når 1199 
det skal betales inn til fellesskapet. Nå dreier det meste seg om å kutte kostnader ved å redusere på 1200 
tjenester og ytelser til innbyggerne. Det gjelder spesielt for NAV og vi ser grelle eksempler innen 1201 
helse- og omsorgstjenestene. 1202 

Med to grep har den norske stat rigget seg med verdens mest velutviklede system for å nekte folk 1203 
helsehjelp: 1204 
1) Prioriteringsmeldingen, vedtatt av Stortinget i 2016  1205 
2) Beslutningsforum og systemet for nye metoder – lovfestet i desember 2019 1206 
 1207 

Referanser: 

«Overlever Obama 
Care?», Christer 
Mjåseth, Dagens 
Medisin 
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Helsepartiet gikk hardt ut mot Beslutningsforum før det ble lovfestet. Vi jobbet for hindre at 1208 
lovforslaget ble vedtatt og nå jobber vi for å få Beslutningsforum nedlagt som en følge av en politisk 1209 
beslutning. I tillegg arbeider vi for å få det rettslig prøvd og kjent ulovlig. Vi forfølger begge sporene 1210 
parallelt og jobber både i forhold til det norske rettssystemet og internasjonal rett. 1211 

Beslutningsforum bygger imidlertid på prioriteringsmeldingen, med prinsipper for helseprioriteringer 1212 
som både er etisk og faglig uholdbare.  1213 

Prioriteringsmeldingen – «Stortingsmelding 34: Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om 1214 
prioritering» ble enstemmig vedtatt i av Stortinget i 2016. Den er basert på rapporter fra flere 1215 
prioriteringsutvalg Lønning – II utvalget (1997), Norheim utvalget (2014) og Magnussen utvalget 1216 
(2016). 1217 

Prioriteringskriterier og QALY (kvalitetsjusterte leveår). 1218 
Tre kriterier benyttes når helsehjelp prioriteres:  1219 
Det første er alvorlighet, 1220 
det andre er antatt nytte  1221 
og til slutt ressursbruken, altså hvor ressursbruken altså skal avveies opp mot de andre kriteriene.  1222 
Nytten er verdien av et slikt «kvalitetsjustert leveår» som det altså anslås en pris på – etter den sterkt 1223 
kritiserte QALY-metoden.   1224 

Store deler av Norheimutvalgets rapport ble forkastet, fordi han mente at prioriteringer faktisk skulle 1225 
forgå på individnivå. Nytte av behandling skulle regnes ut for hver behandling og for hver enkelt 1226 
pasient. Dette fikk ikke tilslutning, men stigemodellen som fastsetter terskelverdiene for gode leveår 1227 
fra 275.000 kr til 825.00 kroner er tatt og vedtatt. Verdien av et godt leveår vil i denne 1228 
stige/trappemodellen anslå en terskelverdi for ulike pasientgrupper basert på hvor mye helse 1229 
gruppen forventes å få etter behandling. Terskelverdien for et godt leveår blir uvegerlig lavest for de 1230 
eldste og sykeste pasientene. 1231 

Til sammenligning mener WHO at verdien av et leveår bør verdsettes til tre ganger 1232 
bruttonasjonalprodukt per innbygger. I Norge var BPN per innbygger 660.400 kroner i 2019 og 1233 
følgelig burde verdien av et leveår i den norske helsetjenesten være hele 1.981.200 kroner! 1234 

QALY er den fastsatte verdien av «et kvalitetsjustert leveår» der helseøkonomene beregner en 1235 
prosentverdi på livskvalitet etter behandling; hvis du er syk blir livskvaliteten din justert ned til for 1236 
eksempel 50 prosent -men også gjerne lavere- i noen tilfeller til 10 prosent. Det betyr at verdien av et 1237 
leveår som ikke regnes som «god kvalitet» justeres etter prosentsatsen som er satt for din 1238 
sykdomsgruppe, ved 50 prosent livskvalitet blir verdien av et leveår satt ned til 137.500 kr per år - 1239 
eller 378 kroner per dag! Dersom livskvaliteten er 10 prosent, vil verdien være 27.500 eller 75.3 1240 
kroner per dag for de aller eldste og eller sykeste pasientene våre. Hvilket syn på mennesker er dette? 1241 
Hvor ble det ukrenkelige menneskeverdet av i kalkylene?  1242 
Helsepartiet mener at vi har gått oss bort i pris og mistet det viktige verdibegrepet av syne. Sånn kan 1243 
det ikke fortsette.  1244 

Det er ikke sikkert at stortingspolitikerne forsto rekkevidden av hva de vedtok i 2016. Kun manglende 1245 
forståelse kan unnskylde dette. 1246 
 1247 
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Mange trodde nok at beregningsmetodene som ble innført ville føre til at samfunnet kunne avstå fra 1248 
å yte den minst viktige helsehjelpen. I praksis ser vi at prioriteringsforskriftene brukes til å si nei til de 1249 
mest alvorlig syke, ofte de dyreste pasientene. Prioriteringskriteriene setter økonomi foran alt annet.  1250 

Prisen på et leveår i Norge ligger langt under WHOs anbefalinger og den allerede lave prisen blir i 1251 
tillegg nedjustert for tapt livskvalitet ved sykdom. Dermed blir prisen på hva som er akseptabel 1252 
ressursbruk også kunstig lavt. Det mest påfallende i dagens helseregnskap er at alle de kostnader 1253 
som samfunnet lider ved tap av liv, tap av arbeidsår, tap for de pårørende og så videre – er fullstendig 1254 
fraværende! Det regnes kun på bedriftsøkonomiske, kortsiktige kostnader – ikke på hva samfunnet 1255 
taper ved ikke å gi helsehjelp. Dette er både amatørmessig, uetisk og direkte feil.   1256 

I Norge er et «statistisk liv» i dag verdsatt til 34 millioner. Denne verdien av et liv brukes i andre 1257 
samfunnssektorer, for eksempel for å beregne gevinster av tiltak som kan redde liv. Et liv spart, er lik 1258 
så mye tjent. Verdien på et liv settes noe forskjellig i ulike sektorer (for ulike departementer) men i 1259 
snitt regner alle andre sektorer verdien av et liv til mellom to og tre ganger mer enn et liv i 1260 
helsesektoren. Resultatet av dette er at det ser ut som om tap av en pasients liv er mindre kostbart 1261 
for samfunnet enn tap av for eksempel en bilist, en soldat eller en fisker.    1262 

Med dagens organisering i helseforetak, og med de mektige lederne av de fire regionale 1263 
helseforetakene som eneveldige beslutningstagere, er det liten grunn til å tro at hovedfokuset i 1264 
praksis ligger på noe annet enn utgifter og inntekter for helseforetakene. Beslutningsdirektørene sier 1265 
da også at det er naturlig at det er de som skal bestemme hva som er nødvendig helsehjelp her i 1266 
landet, siden de har budsjettansvaret for de regionale helseforetakene og er de som må betale for 1267 
dyre medisiner. De fortsetter gjerne med å forklare at de må betale for nye bygg, IKT, 1268 
ambulansetjenester og så videre over stramme budsjetter. Verdi og nytte for pasientene og 1269 
samfunnet tillegges liten vekt i beslutningene.  1270 

Prioriteringer på gruppenivå er urettferdige, det må selv tilhengerne av dagens 1271 
prioriteringskriterier se.  1272 
De norske, vedtatte prioriteringskriteriene oppfyller heller ikke sitt eget mål om rettferdige 1273 
avveininger, at leveår skal fordeles rettferdig i befolkningen. Noe slikt er selvfølgelig en umulighet, 1274 
men dette er altså en av grunnene til at konseptet om prioritering har fått nokså bred oppslutning. 1275 
Likhets- og rettferdighetsønsket er ganske fremtredende hos nordmenn. Resonnementet er at hvis 1276 
«én får mye, så får andre for lite». I denne sammenheng betyr det at dersom samfunnet betaler mer 1277 
for et godt leveår for én pasient, enn det vi er villig til å betale for et godt leveår i gjennomsnitt, så vil 1278 
andre pasienter få færre leveår. Prioriteringssystemet bygger på denne idéen. Konsekvensen er at 1279 
dersom medisinene/behandlingen gjennomsnittet av pasientene trenger for å overleve i et år er lav – 1280 
vil prisen vi kan betale for dyre medisiner til pasienter som trenger dyre medisiner for å overleve bli 1281 
lavere. Dette er et effektivt sparetiltak, spesielt hvis man er veldig restriktiv med å innføre bedre men 1282 
dyrere medisiner og holder gjennomsnittkostnaden for behandling per leveår nede. 1283 

Den greske filosof og naturforsker Aristoteles, sa allerede 300 år før Kristus at rettferdighet er å 1284 
«behandle like tilfeller likt». Ikke å behandle alle likt.  1285 
Faktum er at helseutfordringer er svært ujevnt fordelt, og derfor mener Helsepartiet at vi må  1286 
holde oss til prinsippet om å få etter behov, ikke etter pris. 1287 
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Norheim så tross alt for seg prioriteringer ved bruk av trappetrinns modellen på individnivå – og at 1288 
leveår for et bestemt menneske som innebar god helse, skulle ha en terskelverdi som var høyere enn 1289 
leveår for en annen med dårlig helse. Men når nye medisiner og behandlingsformer skal innføres i 1290 
dag, av Beslutningsforum, fattes beslutningene på gruppenivå. I hovedsak er det 1291 
gjennomsnittsalderen i pasientgruppen som teller. Nettopp gjennomsnittsalderen er stor sett høy for 1292 
de fleste pasientgrupper. Det betyr lav betalingsvilje for det meste, og at om en ung pasient får 1293 
samme sykdom som gjennomsnittet i pasientgruppen, så har ikke hun eller han rett på noen 1294 
individuell vurdering. Pasientgruppens gjennomsnittlige grenseverdi vil gjelde for henne selv om hun 1295 
ikke hører med i den aldersgruppen, bare i den samme pasientgruppen. Pasientenes gjennomsnittlige 1296 
QALY vil også gjelde. Så hvis gruppen antas å ha en livskvalitet på 50 prosent og betalingsviljen 1297 
halveres, blir også den unge pasientens forventede nytte av behandlingen redusert til samme verdi. 1298 
Helseministeren påstår at å ta slike hensyn kan føre til uetiske prioriteringer der de eldste og sykeste 1299 
blir prioritert bort. Dermed taler han imot hele den umulige logikken om at gode leveår skal fordeles 1300 
rettferdig. At de yngre på denne måten prioriteres vekk, har han ikke adressert som noe problem. 1301 
Helsepartiet ser det nå som tvingende nødvendig at prinsippet om individuell helsehjelp også får 1302 
gjennomslag ved disse prioriteringene og da er behovet det avgjørende, ikke pris.  1303 

Verdien av ny behandling er glemt. 1304 
Før vi startet med prioriteringskriterier, før opprettelsen av Beslutningsforum og prioriteringene på 1305 
gruppenivå, innførte Norge en rekke nye, betydningsfulle behandlinger som aldri ville ha blitt innført i 1306 
dag på grunn av disse systemene. Et eksempel er dialyse; en dialysepasient koster 1,5 – 4 millioner i 1307 
året. Dialyse kan selvsagt ikke fjernes igjen som behandlingsmetode, men med dagens system ville 1308 
den aldri ha blitt godkjent. Den sparer liv og helse, men den ville vært «for dyr». Med store 1309 
medisinske fremskritt innen genterapi og persontilpasset medisin vil dagens, norske ordning føre til at 1310 
svært gode, nye behandlingsmetoder som kan gjøre pasienter helt friske eller utsette for tidlig død 1311 
med tiår, ikke blir innført. Dette vil bli et stort tap for samfunnet og taler sterkt for at hele systemet 1312 
må avvikles så raskt som overhodet mulig slik at befolkningen kan få tilgang til nye og bedre 1313 
behandlinger raskt og effektivt. 1314 

Konsekvenser av å ikke behandle er borte fra regnestykkene. 1315 
Dagens prioriteringer mangler beregninger av hva det vil koste samfunnet ikke å behandle syke 1316 
mennesker; ergo de alternative kostnadene er borte fra regnestykket. Dette er en 1317 
samfunnsøkonomisk mangelfull kalkyle. Enda verre: den er uten forankring i det verdisett nordmenn 1318 
og helsearbeidere føler seg hjemme i, med menneskeverd og omsorg som naturlige utgangspunkt. I 1319 
praksis strider faktisk dagens prioriteringer mot helsefagets hovedoppdrag: å yte best mulig 1320 
helsehjelp.  1321 
Norge trenger en helt ny, mer etisk debatt om hvordan vårt ressursrike land skal fordele disse.  1322 
 1323 
Innbyggernes helsetilstand berører direkte både trygdeutgifter og helsebudsjettene, til sammen 1324 
nesten 50 prosent av utgiftene i statsbudsjettet. Å investere i innbyggernes helse er både god etikk og 1325 
god samfunnsøkonomi.  1326 

Hele systemet må forkastes. 1327 
Helsepartiet vil forkaste hele ordningen og tankegodset den bygger på – vi må starte helt på nytt. 1328 
Denne måten å prioritere er basert på en illusjon om at likhet og rettferdig er mulig å oppnå gjennom 1329 
teoretiske utlegninger som skal gi skinn av å være etisk forankret kombinert med en rekke 1330 
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matematiske krumspring, formler og oppkonstruerte begreper som QALY. Hvem i alle dager kan si 1331 
noe om et annet menneskes livskvalitet på gruppenivå basert på antagelser om hvor mye en sykdom, 1332 
funksjonsnedsettelse eller skade påvirker livskvaliteten? Hvordan er livskvaliteten til en deprimert 1333 
tenåring som blir syk? Hvordan er livskvaliteten til en lykkelig gift bestemor med en skokk barnebarn 1334 
som stadig besøker henne? Hvordan er livskvalitetene til en småbarnsfar som trodde han hadde 1335 
måneder igjen å leve, men som kan leve i ti-femten år til kanskje med kroniske smerter, men som kan 1336 
se sine barn vokse opp og fortsette i jobben han er glad i? 1337 

Det er rett og slett nedslående at det norske offentlige helsevesenet lener seg på disse prinsippene 1338 
med full tyngde.  1339 

Helselederes lønn bør ikke overstige terskelverdien for et leveår i helsesektoren. 1340 
De siste tiårene har lønningene til toppledere i helseforetakene skutt i været og lederne sikrer seg 1341 
også avtaler om fallskjermer, etterlønn og godt betalte retrettstillinger. Inntil ordningen med 1342 
terskelverdier på leveår og QALY er avskaffet mener Helsepartiet at ingen leder i helsesektoren kan 1343 
ha rett til å bevilge seg selv høyere årslønn en det han eller hun verdsetter et godt leveår hos sine 1344 
pasienter til. Gjennomsnittlig terskelverdi på leveår ca. 300.000 og lønn til ledere i helseforetakene 1345 
må derfor settes til nøyaktig samme beløp. Etterlønn og fallskjermer må dessuten kvalitetsjusteres 1346 
ned til å reflektere verdien av innsatsen de avgåtte ledere tilfører helseforetaket etter avgang – i de 1347 
fleste tilfeller null. 1348 

Helsepartiet vil:  1349 

• Raskest mulig avskaffe dagens praksis, retningslinjer, veiledere og lover. 1350 
• Umiddelbart justere opp terskelverdien på et leveår til 2 millioner i helsesektoren for å bringe 1351 

oss i tråd med WHOs anbefalinger og fjerne QALY fra vurderingene. Et leveår er et leveår, og 1352 
et liv er liv og ingen kan sette verdien på et liv lavere enn et annet. 1353 

• Nedsette et utvalg som gjennomarbeider helt nye, etiske, helsefaglige og verdiorienterte 1354 
kriterier i tråd med menneskerettighetene. Der behov skal være det avgjørende.  1355 

• Ikke akseptere at ledere i helsetjenesten skal ha en årslønn som er høyere enn den prisen de 1356 
setter på et av sine pasienters leveår. 1357 

 1358 
 1359 

New Public Management må avskaffes i hele offentlig forvaltning. 1360 

Helsepartiet vil fjerne New Public Management (NPM) som ideologi og styringsprinsipp i Norge. 1361 

Med New Public Management får vi en det verste 1362 
fra rov kapitalismen kombinert med det verste fra 1363 

kommunismen. 1364 

Det er ingen god kombinasjon. 1365 
 1366 

Har vi New Public Management i Norge? – Og hva er egentlig dette NPM? 1367 
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– Dette New Public Management som dere maser 1368 
om, hva er egentlig det? Spurte en kjent politiker 1369 

fra Arbeiderpartiet oss ironisk. 1370 

Han er ikke alene, mange vil si at de ikke vet hva NPM er. New Public Management er et begrep som 1371 
benyttes av dem som er motstandere av ideologien eller styringsprinsippene som det egentlig er – 1372 
ikke av tilhengerne. 1373 

New Public Management brukes også i stor grad av statsvitere og andre som studerer offentlig 1374 
forvaltning. Det er litt krevende å definere hva det egentlig er – men å si at det ikke finnes er ganske 1375 
søkt. 1376 

Imidlertid har begrepene NPM og New Public Management nærmest blitt for skjellsord å regne så 1377 
derfor bruker ikke tilhengerne disse begrepene. I stedet sier de for eksempel Mål- og resultatstyring 1378 
(MRS) som på alle måter er et utslag av New Public Management, men som på ingen måte har en like 1379 
negativ klang. 1380 

Klokketroen på NPM-ordninger som Mål- og resultatstyring må nærmest kunne sies å være 1381 
ideologisk, men New Public Management kan ikke egentlig betegnes som en ideologi likevel.  Det 1382 
statsvitere (og motstandere) kaller New Public Management er snarere en rekke styringsprinsipper 1383 
for offentlig sektor som er kjennetegnet ved at de har som mål å effektivisere offentlig sektor ved å 1384 
forsøke å få den til å ligne mer på privat næringsliv. 1385 

Hverken menneskene Finansdepartementet, Direktoratet for økonomiforvaltning eller de politiske 1386 
lederne vil uten videre si at vi har New Public Management i Norge – til tross for at mange har jobbet 1387 
iherdig med å innføre slike prinsipper i norsk offentlig forvaltning. 1388 

New Public Management blir ofte sett på som et utslag av 80-tallets nyliberalisme som Margareth 1389 
Thatcher og Ronald Reagan spesielt var eksponenter for. Mye av tankegangen er imidlertid langt 1390 
eldre og den kan ikke egentlig sees på som rent liberalistisk i og med at den inneholder veldig mange 1391 
og tydelige elementer av venstreorientert planstyring. 1392 

NPM representerer heller ingen enhetlig teoretisk tilnærming til offentlig styring, men er snarere 1393 
fellesbetegnelse for en rekke tiltak, prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig 1394 
virksomhet. For å svare på spørsmålet er det derfor naturlig å se om vi anvender NPM-metoder og 1395 
prinsipper. 1396 

Så har vi eller har vi New Public Management i Norge eller ikke? 1397 

NPM-tiltak vi har i Norge i større eller mindre grad: 1398 

• Mål- og resultatstyring (MRS). 1399 
Mål- og resultatstyring er nedfelt som det grunnleggende styringsprinsippet i staten og er 1400 
nedfelt i «Regelverk for økonomistyring i staten.». Mål- og resultatstyring har vi altså i hele 1401 
Staten. 1402 

• Ostehøvelkutt – effektivisering og avbyråkratisering med flate kutt. 1403 
Flate kutt i driftsbudsjettene i alle ledd i offentlig virksomhet blir populært kalt ostehøvelkutt. 1404 
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Etatene og virksomhetene blir pålagt å kutte med en fast prosentsats og politikerne sier ikke 1405 
noe om hva. Den sittende regjerings avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) ble 1406 
igangsatt i 2015. Alle statlige virksomheter fikk en reduksjon i driftsbudsjettet på 0,5 prosent i 1407 
året. 1408 

• Konkurranseutsetting. 1409 
Offentlige tjenester utlyses i konkurranse – ofte kalt anbud – slik at andre, private, ideelle 1410 
organisasjoner eller kommersielle aktører kan konkurrere om driften av tjenestene. Noen 1411 
ganger er også offentlige virksomheter med i konkurransen. Norge har konkurranseutsetting 1412 
av offentlige tjenester i stor grad og mye sette ut på anbud. 1413 

• Internfakturering og internprising i det offentlige. 1414 
Kalles også horisontal samhandel. Her er grunntanken at det skal skapes større 1415 
kostnadsbevissthet i organisasjonen ved at de ulike enheter eller avdelinger må kjøpe 1416 
tjenester av hverandre fremfor bare å rekvirere dem. Internfakturering benyttes i stor grad. 1417 

• Stykkprisfinansiering /innsatsstyrt finansiering (ISF). 1418 
ISF ble innført i sykehusene i Norge i 1997. ISF er en finansieringsmodell der det benyttes en 1419 
fast takst per sykehusopphold basert på hvilken diagnoserelatert gruppe (DRG) pasienten 1420 
tilhører. Deler av sykehusdriften i Norge er finansiert med innsatsstyrt finansiering mens deler 1421 
er finansiert ved rammetilskudd. Også fastlegene får en blanding av rammetilskudd og 1422 
innsatsstyrt finansiering. Innsatsstyrt finansiering er en svært viktig del av finansieringen av 1423 
den offentlige helsetjenesten i Norge i dag. 1424 

• Privatisering. 1425 
Spesielt helsetjenester privatiseres som en følge av at det er køer i den offentlige 1426 
helsetjenesten og at en del behandlinger ikke tilbys. Todelingen av helsetjenestene og 1427 
økningen når det gjelder antallet som tegner privat helseforsikring er et utslag av 1428 
privatisering. Det har også dukket opp flere helprivate tilbud om helsetjenester. Det skjer en 1429 
god del privatisering i Norge, ikke minst i helsevesenet. 1430 

• Bestiller-utførermodeller 1431 
Bestiller-utførermodeller er innført i en rekke norske kommuner. Modellen brukes for at 1432 
offentlig finansierte helsetjenester kan settes ut på anbud – til kommersielle, private og 1433 
offentlige aktører. Det er kommunene som bestiller og betaler tjenestene, mens ulike aktører 1434 
kan levere dem. 1435 

• Foretaksorganisering av offentlig virksomhet. 1436 
Helseforetaksmodellen ble vedtatt innført i Norge i 2001 og sykehusene våre styres nå som 1437 
om det var foretak. Det har blitt opprettet fire regionale helseforetak som drives som 1438 
konserner. Disse har datterselskaper som kalles helseforetak og helseforetakene igjen eier og 1439 
organiserer sykehusene. Loven om helseforetakene bygger på foretaksloven som igjen er 1440 
basert på aksjeloven. De offentlige foretakene drives altså som om det var private 1441 
aksjeselskaper med private eiere. Ut over helseforetakene finnes det en rekke statlige 1442 
foretak. Les mer om statlige foretak. 1443 
Det finnes også mange hundre kommunale foretak som er offentlig eide av kommuner og 1444 
fylker i Norge, men som styres som bedrifter. 1445 
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Foretaksorganisering av offentlig virksomhet ble innført i Norge for rundt 20 år siden og vi 1446 
har mye av det.  1447 

• Insentivordninger og belønningssystemer. 1448 
Det benyttes i noen grad ulike intensivordninger i offentlige etater og offentlig forvaltning. 1449 
Innføring av flere diskuteres i mange politiske partiet. 1450 
Vi har slike ordninger til en viss grad og i noen sektorer. 1451 

• Flat struktur og organisering i mindre resultatenheter. 1452 
Mange norske kommuner har innført en tonivå-modell med en slik styringsform. Når 1453 
offentlige virksomhet organiseres i resultatenheter er dette etter ideer fra New Public 1454 
Mangegement.  Resultatenhetene er gjerne avgrensede og relativt selvstendige enheter 1455 
innen en kommune – dog med en fast finansiering fra kommunen. En resultatenhet har 1456 
ansvaret for egen drift og egne resultater innenfor fastsatte økonomiske rammer. 1457 
Les mer: Flat struktur som en reformidé i norske kommuner 1458 
En god del kommuner er organisert med flat struktur og resultatenheter. 1459 

• Profesjonell eller enhetlig ledelse. 1460 
Tanken om profesjonell enhetlig ledelse med totalansvar for etater og avdelinger i stedet for 1461 
en fagstyrt ledelse er også et resultat av New Public Management. Kvalifikasjoner innen 1462 
ledelse er i en slik modell viktigere enn fagkunnskap – ledelse har vokst frem som et eget fag 1463 
mens fagkunnskap om virksomheten har blitt mindre viktig. Med innføringen av 1464 
helseforetaksmodellen i norske sykehus kom det også krav om enhetlig ledelse i norske 1465 
sykehus. Profesjonell ledelse har vokst frem som normen i det offentlige Norge langt på vei. 1466 

Konklusjonen er at vi definitivt har New Public Management i Norge. Det meste av disse 1467 
ordningene har blitt innført de siste 10-20 årene og de har forandret det offentlige Norge mye. 1468 

Helsepartiet mener at mange av NPM-ordningene har hatt store negative konsekvenser for Norge og 1469 
den norske befolkningen. Kombinasjonen av planstyring og forsøket på å illudere fri konkurranse i 1470 
offentlig sektor har tapt hensikten ut av syne. 1471 

New Public Management har også ført til en rekke store reformer som Helsepartiet i stor grad mener 1472 
har vært uhensiktsmessige og byråkratiserende. 1473 

De viktigste er: 1474 

• Helseforetaksreformen 1475 

• NAV-reformen 1476 

• Samhandlingsreformen 1477 

• Tonivå-modellen i norske kommuner med flat struktur og bestiller-utføre modeller 1478 
• Nærpolitireformen 1479 

• Innføringen av Mål- og resultatstyring i staten. 1480 
Det er mange problemer knyttet til alle disse reformene.   1481 

Helsepartiet advarer mot mer foretaksorganisering. 1482 
I Jeløy-plattformen fra 2018 ønsket regjeringen å se på muligheten for å organisere universiteter og 1483 
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høgskoler som foretak. Motstanden mot dette var imidlertid så rask og unison fra fagmiljøene at 1484 
prosjektet av ideen ble lagt bort etter noen måneder med en mulighetsstudie.  1485 

Helsepartiet vil: 1486 

• Fjerne det meste av New Public Management i Norge – både når det gjelder ordningene og 1487 
tankegangen/ideologien. 1488 
 1489 
 1490 

Innføre et alternativ til ordningen med bestillerkontorer og utførere i kommunene. 1491 

Bestiller-utførermodellen (BUM) er en del av New Public Management, som er innført i mange norske 1492 
kommuner som organisasjonsform for helse- og omsorgstjenestene. Bestiller-utførermodellen 1493 
benyttes spesielt innen eldreomsorgen og ovenfor mennesker med funksjonsnedsettelse og andre 1494 
med stort behov for helse og omsorgstjenester i primærhelsetjenesten.  1495 

Mange innbyggere har erfaringer med kommunale bestillerkontorer eller søknadskontorer som de 1496 
også kalles. Disse er nåløyet som søknaden din om kommunale tjenester må igjennom. De vurderer 1497 
innbyggernes behov for hjemmetjenester, sykehjemsplasser og andre tjenester. Det viktige i modellen 1498 
er at det er noen som innvilger og deretter bestiller tjenesten og betaler (bestillerkontoret) og noen 1499 
andre som utfører tjenesten. Utføreren kan i prinsippet være både en offentlig, en ideell eller en 1500 
privat, kommersiell aktør som skal konkurrere om oppdraget – i mange tilfeller kan bruker selv velge 1501 
leverandør. Modellen blir sett på som en forutsetning for konkurranseutsetting og fritt brukervalg. 1502 

Innføringen av bestiller-utførermodellen var et forsøk på å effektivisere offentlig sektor ved å 1503 
etterligne privat sektor og simulere konkurranse.  Siden det offentlige betaler og dermed er eneste 1504 
kunde og stiller alle kravene, utfører kontrollen, bestemmer prisen og bestiller, blir dette bare en 1505 
ineffektiv og byråkratisk kvasikonkurranse. Modellen har ikke fungert godt. Byråkratiet har vokst, 1506 
men ingen studier kan vise til innsparinger eller større effektivitet. Ei heller har brukerne i praksis fått 1507 
økt valgfrihet av betydning. Men studiene viser at ressurser har blitt flyttet fra tjenester til 1508 
administrasjon – altså dårligere tjenester til innbyggerne uten økonomisk gevinst.  1509 

Mer ressurser brukes til administrasjon og kontroll og mindre til faktiske tjenester. Oppdrag blir tildelt 1510 
for hver enkelt pasient/bruker og vedtak og krav spesifiseres veldig nøye. Tjenesten blir rigid og den 1511 
som utfører tjenesten blir fratatt muligheten til å utøve faglig skjønn. Alle endringer må søkes om til 1512 
et bestillerkontor som ikke kjenner pasienten, og nesten all kontroll dreier seg om kontroll på 1513 
økonomi og ikke på kvalitet for pasienten. Modellen har ført til stoppeklokke-omsorgen i 1514 
hjemmetjenestene, som er godt dokumentert og som mange pasienter og helseansatte mistrives 1515 
sterkt med. 1516 

Helsepartiet ønsker primært en helt annen organisering av helsetjenestene i Norge – der primær- og 1517 
spesialisthelsetjenester organiseres på samme forvaltningsnivå, gjerne organisert rundt et 1518 
lokalsykehus. Faglige vurderinger med behandlende lege som ansvarlig, skal gi pasientene rett til 1519 
ulike helsetjenester. Politisk ledelse i fylkene skal være ansvarlig for at innbyggerne får forsvarlige og 1520 
gode tjenester. 1521 

Helsepartiet går imidlertid ikke inn for at alle helse- og omsorgstjenester må produseres av offentlige 1522 
aktører. Vi har tro på at alle gode krefter må samarbeide. Siden kapasiteten i det offentlige er altfor 1523 
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liten i dag kan både ideelle og kommersielle aktører, samt tjenester i utland, i en del tilfeller være et 1524 
godt og nødvendig supplement. For oss er innbyggernes helse og livskvalitet prioritert. Tjenestene 1525 
skal finansieres av det offentlige, uansett om de utføres av det offentlige, ideelle, private eller 1526 
utenlandske aktører. 1527 

Helsepartiets alternativ til bestiller-utførermodellen. 1528 

Alle helsetjenester bør organiseres og finansieres på fylkesnivå, med overordnet politisk styring, 1529 
rammefinansiering, med stor autonomi og budsjettansvar på de enkelte helseinstitusjonene. 1530 

Inntil en slik helsereform er gjennomført vil Helsepartiet: 1531 

• Ha statlig finansiering av eldreomsorgen. 1532 

• Tillate private og ideelle aktører å drive sykehjem og andre heldøgnsinstitusjoner, men ha 1533 
strenge regler for godkjenning av aktører. (Dette må til, blant annet fordi det offentlige ikke 1534 
har nok sykehjemsplasser, omsorgsplasser, rehabiliteringsplasser og andre heldøgnstilbud til 1535 
å dekke behovet). Vi vil altså dekke behovet for plasser på samme måte som vi fikk dekket 1536 
barnehageetterspørselen.  1537 

• Yte rammefinansiering til godkjente, private heldøgns helseinstitusjoner på samme nivå som 1538 
de offentlige. 1539 

• Sørge for at økonomiske hensyn ikke trumfer medisinskfaglige hensyn ved tildeling av 1540 
tjenester. Pasienten/brukeren får rett til tjeneste basert på en faglig vurdering av behov. 1541 

• Pasienten/brukeren kan etter å ha fått rett til en heldøgns helsetjeneste selv fritt velge 1542 
behandlingssted eller bosted. For faste plasser på sykehjem skal egenbetalingen være basert 1543 
på inntekt slik som nå. 1544 

• I motsetning til i dag skal samboende pårørendes økonomi hensyntas når størrelsen på 1545 
egenbetalingen fastsettes. 1546 

• Gå inn for full mulighet til samboerskap på institusjon der dette er ønsket av begge. En 1547 
friskere ektefelle vil være til støtte og hjelp både for primærpasient og ansatte.  1548 

 1549 
 1550 

En bedre organisering – stat, fylke og kommune. 1551 

Vi har nettopp hatt en stor og kostbar regionsreform med sammenslåing av fylkene. 1552 
Helsepartiet vil flytte oppgaver fra kommune og stat til fylkene. Staten har ikke lykkes med NAV, 1553 
helseforetakene og Bufetat. Man har lagd store, kostbare byråkratier med lag på lag med overbetalte 1554 
direktører og informasjonsrådgivere og glemt sine pasienter og klienter. 1555 

Staten skal ikke drifte sykehus, barnevern, familievern, veier og arbeidsmarkedsetaten, men ha som 1556 
oppgave å påse at fylker og kommuner driver helse og velferdstjenester etter nasjonale og 1557 
internasjonale faglige standarder. De statlige oppgavene, politi, toll, kriminalomsorg, forsvar, skatt, 1558 
trygd, ulike tilsyn og så videre organiseres fylkesvis slik at den regionale stat organiseres etter 1559 
fylkesgrenser uansett virkeområde. 1560 

Kommunene i Norge er for små til å drive primærhelsetjeneste, barnevern, familievern og 1561 
omsorgstjenester. Disse funksjonene flyttes derfor i sin helhet til fylkene.  1562 
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Helsepartiet vil legge ned helseforetakene, og flytte driften av disse til fylkene. All fylkes- og 1563 
riksveiutbygging flyttes til fylkene. 1564 

Helsepartiet vil legge ned NAV og splitte det opp i faglige enheter. Arbeidsmarkedsdelen flyttes til 1565 
fylkene, sosialhjelp forblir i kommunene. Trygdedelen av NAV forblir statlig med ett kontor i hvert 1566 
fylke.  1567 

Effekten av disse endringene vil være en flytting av makt og ansvar fra stat til fylke. Det vil sikre at 1568 
hele landet får en jevn fordeling av offentlige arbeidsplasser og redusere presset på det sentrale 1569 
østlandsområdet. Man vil få kuttet unødig stats- og helseforetaksbyråkrati. Det vil sikre lokal politisk 1570 
styring og politisk ansvar. Man vil kunne beholde kommuner uansett størrelse. 1571 

Helsepartiet vil: 1572 

• Gi fylkesreformen reelt innhold ved å legge store oppgaver på fylkene 1573 

• Del NAV i tre, organisere tjenestene slik som de var før med arbeidskontoer, trygdekontorer 1574 
og sosialkontorer – med dyktige fagfolk på de ulike stedene som er eksperter på sitt felt som i 1575 
langt større grad skal møte innbyggerne med individuelt tilpasset hjelp. 1576 

• Legge en rekk oppgaver fra kommunene over til fylkene 1577 
 1578 

 1579 

Situasjonsbestemt borgerlønn – ingen skal falle mellom to stoler og stå uten inntekt. 1580 

Nåværende regjering har strammet inn på mange av velferdsordningene som er ment å skulle sikre 1581 
innbyggerne økonomisk ved inntektsbortfall. Inntektsbortfall rammer hovedsakelig ved 1582 
arbeidsledighet eller sykdom.  1583 

Regjeringen Solberg er veldig opptatt av arbeidslinjen og at det ikke skal lønne seg å «gå på trygd». Å 1584 
kutte i trygdene, gjøre dem vanskeligere å få rett til og så videre er tiltak som kunne virket dersom 1585 
hovedårsaken til inntektsbortfall hadde vært latskap – og ikke sykdom eller mangel på tilgjengelige 1586 
arbeidsplasser. 1587 

Alt for mange faller utenfor velferdsstatens støtteordninger. Noen tvinges til å selge det de eier før de 1588 
kan få rett til sosialhjelp. Det er å dytte mennesker ut i fattigdom. Helsepartiet ønsker å opprette en 1589 
situasjonsbetinget borgerlønn som en rettighet for de som mister tidsbegrensede rettigheter fra NAV 1590 
uten å være i lønnet arbeid. Et eksempel er de som ikke lenger får utbetalt arbeidsavklaringspenger 1591 
og samtidig ikke har fått innvilget uføretrygd. Beløpet bør settes svarende til garantipensjon.  1592 

Helsepartiet vil:  1593 

• opprette en situasjonsbetinget borgerlønn som en rettighet for de som mister 1594 
tidsbegrensede rettigheter fra NAV uten å være i lønnet arbeid. Et eksempel er de som ikke 1595 
lenger får utbetalt arbeidsavklaringspenger og samtidig ikke har fått innvilget uføretrygd. 1596 
Beløpet bør settes svarende til garantipensjon som vi ønsker satt til 2.5 G. 1597 

 1598 
 1599 
 1600 
 1601 
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Empati og omtanke må erstatte den beinharde arbeidslinjen. 1602 

Den sittende regjering later til å mene at det er viljen det handler mest om når folk ikke har inntekt. 1603 
At mennesker er syke, ikke klarer å vinne frem i et tøft arbeidsmarked og så videre tror de ikke på. 1604 
Regjeringen satser på hjelp til selvhjelp ved å kutte så hardt i de økonomiske velferdsordningene at 1605 
folk sitter igjen, men nesten ingen ting å leve for eller helt uten inntekt. De sier det ikke høyt, men det 1606 
virker det som om de tenker. «Nød nærer naken kvinne å spinne» og «blir folk sulten nok så vekkes 1607 
overlevelsesinstinktet – de blir mer kreative og finner seg måter å skaffe mat på.» 1608 

Helsepartiet vil ikke se på at velferdsordningen som skulle sikre folk mot fattigdom ved inntektstap 1609 
forsvinner. 1610 
Arbeidslinjen har gått hardt ut over mennesker som mottar arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. 1611 
Helsepartiet vil reversere begge disse reformene. Det er kutt som ikke får noen ut i arbeid, men 1612 
mange ut i fortvilelse og fattigdom. Regjeringen sier at de vil jobbe mot fattigdom – de ser at folk 1613 
som står utenfor arbeidsmarkedet er fattigere enn de som har jobb og tenker, vi kutter i støtten så 1614 
kommer folk seg i jobb og blir mindre fattige. Det er en vinn-vinn-situasjon. Færre fattige og mindre 1615 
utbetalinger til velferdsordninger på en gang. Problemet er bare at de ikke løser årsaken til at folk 1616 
står utenfor arbeidslivet. Som jo som oftest skyldes ett av to: mangel på arbeid eller manglende evne 1617 
til å arbeide på grunn av sykdom. Dermed oppnår de ikke å redusere fattigdom, de øker den gjennom 1618 
å tvinge folk til å selge det de eier før de kan få sosialhjelp, kanskje å gjøre midlertidig fattigdom til 1619 
varig fattigdom. Har ofrene barn, så blir det barnefattigdom og kanskje fattigdom som går i arv 1620 
resultatet. 1621 

 1622 

Helsepartiet vil: 1623 

• Jobbe for et godt og inkluderende arbeidsliv med plass til alle. 1624 

• Ha en mer gradert uføretrygd fra 20-80 prosent – det vil gjøre at flere syke får mulige til å 1625 
arbeide. 1626 

• Helsepartiet vil primært dele opp igjen NAV i tre: sosial, trygd og arbeid, men inntil en slik 1627 
reform lar seg gjennomføre vil vi jobbe for at NAV skal bli bedre til å ivareta mennesker som 1628 
mottar AAP, arbeidsledighetstrygd eller sosialstønad. 1629 

• Heve de laveste trygdeytelsene opp på et forsvarlig nivå, slik at det gir rom for livsopphold på 1630 
minimum Statens institutt for forbruksforskningssatser eller 2.5 G som er satsen vi foreslår 1631 
når det gjelder situasjonsbestemt borgerlønn, som vi går inn for å innføre for alle som står 1632 
helt uten annen inntekt.  1633 

• Ha flere ansatte og økt kompetanse ved lokalkontor i NAV, slik at brukerne får individuell 1634 
oppfølging og enkelt kan få bistand til å komme i arbeid.  1635 

• At NAVs førstelinje skal ha fagutdanning og relevant kompetanse, slik at brukeren får rask 1636 
og korrekt veiledning.  1637 

• At NAVs saksbehandlere skal ha fagutdanning som sikrer forsvarlig, individuell kompetanse, 1638 
for eksempel psykologisk, juridisk eller pedagogisk kompetanse.  1639 

• Sørge for at tiltak gjennom NAV i større grad skal sikre formell kompetanse. Formell 1640 
kvalifisering gjennom videregående skole, voksenopplæringen og høyere utdanning, fremfor 1641 
kortvarige kurs.  1642 
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• Jobbe for at flere inkluderes i arbeidslivet ved styrking av ordninger som varig tilrettelagt 1643 
arbeid og lønnstilskuddsordninger.  1644 

• At dersom midlertidig lønnstilskudd benyttes skal det innebære en plikt for arbeidsgiver til å 1645 
ansette brukeren i tre år. Dersom vedkommende sies opp før det er gått tre år, vil 1646 
arbeidsgiver måtte betale tilbake deler av lønnstilskuddet. Dersom vedkommende sies opp 1647 
det første året etter at lønnstilskuddet er avsluttet, vil arbeidsgiver måtte betale tilbake 80 % 1648 
av tilskuddet, etter to år 50 % og etter tre år 25 %.  1649 

• Sørge for at grunnbeløpet økes så mye at AAP, uføretrygd og andre ytelser utregnet etter G, 1650 
følger den generelle prisveksten i samfunnet slik at man unngår negativ kjøpekraft for en 1651 
ellers svak gruppe.  1652 

• At både styring og rapportering i større grad må legge vekt på resultater for brukerne og 1653 
mindre på telling av gjennomførte aktiviteter.  1654 

• At NAV samarbeider med den enkelte bruker, arbeidsgivere, helsevesenet, skoler og 1655 
forskningsmiljøer for å sikre brukervennlige og effektive tjenester.  1656 

• Sikre at NAV gir gode nok tjenester til brukere med sammensatte problemer eller behov for 1657 
ekstra bistand. Det er viktig at saksbehandlerne blir skolert til å se helheten i disse sakene, og 1658 
NAV må bli bedre på å møte brukerne. 1659 
 1660 
 1661 
 1662 

Et NAV med vennlige og effektive møter med de som skal hjelpe. 1663 

Det er NAVs kontaktsenter som skal hjelpe de fleste mennesker med opplysninger om utbetalinger, 1664 
melde- kort, skjemaer, eller spørsmål om rettigheter og plikter. De skal være oppdatert og de skal gi 1665 
riktige opplysninger – det er ikke alltid at det skjer. De gir en del feilinformasjon, noe som kan skyldes 1666 
at samtalene skal avsluttes raskt for å hindre ventetid i forhold til neste innringer. Personene blir 1667 
veiledet til å klare seg selv og det forventes at de skal finne alle opplysninger på nav.no.  1668 

NAV har de siste årene blitt sentralisert med det mål at ytelsene skulle bli likere og brukerne skulle få 1669 
raskere behandling. Resultatet har foreløpig vist at når ting endelig begynte å fungere ble en ny 1670 
sentralisering igangsatt med opplæring, frustrasjon og øking av restanser, som medfører lange køer, 1671 
ventetid på avgjørelser og brukere blir værende for lenge på enkelte ytelser. Det skaper misnøye både 1672 
hos arbeidstakere i NAV og brukere, og kan føre til økt sykefravær. 1673 

Mål- og resultatstyringen har vært svært uheldig i NAV, som i resten av offentlig sektor. Fokuset på 1674 
alt som kan telles, antall saker som blir effektuert per konsulent per time og på holde kostnadene 1675 
nede er svært dårlig forenlig med NAVs egentlige hensikt som er å hjelpe mennesker i kriser og 1676 
vanskelige livssituasjoner. NAV har som kjent gjennom media også hatt måltall på hvor mange de 1677 
skal ta for trygde svindel! Sågar på hvor mange som skal politianmeldes. Det er oppsiktsvekkende og 1678 
med NAV-skandalen friskt i minne er det grunn til å spørre om noen ikke har vært litt vel ivrige når det 1679 
gjelder å levere på nettopp disse målene. Som alltid med mål som kommer ovenfra de er satt for å av 1680 
dem som styrer for å dekke deres behov og ikke satt for å dekke mottagernes behov og hensikten 1681 
med tjenesten. 1682 

 1683 

 1684 
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Helsepartiet vil:  1685 

• At NAV må være varsom med å digitalisere bort brukerne. NAV er til for å yte brukerne hjelp 1686 
og service, og gi dem muligheter – ikke å avise dem fra oppmøte på NAV-kontorene eller ikke 1687 
ha tid til å lytte til hva de ønsker informasjon om. 1688 

•  Fjerne NPM i NAV 1689 

• Legge ned NAV og dele det tjenestene i tre slik som før. 1690 
 1691 

 1692 

Arbeidsavklaringspenger 1693 

AAP – Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp. AAP er en tidsbegrenset, statlig ytelse i form 1694 
av en inntektssikring til folk med nedsatt arbeidsevne. Ved inngangen av 2018 ble regelverket 1695 
strammet inn for både tidsrom og vilkårene for AAP. Dette har ført til at mange mennesker har 1696 
havnet i en fortvilet situasjon. 1697 
 1698 

Endringene var som følger: 1699 

Tiden på AAP gikk ned fra 4 til 3 år. 1700 

En karenstid ble innført på 52 uker (ved opphør av AAP må du vente i 52 uker før du kan søke en ny 1701 
AAP). 1702 

Innstramminger i loven for å kunne få en forlengelse ut over maksimaltid ble innført (folketrygdloven 1703 
§11-12 Varighet). 1704 

Hele folketrygdlovens kapittel 11 ble strammet inn (det er blitt vanskeligere å få innvilget en AAP). 1705 
 1706 

Konsekvensene av lovendringene var at mange svært syke mennesker mistet hele sin inntekt over 1707 
natten, uten varsel og uten vedtak. Dette har satt mange i en svært vanskelig situasjon. 1708 

Tall fra NAV viser at innstrammingen førte til at 3100 mennesker som tidligere hadde mottatt AAP, 1709 
måtte gå over på sosialhjelp i 2018. Av de fire hoved innstrammingene er det endringene i vilkårene 1710 
for å få forlenget AAP ut over tre år som har medført det meste av denne økningen. 1711 

Leger, advokater og foreninger har delt erfaringer fra fortvilede rammede folk, som har måttet selge 1712 
hus, gård og grunn, som en konsekvens av AAP innstrammingen i lovs form. Helsepartiet mener at 1713 
innstrammingene bør endres. 1714 

AAP er laget for syke mennesker i utprøving, for videre arbeid eller uføretrygd. Sykdommer som kreft, 1715 
ME, psykiatri, muskel- og skjelettlidelser og flere andre, rammer hardt i enkeltmenneskers liv. Det 1716 
krever kyndig hjelp og store endringer, å stake ut livskursen videre. Norsk spesialisthelsetjeneste har 1717 
lange køer og for mange, er det en utfordring å bli ferdig utredet innen de tre årene AAP gjelder. Å bli 1718 
skjøvet over på sosialhjelp -i tillegg til sykdomsbyrden- oppleves av mange som et svik fra staten og 1719 
en ytterligere belastning i en tung periode. 1720 
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AAP dekkes av staten, mens sosialhjelp finansieres av den enkelte kommune. Det ble ikke tatt høyde 1721 
for økte overføringer til kommunene under endringene av AAP-lovverket. Derfor har den økte 1722 
økonomiske forpliktelsen satt mange kommuner i en vanskeligere situasjon. Vi ser situasjoner der 1723 
svake grupper blir satt opp mot hverandre og mennesker med behov for hjelp møtes med avvisning. 1724 
Denne rovdriften på system og mennesker er uverdig. 1725 

• Helsepartiet mener at hvert menneske har krav på en anstendig tid til helseavklaring, 1726 
uansett om videre yrkesliv eller uføretrygd blir resultatet. Så lenge underkapasiteten i 1727 
helsetjenesten gir forsinkelser og tre år ikke er lang nok tid, må tre nye år på AAP innvilges. 1728 
NAV må bruke både offentlige, ideelle og private tilbud, etter som hvor kapasitet finnes, for å 1729 
utrede syke mennesker innen forsvarlige tidsrammer. Disse tjenestene dekkes av Helfo, ikke 1730 
av pasienten selv. 1731 

• NAV må skille på «lette» og «tunge» saker. I dag legges alt i samme bunke, både for AAP og 1732 
uføretrygd. Rettferdighet, individuelle hensyn og skjønn må utvises. Det må være tettere 1733 
samarbeid med NAV, klienten og sosialøkonom / andre støttefunksjoner. Avstand skaper 1734 
manglende forståelse for hver enkelts sak. 1735 

• Vi må ha et mye mer tilgjengelig NAV. Dagens system skyver klienter og mennesker med 1736 
behov for hjelp, så langt unna at de må bruke uforholdsmessig mye tid og krefter, i en 1737 
allerede belastet situasjon, bare på å komme i kontakt med NAV. Dette er uakseptabelt. God 1738 
tilgjengelighet må være første krav til NAV: oppmøte, telefon, epost og chat bør være fullt 1739 
gjennomførbare kanaler. 1740 

• Faste saksbehandlere må betjene den enkelte, slik at klienten kan forholde seg hovedsakelig 1741 
til én person. Dette er besparende, rasjonelt og gir klienten økt trygghet. Dersom 1742 
samarbeidet viser seg vanskelig, må det også være relativt enkelt å bytte saksbehandler, på 1743 
klientens initiativ. 1744 

• Opplæringen av NAV-ansatte må inkludere grunnleggende psykologi og service. NAVs egne 1745 
nøkkelord må blir mer enn tomme floskler; de må bli bærende elementer som styrker syke 1746 
mennesker i en sårbar og vanskelig tid: Til stede, Tydelige og Løsningsorientert. 1747 

• Det må fortsatt være vesentlig skille mellom Folketrygdloven og Sosialtjenesteloven knyttet 1748 
til helse. AAP går under Folketrygdloven, så lenge personer har legeerklæring som beskriver 1749 
at vedkommende er syk, er dette et statlig ansvar. 1750 
 1751 
 1752 

Uføretrygd 1753 

Uførereformen ble innført 01.01.2015. Intensjonen var at det skulle være lettere for uføre å 1754 
kombinere trygd og arbeid, samt å øke arbeidsinnsatsen for de som hadde mulighet til dette.  1755 

Fem år etter at reformen ble innført ser vi at arbeidsaktiviteten blant uføre ikke har økt som ønsket. 1756 
Reformen var kun rettet mot å endre de uføres adferd, uten å legge til rette for endringer hos 1757 
arbeidsgiver. Dette kan ha medført at det er vanskeligere for uføre å få jobb.  1758 

Det ble også hevdet at ingen skulle tape på omleggingen. Erfaringen har vist at mange har tapt på at 1759 
bruttotrygden ble økt og at de skulle betale skatt som ordinær lønns- mottaker.  1760 
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I tillegg har uføre opplevd at økt bruttoinntekt har flere negative konsekvenser ved at man mister 1761 
hele/deler av bostøtte, muligheten til å få «kommunalt» lån gjennom husbanken, man tjener over 1762 
grensen for å kunne motta fri rettshjelp, m.m.  1763 

Helsepartiet vil:  1764 

At det skal legges til rette for at arbeidsgivere ser en gevinst med å ansette personer som har 1765 
helsemessige utfordringer, ved at for eksempel arbeidsgiver mottar den uføres pensjon som 1766 
kompensasjon for utgifter til lønn. Ved å motta ordinær lønn opptjenes nye pensjonsrettigheter. 1767 
Arbeidsgiver vil dessuten ha mulighet til å søke fritak fra arbeidsgiverperioden ved sykdom.  1768 

• Konsekvens utrede uførereformen. Ingen skulle tape på innføringen av reformen, Helsepartiet 1769 
vil sørge for at ingen faktisk gjør det.  1770 

• At uføretrygd ligger på et nivå som hindrer fattigdom og at støtten til unge uføre og 1771 
barnefamilier økes.  1772 

• At minsteytelsene i folketrygden økes slik at folketrygden sikrer en inntekt man kan leve av.  1773 

• Gjeninnføre utregningsmetode for uføretrygd som gjaldt før reformen inntrådte. Mange har 1774 
tapt tusenvis på ny utregning.  1775 

• Gjeninnføre barnetillegget på uføretrygd. Ny utregning som ble innført fra 01. 01. 2017 hvor 1776 
man kun kan motta uføretrygd og barnetillegg tilsvarende 95 % av lønn før man ble syk, fører 1777 
til at de med lav inntekt før de ble syke ikke vil motta, eller få redusert, barnetillegg. Dette vil 1778 
gå ut over barn av syke foreldre og bidra til barnefattigdom.  1779 

• Sørge for en holdningsendring innad i NAV vedrørende uføre med hensyn til at mange uføre 1780 
aldri vil komme tilbake til jobb nettopp fordi de har en sykdom, skade eller lyte.  1781 

• Bedre situasjonen for uføretrygdede som går over på alderspensjon. Helsepartiet mener at 1782 
også ordningen med uføretrygd bør tilbakestilles til før 2010. Alternativt bør dagens ordning 1783 
revideres slik at uføretrygdede samler pensjonsbeholdning frem til og med det året de fyller 1784 
66 år og ikke som i dag kun til og med det året de fyller 61 år. Helsepartiet vil sette 1785 
overgangen fra uføretrygd til alderspensjon ved 67 år 1786 
 1787 
 1788 
 1789 

Bostøtte 1790 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for husstander med lav inntekt og høye boutgifter. 1791 
Samtidig som antall bostøttemottakere synker, ser vi at kommunenes utbetaling av sosialhjelp øker.  1792 

Boplikten på to år i en kommune for å få tilrettelagt bolig må fjernes. Mennesker med 1793 
funksjonshemming må også̊ ha rett til å flytte.  1794 

Helsepartiet vil:  1795 

• Gjennomgå bostøtteordningen og sørge for at svake grupper får benyttet seg av 1796 
ordningen.  1797 

• Heve taket for bostøtte for uføre. Etter reglene innført 01.01.17 er taket for å kunne 1798 
motta bostøtte lavere enn minstesatsen for uføretrygd, slik at ingen uføre har rett på 1799 
bostøtte (unntatt dersom man har barn).  1800 
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• Sørge for at særregelen for unge uføre har en reell betydning. Etter reglene som ble 1801 
innført fra 01.01.17, er inntektsgrensen for å kunne motta bostøtte satt lavere enn 1802 
minsteytelsen for unge uføre, noe som gjør at ingen unge uføre kan motta bostøtte 1803 
(unntatt dersom man har barn).  1804 

 1805 

  1806 
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7. HELSE: 1807 

De offentlig finansierte helsetjenestene er 1808 

velferdssamfunnets bærebjelke.  1809 

 1810 

Helsepartiet vil gjøre kronerulling til helsetjenester unødvendig. 1811 
Vi er i ferd med å få et todelt helsevesen i Norge. Utviklingen har skutt fart de siste tiårene. Fortsetter 1812 
denne utviklingen kan vi havne der hvor folk med god råd kan kjøpe seg helsetjenester av ypperste 1813 
klasse, mens mange må ta til takke med minimumsordninger. Mange velger allerede private tilbud, 1814 
spesielt fordi du kan få time på dagen til de samme undersøkelsene og behandlingene som du må 1815 
vente i uker og måneder på i det offentlige helsevesenet. Mange betaler av egen lomme for medisiner 1816 
og behandlinger som det offentlige ikke tar seg råd til. Kronerullinger på Spleis til nødvendig 1817 
helsehjelp ved alvorlig sykdom blir mer og mer vanlig. Alle har ikke lengre tilgang til like gode 1818 
helsetjenester – det er i stadig større grad lommeboken som avgjør. I distriktene er det ofte enda 1819 
vanskeligere. Mange lokalsykehus er lagt ned eller har fått redusert tilbudet, men i mindre byer og 1820 
bygder er det ikke lønnsomt for private å etablere seg. Så hvis du velger en privat løsning må du ofte 1821 
også dekke reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste.  1822 

Det er også en god del behandling som ikke tilbys i Norge. Det har blitt stadig vanskeligere for norske 1823 
pasienter å få dekket utenlandsbehandling. I 2019 tok sågar ESA (EFTA Surveillance Authority) ut 1824 
stevning mot Norge for mulig brudd på ESØ-avtalen. Det skjedde kun dager etter at Stortinget hadde 1825 
lovfestet en svært restriktiv praksis i forhold til å gi norske pasienter rett til utenlandsbehandling. 1826 
Norge kan bli dømt for dette, og det kan bli en ny NAV-skandale, men det norske Stortinget har altså 1827 
gått inn for at norske pasienter som vil ha behandling i utlandet må betale av egen lomme. Den nye 1828 
loven begrenser også retten du har til å få behandling i det offentlige helsevesenet i Norge etter 1829 
behandling i utlandet. Du kan risikere at du ikke får behandling i det hele tatt hvis du ikke kan betale 1830 
selv. Bare de aller rikeste eller de mest desperate av oss kan ta sjansen på å risikere noe slikt. 1831 
 1832 
Desto mer det strammes inn i det offentlige, desto større vil skillet mellom dem som kan betale og 1833 
dem som ikke kan betale bli. Bærebjelken i det norske velferdssamfunnet – lik tilgang på gode 1834 
helsetjeneste uavhengig lommebok og bosted er i ferd med å briste. Brister den er det sannsynlig at 1835 
hele vår velferdsmodell raser. Vårt velferdssamfunn er møysommelig bygget opp gjennom 1836 
generasjoner, men det kan rase fort og kan bli vanskelig å gjenreise. En ytterligere todeling av helse- 1837 
og omsorgstjenestene kan fort vise seg å bli det som kalles en irreversibel endring, en endring som vil 1838 
forandre samfunnet mye. 1839 

Helsepartiet vil: 1840 

• Ruste opp de offentlig finansierte helse- og omsorgstjenestene i Norge og stoppe todelingen 1841 
før det er for sent, ved å sørge for at befolkningen får nødvendig helsehjelp av høy kvalitet 1842 
raskt og effektivt. 1843 

  1844 
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Kun Helsepartiet prioriterer helse som hovedsak. 1845 

 1846 

Våkner du om morgenen uthvilt og opplagt?  1847 
Kan du reise deg fra sengen uten smerter eller frykt? 1848 
Går du inn i dagen med gode følelser og med godt mot? 1849 
 1850 
Hvis du kan svare ja på dette, er vi veldig glade på dine vegne. Da har du sannsynligvis en svært god 1851 
helse.  1852 
Helse er et ujevnt fordelt gode som påvirkes av gener og arv, av kosthold og livsstil, av økonomi, 1853 
alder, kjønn, vekt og mange flere faktorer. Helsepartiet arbeider for at alle mennesker skal få best 1854 
mulig helse, der både familieliv, trivsel, arbeidsliv og sosialt liv fungerer godt sammen. De som 1855 
trenger hjelpen mest, må få raskere og bedre hjelp. Utsatt eller manglende helsehjelp er tapt 1856 
livskvalitet, økt fare for senskader og dessuten et tap for fellesskapet. For den enkelte kan dette i 1857 
tillegg bety tap av inntekt og fremtidige arbeidsmuligheter. For samfunnet kan det bety tap av 1858 
arbeidsinnsats, tapte skatteinntekter, økte kostnader til sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller 1859 
uføretrygd. 1860 
 1861 
Norske helsetjenester bygger i dag i all hovedsak på brannslukking. Både fastlegene, 1862 
avtalespesialistene og sykehusene behandler syke mennesker. Helsetjenestene gjør lite for å holde 1863 
folk friske. Forebygging i helsetjenesten begrenser seg til det å forebygge at de som allerede er syke 1864 
får komplikasjoner som forverrer tilstanden. Litt forenklet kan vi si at vi har et helsevesen som 1865 
behandler de syke, men som ikke sørger for at folk holder seg friske. Det offentlige helsevesenet 1866 
makter ikke å hjelpe alle syke, dels fordi kapasiteten er for lav og dels fordi tilbudene mangler helt.. 1867 
Kvaliteten på en helsetjenestene varierer mye. Noen tilbud holder ypperste verdensklasse, andre 1868 
tilbud er av middelmådig kvalitet og dessverre finnes tilbud der kvaliteten er ulovlig dårlig. 1869 
Internasjonale kartlegginger viser at vi er blant de dårligste når det gjelder kapasitet. Vi har altfor lite 1870 
helsehjelp tilgjengelig! Derfor står også flere hundretusener av nordmenn i helsekø. 1871 

Grunnen til at tilbudet ikke møter behovet, er helsepolitikken som er blitt ført de siste tiårene. Alle 1872 
partier har sett på helse kun som kostnader og hatt liten vilje til å investere i helse.  Alle partier som 1873 
har deltatt i regjeringer de siste tiårene, har hatt andre satsingsområder enn helse. Kuttene i 1874 
sykesenger, fødeklinikker, ambulansetilbud, rehabilitering, psykiatri og mye annet er kortsiktig 1875 
sparing som gir alvorlige helseskader for den enkelte, og som ender som store kostnader for 1876 
samfunnet på lengre sikt. 1877 

Vi må møte den største oppgaveveksten i helsetjenesten noensinne. 1878 
De neste 10-15 årene står vi som samfunn ovenfor en formidabel oppgave. Det kommer til å bli 1879 
mange flere av oss som er eldre. Om bare noen år er det dobbelt så mange 80-åringer som i dag. De 1880 
første av de store etterkrigs-kullene er forbi pensjonsalder og nærmer seg 80. Mange i de øverste 1881 
aldersgruppene våre betyr økt sykelighet og skrøpelighet, som vil føre til et svært stort behov for 1882 
helse- og omsorgstjenester. Vi har jo visst at dette vil komme lenge. Ord som eldrebølge og eldre-1883 
tsunami har blitt brukt, men brukes ikke lengre. At mange lever lenge, er positivt og i seg selv ingen 1884 
fare. Det som imidlertid er en fare er at vi ikke har brukt det siste tiåret på å ruste opp helse- og 1885 
omsorgstjenestene. Vi har gjort det motsatte. I noen år nå har det nemlig vært få av de aller eldste, 1886 
det ble ikke født så mange under krigen og etterkrigsbarna har vært relativt unge og spreke og våre 1887 
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myndigheter har benyttet anledningen til å redusere tilbudene, legge ned sykehjem og sykehus for å 1888 
spare noen kroner. Tiden er overmoden for Helsepartiets politikk. 1889 

Helsepartiet mener at å sikre befolkningens helsetilbud tilhører den til enhver tid sittende regjerings 1890 
primæroppgave. 1891 

Helsepartiet vil: 1892 

• Øke kapasiteten i alle ledd i den offentlige helsetjenesten og fjerne køene. 1893 
o Bygge store nok sykehus – når vi bygger nye 1894 
o Pusse opp og rehabilitere eldre sykehus der dette er den beste løsningen.. 1895 
o Ta i bruk kapasiteten som offentlig finansierte avtalespesialister utenfor sykehusene 1896 

representerer for fjerne mye av køene. 1897 
o Sørge for å opprettholde spesialistsykehusene og spesialisert rehabilitering. 1898 

• Sørge for tilstrekkelig finansiering av helsetjenestene i alle ledd. 1899 
• Ruste opp primærhelsetjenestene kraftig – og vri mye fokus over til reell forebygging av 1900 

sykdom. 1901 
 1902 
 1903 

Det er riktig og viktig å investere i helse. 1904 
 1905 
Mange politikere ser på helsesektoren som «et umettelig sluk». De har glemt å se på den andre siden 1906 
av regnestykket, på hva vi kan tjene på å ha en mest mulig sunn og frisk befolkning som ikke står i 1907 
helsekø. Helsepartiet mener ingen investeringer er mer lønnsomme en dem som blir gjort for å 1908 
fremme liv og helse. 1909 

Som Menon Economics har vist koster sykdom, for tidlig død og tapt arbeidsinntekt samfunnet 1900 1910 
milliarder per år.  1911 

Å investere i innbyggernes helse vil kaste av seg i form av økte skatteinntekter og reduserte kostnader 1912 
til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, i tillegg til å bidra til økt livskvalitet for den 1913 
enkelte og økt produksjon for både nasjon og lokalmiljøer.  1914 
 1915 
Politikk er å prioritere.  1916 
God politikk er å prioritere riktig. 1917 

Hva vil du prioritere når du skal stemme?  1918 
Hva er viktigere for deg enn liv og helse? 1919 

Helse er den mest grunnleggende forutsetningen for god livskvalitet. Du må ha helse for å være aktiv, 1920 
for å delta i familien, i samfunnet og i yrkeslivet. De aller fleste mennesker ønsker å ta del i 1921 
arbeidslivet. Men helse er et urettferdig fordelt gode som påvirkes av gener og arv, av kosthold og 1922 
livsstil, av økonomi, alder, kjønn, vekt og mange flere faktorer. Mye avhenger av flaks, og noen 1923 
elementer kan vi selv ta kontroll over. Helsepartiet arbeider for å styrke de som helsen svikter. 1924 
Enorme ressurser går bort fordi Norge har Europas mest uføre befolkning, 10.2% av arbeidsstokken 1925 
mellom 18 og 66 år. Altfor mange blir uføre som følge av en underdimensjonert og et feilfinansiert 1926 
helsevesen, på grunn av lange ventetider og andre strukturproblemer.  1927 
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Det forventes mer av helsetjenestene i et rikt land enn i en fattigere stat. I Norge har vi svært gode 1928 
helseansatte, men urovekkende varierende standard på IT-systemer, bygg og behandlingsutstyr. 1929 
Norge bruker ikke mer på helse enn gjennomsnittet av de land det er naturlig å sammenligne oss med 1930 
vurdert ut fra andel av brutto nasjonalprodukt. 1931 
 1932 
Det er et politisk valg hvilken kapasitet og kvalitet Norge skal ha på de ulike deler av helsetjenestene. 1933 
Dette reguleres gjennom lover, forskrifter og avtaler, via helseforetakene, nasjonale retningslinjer, 1934 
utdannelse av helseansatte og mange flere ledd. Men til syvende og sist dreier det seg om vilje til å 1935 
investere i helse og å sette som mål at vi skal oppnå en friskere befolkning 1936 

 1937 

Helseforetaksmodellen må avvikles så raskt som mulig. 1938 
 1939 

Helsepartiet vil erstatte helseforetaksmodellen med en demokratisk modell. 1940 
En av Helsepartiets viktigste oppgaver er å arbeide for å få helseforetaksmodellen og NPM fjernet fra 1941 
norsk helsesektor.  1942 

Stadig flere tar til orde for å erstatte helseforetaksmodellen som ble innført i Norge 2001. Hensikten 1943 
var den gang blant annet å få bedre kontroll på økonomien i sykehusene og å sikre et jevnere og 1944 
likere tilbud i hele landet ved at sykehusene gikk fra å bli eid og forvaltet av fylkeskommunene, over 1945 
til staten. Samtidig ble det besluttet at sykehusene skulle drives som statlige foretak – helseforetak 1946 
som gjerne kunne bestå av flere sykehus i et foretak. De regionale helseforetakene (RHF) ble 1947 
opprettet som et koordinerende ledd over helseforetakene. De ble altså opprettet som de var 1948 
«konserner» med helseforetakene (sykehusene) som datterselskaper. Tidligere ble sykehusene styrt 1949 
etter forvaltningsmodellen som det meste av den offentlige virksomheten fortsatt styres etter.  1950 

Et statlig foretak ligner et privat aksjeselskap og styres på samme måte. Loven om helseforetak er 1951 
bygget over loven om aksjeselskap.  1952 

Slike foretak kan være hensiktsmessige når helt eller delvis statseide virksomheter skal drive 1953 
forretningsvirksomhet, som Telenor og Statoil, men de offentlig finansierte sykehusene tjener ikke 1954 
penger de bare forbruker og foretaksmodellen er rett og slett helt uegnet, den gir ingen klare 1955 
fordeler, men en rekke store ulemper. Offentlige sykehus er ikke forretninger. Målet er ikke økonomi, 1956 
men helse. Helseledelsen vil nok argumentere med at de har fått bedre kontroll på økonomien med 1957 
foretaksmodellen, men organiseringen har blitt svært dyr. Stadig større andel av budsjettene går til 1958 
administrasjon, kontroll og styring. Den mistillit som mange ansatte opplever på gulvet, med 1959 
dokumentasjonsoppgaver som ikke sjelden fortrenger primæroppgavene er også til stor frustrasjon.  1960 
 1961 
De regionale helseforetakene har heller ikke løst oppgavene med å koordinere oppgavene, i stedet 1962 
har de opprettet nye statsforetak som de regionale helseforetakene eier: Sykehuspartner, 1963 
Sykehusbygg og e-direktoratet og flere – nye byråkratiske foretak og avdelinger som skal koordinere, 1964 
standardisere og effektivisere. Konsulentbransjen har også forsynt seg med milliardbeløp årlig av 1965 
helsebudsjettene.  1966 
 1967 
Helseforetaksmodellen gir også manglende innsyn for politikere i kommunene, fylkene og Stortinget.   1968 
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Det kommer rett og slett ikke saker på politikernes bord, noe som igjen fører til fravær av offentlig 1969 
debatt om forvaltingen og styringen av noe som er så viktig for samfunnet og felleskapet. Med stadig 1970 
voksende informasjonsavdelinger – ofte på bekostning av bemanningen i tjenestene, forhindres 1971 
innsyn både for media, folket og de folkevalgte.  1972 
 1973 
Helsepartiet mener at sykehusene må drives etter en forvaltningsmodell og underlegges demokratisk 1974 
styring. Vrangforestillingen om at offentlige sykehus er bedrifter og endog at samlinger av sykehus 1975 
skal drives som konserner, må skrinlegges. Offentlige sykehus tjener ikke penger, de bruker penger..  1976 
 1977 
I Norge ønsker mange partier å avskaffe modellen. Høyre flagget høyt at de ville legge ned de 1978 
regionale helseforetakene i valgkampen i 2013. Inntil Solberg-regjeringen kom i virke. Et utvalg, ledet 1979 
av helseforetaksbyråkraten Stener Kvinnsland, konkluderte med at dette ikke var lurt. Utvalgets 1980 
mandat og lederen hadde konklusjonen klar på forhånd: det bestående skulle bestå også videre.  1981 
 1982 
I Norge finnes også sterke krefter som vil beholde modellen. Stener Kvinnsland er og var en av dens 1983 
sterkeste forsvarere.  Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre er sterke aktører. Støre var med i klikken 1984 
som hasteinnførte helseforetaksmodellen våren 2001, med støtte fra H og Frp. Støre kjemper stadig 1985 
for å beholde den. Andre sterke forsvarere er lederne i de fire regionale helseforetakene som nå både 1986 
leder alle landets sykehus, medisinpolitikken og økonomien. Disse fire har fått enorm makt, uhørt 1987 
høye lønninger og urimelige privilegier. De fire direktørene i RHFene styrer i praksis 1988 
spesialisthelsetjenestene nesten enerådig. Formelt har styrene den øverste makten, i praksis innsettes 1989 
utelukkende lojale styremedlemmer som svært sjelden går imot direktørene. De eieroppnevnte 1990 
representantene blir ikke sittende lenge i styrene dersom de opponerer mot direktørens vilje og 1991 
planer. Ansattrepresentantene har mange ganger sterke faglige innvendinger, men de holdes i klart 1992 
mindretall i alle styrer – og har derfor sjelden noen reell betydning, til tross for svært iherdig innsats i 1993 
mange saker. Helseministeren har fått en rolle der han sjelden formelt griper inn i styrenes vedtak. 1994 
Uformelt er det en annen sak. Denne strukturen fører til at mange store avgjørelser de facto blir tatt 1995 
på bakrommet, og avtalene bare bankes gjennom i styrerommene. Styringen av 1996 
spesialisthelsetjenestene preges av skinnprosesser, de store beslutningene fattes først i lukkede rom, 1997 
deretter gjennomføres utredninger med forhåndsbestemte konklusjoner som vedtas av styrene slik 1998 
direktøren foreslår. Slik bør ikke helsetjenestene, felleskapets eiendom og våre helsemidler forvaltes. 1999 

Mange, og stadig flere, ser hvor uheldig helseforetaksmodellen er for pasienter, pårørende, ansatte, 2000 
skattebetalerne og samfunnet – men ikke alle vet at det faktisk finnes gode, utprøvde og reelle 2001 
alternativer. Flere land, som har hatt lignede modeller, har forlatt dem, blant annet Skottland. Norge 2002 
hadde gode sykehus også før helseforetaksmodellen ble innført. Helsepartiet mener at tiden er inne 2003 
for å utvikle en etisk og kvalitetsorientert modell som ivaretar behovene fremover med politisk 2004 
styring. 2005 

I Norge styres altså sykehusdriften gjennom helseforetaksloven. Helseforetaksloven ble innført i den 2006 
tro at den ville redusere statens kostnader til spesialisthelsetjenesten, og ikke for å sikre best mulig 2007 
helsetjenester eller et best mulig tilbud til befolkningen. Helseforetaksloven ble hasteinnført av 2008 
Arbeiderpartiet 6. juni 2001 med støtte fra Høyre og Frp. Styringsmodellen New Public Management, 2009 
NPM, gjennomsyrer helseforetaksmodellen med sine tallfestede mål. Gjennom 20 år med 2010 
helseforetaksmodellen har hensynet til alt som ikke kan telles og måles, forvitret. Størrelser som håp, 2011 
lindring, omsorg, resultater, motivasjon og andre dypt menneskelige og helsebringende faktorer er 2012 
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blitt stadig mer fortrengt i et system som forsøker å feste pris eller antall på menneskelig helse. Og 2013 
antallet tallvoktere har eksplodert. Mens antallet helseansatte med pasientnære oppgaver mange 2014 
steder blir redusert kraftig. 2015 

Helsepartiet er stiftet for å avskaffe denne umenneskelige, perverterte og fullstendig feilslåtte 2016 
særmodellen. Helseforetaksmodellen har ført til en unødig vekst i antallet ledere, administratorer og 2017 
byråkrater. Og lønnsnivået øker jo lengre unna pasient man arbeider.  2018 
Hvilke kvaliteter fremmer et slikt system?  2019 

Helsepartiet vil øke menneskeverdet og innsette pris som et virkemiddel og ikke som selve målet.  2020 
Incentivene, altså belønningssystemene, i helseforetaksmodellen, handler om økonomiske mål og 2021 
tallfestede størrelser. Når økonomi blir målestokk, har andre verdier blitt fortrengt. «Verdien av tillit, 2022 
håp, verdighet og omsorg har falt som en stein», hører vi fra helseansatte i ulike deler av 2023 
helsetjenestene. Særlig fra folk som jobbet i helsevesenet også før 2000-tallet, da menneskeverdet sto 2024 
høyere i kurs.  2025 

Helseforetaksmodellen legger til grunn et strengt økonomisk regnskap med stram kontroll av 2026 
utgiftene. Det regnes ikke på verdien av forebygging, og heller ikke på alternative kostnader eller 2027 
innsparinger.  2028 

Helsepartiet arbeider for en demokratisk helsetjeneste styrt av fylkene. 2029 
Helseforetaksmodellen passer både politikere og helsebyråkrater godt: ved å overlate både ansvar og 2030 
styring til de fire regionale helseforetakene slipper politikerne å stå til ansvar overfor velgerne ved 2031 
valg. De peker på byråkratstaben og sier at de har tillit til dem som har fått ansvaret. Og byråkratiet 2032 
vokser seg mektigere og legger beslag på stadig mer av helseøkonomien. Ergo: et system som lønner 2033 
seg for de mektige, men som pasienter, pårørende og helseansatte betaler prisen for. 2034 

Helsepartiets mål er best mulig livskvalitet for hver enkelt. Fordi dette også gir et best mulig samfunn, 2035 
et bedre arbeidsliv og derigjennom også bedre samfunnsøkonomi. Helsepartiet bygger politikk ut fra 2036 
enkeltmenneskets rett til gode liv i gode samfunn.   2037 
 2038 
Helsepartiet vil ha et samfunn der vi hjelper syke mennesker så godt som mulig. 2039 
God helse er ikke rettferdig fordelt. Noen er født med gode gener og oppvokst i et sunt miljø. Andre 2040 
vokser opp med fysiske og psykiske utfordringer. Norge består både av friske og kronisk syke 2041 
mennesker, smertepasienter, dødssyke, akutt skadde, udiagnostiserte og psykisk syke mennesker. 2042 
Skal man også straffes økonomisk for at man har dårlig helse, alltid eller midlertidig? 2043 
 2044 
Stortinget med våre folkevalgte fra de ulike politiske partiene er våre øverste myndigheter, som setter 2045 
rammer for hvordan samfunnet prioriterer fellesskapet ressurser. Politikken avgjør hvor høyt eller lavt 2046 
helse skal prioriteres, både i kommunene og i spesialisthelsetjenestene (sykehus og 2047 
avtalespesialister). Helseforetaksmodellen har flyttet noen av de viktigste prioriteringene i samfunnet 2048 
bort fra de folkevalgte. Det er et demokratisk problem. At vi har denne ordningen, er imidlertid 2049 
politisk bestemt og alle avgjørelsene er våre folkevalgtes ansvar. Det kan de ikke fraskrive seg. 2050 
Velgerne bestemmer imidlertid om de vil holde politikerne til ansvar – det skjer ved valg.  2051 
 2052 
Dessverre er store deler av dagens helsevesen for lite, det er dårlig organisert og det tar i liten grad 2053 
hensyn til pasienters, pårørendes, ansattes, eldres og uføres behov. Helsepartiet har visjoner for en 2054 
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sunnere helsepolitikk. Våre løsninger er en delvis utprøvd, ambisiøs og menneskevennlig politikk i alle 2055 
ledd. 2056 

Helsepartiet vil: 2057 

• Erstatte helseforetaksloven med en ny forvaltningslov for spesialisthelsetjenestene.  2058 

• Sikre at en ny forvaltningslov blir kunnskapsbasert og at fagmiljøene og befolkningen blir 2059 
involvert i sterk grad, at ulike muligheter blir grundig utredet og den valgte løsningen får bred 2060 
forankring. 2061 

Det bør derfor snarest: 2062 

1. Gjennomføres en grundig evaluering av helseforetaksmodellen etter nesten 2063 
20 år. 2064 

2. Gjennomføres en ny maktutredning i Norge der også helsefeltet blir 2065 
inkludert. Helse ble uforståelig nok ikke evaluert i de to foregående 2066 
utredningene som resulterte i sluttrapporten «Makten og demokratiet», 2067 
utgitt 2003. 2068 

3. Settes ned et bredt utvalg som skal utrede på ulike modeller og anbefale den 2069 
beste løsningen for Norge, samt skissere en plan for praktisk gjennomføring 2070 
av en forvaltningsreform for sykehusene så raskt som mulig. 2071 

• Delta aktivt i å bidra til en tverrpolitisk og tverrfaglig motstand mot foretaksmodellen i hele 2072 
landet.  2073 

• Ta initiativ til en så omfattende og bred aksjon som mulig – samt arbeide for at det opprettes 2074 
en formell organisasjon som på privat grunnlag setter ned det overnevnte utvalget som skal 2075 
utarbeide et forslag til en eller flere alternative modeller med plan for gjennomføring.  2076 

• Søke allianser med andre partier som går til valg i 2021 med avvikling av 2077 
helseforetaksmodellen på sitt Stortingsprogram og arbeide tverrpolitisk for flertall for en slik 2078 
avvikling på Stortinget etter valget. 2079 

 2080 

Ja, til samarbeid nei til samhandling. 2081 

Helsepartiet vil ha et system som er til pasientenes beste.  2082 
Samhandlingsreformen har ikke fungert til det beste for pasienten. At pasientene blir uønskede 2083 
utgifter på forskjellige nivåer, er hverken helse- eller samarbeidsfremmende. Ett felles 2084 
forvaltningsnivå vil legge bedre til rette for gode tjenester. Samhandlingen må foregå mellom ulike 2085 
behandlere og ikke mellom økonomer. Ett forvaltningsnivå vil muliggjøre samhandling mellom 2086 
fastleger, fysioterapeuter, logopeder, sykehus, daginstitusjoner, psykologer og andre som er ment å 2087 
skulle bistå innbyggere med ulike behov (som NAV, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner) på en 2088 
helt annen måte enn i dag 2089 
 2090 
Vi skal ha systemer som har sin lojalitet festet i ett felles mål: best mulig tjenester til befolkningen. 2091 
Samhandlingsreformen som ble innført i 2012 er i stor grad mislikt og utskjelt. Samhandling er jo et 2092 
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ord som høres vel og bra ut – det ligner på det mer brukte og vanlige ordet samarbeid – som det jo er 2093 
vanskelig å være motstander av.  2094 

Problemet med samhandlingsreformen er at den hovedsakelig ikke har hatt samarbeid som mål, men 2095 
reduksjon av offentlige helseutgifter. Det er altså et spare- og effektiviseringstiltak. Samhandlingens 2096 
fremste mål er å redusere kostnadene ved at pasientene har kortere liggetid i sykehus for å si det 2097 
enkelt.  2098 

Helsepartiet kaller den mishandling reformen 2099 
Spesielt for de eldste av oss – som har sammensatte lidelser og kanskje generelt svekket helse har 2100 
samhandlingsmodellen fungert veldig dårlig.  Helsepartiet er lei av nytalen som ofte benyttes i 2101 
offentlig sektor og har derfor lagd våre egne ord. Det er ikke samarbeid å krangle om hvem som skal 2102 
ta regningen for syke mennesker – at sykehusene bøtelegger kommunene når de ikke har kapasitet til 2103 
å ta hånd om pasienter som sykehusene regner som ferdigbehandlet. Pasienter som er alt for syke til 2104 
å klare seg hjemme på egenhånd, men som kommunene har problemer med å finne et egnet tilbud 2105 
til. Det er ikke samarbeid – heller ikke samhandling. Vårt nyord beskriver situasjonen bedre. 2106 

Konsekvensene av samhandlingsreformen for pasientene er behørig dokumentert av VG 2107 
journalistene Anne Stine Sæther, Shazia Majid, Sofie Amalie Fraser og Eirik Mosveen som ble tildelt 2108 
SKUP-prisen for 2019 for sitt arbeid: Helsereformens konsekvenser. 2109 
 2110 
Fra juryens begrunnelse:  2111 
Årets Skup-prisvinner har valgt å gå inn i en av vår tids store reformer. De har gjort et 2112 
kartleggingsarbeid som ikke tidligere er blitt gjort, og de har avslørt hvordan norske kommuner har 2113 
endt opp med å betale nesten 1,4 milliarder i dagbøter til helseforetakene. Reformen som skulle 2114 
sørge for færre liggedøgn og for bedre samhandling i helsevesenet, har i stedet lagt uforholdsmessige 2115 
store byrder på kommunene. Men den høyeste prisen er det de eldre og syke som har måtte betale i 2116 
form av påkjenningene fra timelange nattransporter i ambulanse, de såkalte grønne turene. 2117 

Journalistene dokumenterte i løpet av et år minst 1546 turer med ambulanser midt på natten der 2118 
eldre over 74 år ble fraktet ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 07.00 om natten. De viste også 2119 
hvordan døende pasienter daglig blir frakte rundt mellom ulike nivåer i helsevesenet mens de er i ferd 2120 
med å dø. De skriver: «Kun timer og døgn før de dør, flyttes pasienter mellom ulike nivåer i 2121 
helsevesenet.» Og forteller historien om Karen Anna Nilsen (90) som ble flyttet tre ganger de siste 26 2122 
timene hun levde, mens hennes pårørende ikke visst hvor hun var og fortvilet reiste fra sted til sted 2123 
for å finne henne. Redde for at hun skulle dø uten at de var der. 2124 

VG-journalistene dokumenterte også de store kostnadene samhandlingsreformen har påført norske 2125 
kommuner. Fra 2012 til 2018 har helseforetakene gitt norske kommuner 1,4 milliarder kroner i bøter. 2126 
Det betyr at kommune har fått bøter 300.000 ganger. 2127 

I årene som kommer planlegges det med overføringer av enda større oppgaver fra sykehusene til 2128 
kommunene. Vi står ovenfor den største oppgaveveksten i helse- og omsorgstjenestene noensinne – 2129 
på grunn av den aldrende befolkningen. Oppgaveveksten i sykehusene er beregnet å bli på rundt 40 2130 
prosent. Planene for nye sykehus bygg i hele landet tar imidlertid ikke høyde for denne økningen når 2131 
de nye byggene dimensjoneres. Tvert imot planlegges det med en massiv effektivisering av så godt 2132 
som hele den forventede oppgaveveksten. Når behovet beregnes for sykehustjenester benyttes en 2133 
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nasjonal framskrivings modell som forvaltes av Sykehusbygg HF. Det planlegges med at pasientene 2134 
skal ligge enda kortere på sykehus, behandles i poliklinikk i stedet for som døgnpasienter, bo på 2135 
pasienthoteller og overføres til kommunene. I tillegg regner man med at ny teknologi og bedre 2136 
behandlinger skal føre til ytterligere effektivisering. Samhandlingsreformen har totalt sett redusert 2137 
liggetiden i norske sykehus med rundt fire prosent. I 2030-32 er planen at kommunene skal ha tatt 2138 
over 15 prosent av oppgavene innen somatikk i sykehusene og 20 prosent av psykiatrien, mens rundt 2139 
20 prosent til skal trylles bort med andre tiltak. Overføringene til kommunene kalles ikke lenger 2140 
samhandling, kommunene reagerte på dette. Ordet har ikke en god klang. Så dette har fått navnet: 2141 
«Integrerte helsetjenester og samarbeid om de som trenger det mest», men det betyr overføring til 2142 
kommunene. 2143 

I Helsepartiet er vi ekstremt bekymret for disse planene. Presset både i sykehusene og kommunene er 2144 
allerede skyhøyt, at det nå planlegges og bygges for små sykehus i hele landet kan føre til en krise vi 2145 
knapt kan forestille oss i helse- og omsorgstjenestene om ti års tid. 2146 

 2147 

Helsepartiet vil: 2148 

• Ha alle helsetjenestene på ett nivå slik at det uverdige spillet med pasientene som baller som 2149 
sendes fra et nivå til at annet blir fjernet og samarbeidet reelt. 2150 

• Snarest evaluere og endre framskrivningsmodellen til Sykehusbygg HF. Vi har en rekke ganger 2151 
bygd sykehus som har visst seg å være for små fra den dagen de har blitt tatt i bruk. 2152 

• Endre finansieringsmodellen for nye sykehusbygg slik at ikke prosjektene stadig må gjøres 2153 
mindre enn opprinnelig planlagt på grunn av økonomiske problemer som dukker opp. 2154 
Sykehusbygg må fullfinansieres av staten og ikke finansieres med lån over statsbudsjettet 2155 
som i dag. Dette er for øvrig en modell som økonomene i Finansdepartementet gnir seg i 2156 
hendene over fordi det ser ut som store bevilgninger over statsbudsjettet og derfor kan 2157 
brukes til å få politikerne og fagdepartementene til å stramme inn på andre områder. Siden 2158 
dette er lån bekymrer det imidlertid ikke økonomene, for lånene skal tilbakebetales med høye 2159 
renter over sykehusenes ordinære budsjetter i det øyeblikket nøkkelen settes i døren i de nye 2160 
byggene. I realiteten er dette store innstramminger i driftsbudsjettene. 2161 

• Sørge for at det regnes på hvor mye planene om Integrerte tjenester egentlig vil koste 2162 
samfunnet og kommunenes så raskt som mulig. Dette er alternative kostnader som ingen har 2163 
regnet på og kommunene har ikke deltatt i planleggingen. 2164 

 2165 

  2166 

Psykiatri i krise. 2167 

Til tross for fine ord i festtaler er psykisk helsevern stadig budsjett-taperen. I den grad at fagmiljøene, 2168 
pasienter og pårørende varsler om krise. Helsepartiet vedtok på sitt landsmøte 6. juni 2020 et eget 2169 
partiprogram for psykiatri og psykisk helse.  2170 
 2171 
Dette gjorde vi fordi: 2172 
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Psykiske lidelser utgjør mer enn en tredjedel av total sykdomsbelastning hos det norske folk. For 2173 
mennesker under 44 år er psykiske lidelser den viktigste årsaken til uførhet. 2174 

Til tross for helseministerens festtaler om viktigheten av en satsing på psykisk helse og 2175 
statsministerens nyttårstale der hun ber folk som «sliter om å søke hjelp» ser vi at tilbudet til de aller 2176 
sykeste psykiatriske pasientene systematisk bygges ned. 2177 
 2178 
Bent Høies gylne regel om at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal 2179 
vokse mest og prioriteres i spesialisthelsetjenesten, blir i praksis ikke fulgt opp av byråkratiet. Tilbudet 2180 
blir ikke større, det blir mindre. Ergo er ytringer fra politisk ledelse lite annet enn vakre, men tomme 2181 
ord. Dette løser ikke mangelen på kapasitet og ressurser. Tilstanden i norsk psykiatri betegnes av 2182 
stadig flere psykiatri- og rusansatte som «kritisk». 2183 
Psykiatrien bruker en svært liten andel av helsebudsjettene. Den gylne reglen følges ikke i praksis. 2184 

Statistisk sentralbyrå skrev i juni 2018 følgende om kostnadene i spesialisthelsetjenesten:  2185 
Fysisk helse tar stadig størstedelen av kaken. Somatiske tjenester utgjør en langt større del av 2186 
kostnadene enn psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling, vår kommentar). 2187 
Samlet går 7 av 10 kroner til behandling av fysisk sykdom, mens 2 av 10 kroner går til psykisk 2188 
helsevern og TSB. Regnet i kroner og øre øker derfor den største utgiftsposten mest hvert år.  2189 

Helsepartiet mener følgende er hovedproblemene i psykiatri og rusomsorgen: 2190 

1. Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseutfordringer. 2191 
2. Høye selvmordstall spesielt blant unge menn i 20-årene. 2192 
3. Høy forekomst av selvskading, selvmordsforsøk og spiseforstyrrelser. 2193 
4. Behandlingstilbudet til mennesker med alvorlige, psykiatriske sykdommer og alvorlige 2194 

rusproblemer bygges ned i spesialisthelsetjenesten. Krevende pasienter overføres til 2195 
kommunene som mangler kompetanse og ressurser til å hjelpe dem. 2196 

5. Pårørende blir altfor ofte sittende med et krevende ansvar for svært syke pasienter som 2197 
mangler et behandlingstilbud. 2198 

6. De mest alvorlige syke pasientene har fått et dårligere tilbud. 2199 
7. Ytterligere reduksjon i antallet døgnplasser planlegges både i akuttpsykiatri og på såkalte 2200 

intermediæravdelinger som tilbyr langtidsbehandling. 2201 
8. Store vanskeligheter med å få samordnet behandlingen av ruslidelser og psykisk sykdom. Når 2202 

disse henger sammen, bør de behandles samtidig for et optimalt resultat. 2203 
9. Mange eldre har udiagnostiserte, psykiske lidelser som de ikke får hjelp med. 2204 
10. Velferdsordningene kuttes. Syke mennesker får også økonomiske problemer og må i tillegg 2205 

slåss mot «systemet». 2206 
11. Presset i hjelpeapparatet er ekstremt høyt fordi det «effektiviseres» for hardt. Ventetider for 2207 

å få hjelp for mindre alvorlig psykisk sykdom er uakseptabelt lange og muligheten til å få 2208 
kvalifisert hjelp er ofte ikke-eksisterende. 2209 
 2210 

Helsepartiet er sterkt bekymret for nedprioriteringen av psykiatri og rus i spesialisthelsetjenesten, og 2211 
for nedleggelsen av sykehussenger og langtidsplasser innen psykiatri og rusbehandling. Kapasiteten 2212 
er nå så sprengt i psykisk helsevern og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2213 
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spesialisthelsetjenesten, at én av tre henvisninger blir avslått! Ikke fordi pasienten ikke har behov for 2214 
hjelp, men fordi kapasiteten mangler.  2215 

Den minskede kapasiteten i spesialisthelsetjenesten til mennesker med alvorlig psykiatriske lidelser og 2216 
rusproblemer fører til et svært stort press på kommunehelsetjenesten. Manglende kapasitet ved de 2217 
psykiatriske akuttavdelingene på sykehusene fører også til økt press ved de distriktspsykiatriske 2218 
sentrene (DPS). DPS ´ene var i utgangspunktet ment for pasienter med behov for poliklinisk 2219 
behandling, altså ikke innleggelse, men dagbehandling. Nå opprettes noen sengeplasser på en del 2220 
DPS ´er utenfor sykehusene, men DPS ‘ene må avvise de mest alvorlig syke pasientene fordi de ikke 2221 
har bemanning som kan håndtere dem – ofte av sikkerhetsmessige årsaker. Derfor er det ofte de aller 2222 
sykeste og de akutt syke pasientene som blir overlatt til de pårørendes omsorg. Langtidsplasser med 2223 
langvarig behandling for pasienter med store behov og spesialisert helsehjelp blir det også stadig 2224 
færre av.  2225 

Dersom regjeringen hadde kommet med nødvendige ressurser ville det vært bra med psykiatriske 2226 
tilbud nærme folk, der de bor. Slik kunne flere pasienter bo hjemme. Ressursene følger dessverre 2227 
sjelden med, det mangler i dag både penger og kompetanse. Mange kommuner er i ferd med å legge 2228 
ned institusjoner for rusavhengige uten at det er bygget opp annet, fullgodt tilbud i kommunene. 2229 
Nedleggelsene synes økonomisk begrunnet og kommer uten at konsekvensene for pasienter, 2230 
pårørende og samfunnet for øvrig er belyst, meddelt demokratiet eller overhodet vurdert. 2231 
 2232 
Lavterskeltilbud i kommunene kan hjelpe noen i akutte livskriser, men dette vil i de fleste tilfeller ikke 2233 
være et tilbud for personer med alvorlig psykiatriske lidelser. De har behov for langvarig og 2234 
spesialisert hjelp. 2235 

Det er viktig å ha en differensiert tilnærming til psykisk helse og å skille mellom hva som er 2236 
livsproblemer og hva som er alvorlig sykdom. det er viktig å bygge ned stigma rundt psykisk sykdom. 2237 
Samtidig må vi passe oss for å sykeliggjøre det alminnelige (sorg, tristhet, sinne) og for normalisere 2238 
det som er alvorlig behandlingstrengende sykdom. 2239 

Fokus på selvmordsforebygging må rettes mot hele samfunnet. 2240 
Tendensen i Norge er økte selvmordstall. I 2012 tok 523 mennesker selvmord, mens antallet som tok 2241 
sitt eget liv i 2018 var steget til 674. 2242 

Selvmord rammer hardt. Pårørende etterlates med enorme og langvarige belastninger, skyld, skam, 2243 
sinne og ubesvarte spørsmål. En av de største risikomomentene for selvmord er faktisk om man selv 2244 
har opplevd selvmord i familien eller blant nære venner. Selvmord er også et stort problem 2245 
for samfunnet. Tap av individer er tap av styrke, støtte og ressurser. På samme måte som med 2246 
dødsfall i trafikken kan ikke selvmord forhindres ved tiltak rettet bare mot enkeltpersoner. Tiltakene 2247 
må rettes mot hele samfunnet. 2248 

Les mer om dette i Helsepartiets psykiatriprogram. 2249 

Hovedpunktene er at Helsepartiet vil: 2250 

• Jobbe for mer varme, omsorg og respekt i samfunnet, spesielt i møtet mellom det offentlige 2251 
og innbyggerne. Slik som vist i hele programmet vårt. 2252 
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• Opprettholde gode ordninger i velferdsstaten og sørge for at ingen blir stående helt uten 2253 
inntekt gjennom innføringen av situasjonsbestemt borgerlønn og bekjempe fattigdom. 2254 

• Innføre en nullvisjon for selvmord etter modell fra nullvisjonen for dødsfall i trafikken (det har 2255 
vært vellykket). 2256 

• Opprette sentere for selvmordsforebygging etter modell fra Danmark: hit kan fastleger og 2257 
annet helsepersonell henvise mennesker i faresonen og de vil få nærmest øyeblikkelig hjelp. 2258 

• Ha mindre måling og vurdering av barn og unge, samt innføre et skolesystem som legger 2259 
mindre press på kontinuerlig prestasjoner. Barna må også oppleve egenverd, ikke bare 2260 
prestasjons belønnes.  2261 

• Fjerne ordningen med kommunal driftsstøtte til psykologer og la pengene følge pasienten – 2262 
slik vil køene reduseres. 2263 
 2264 

Barn og unges psykiske helse er hele samfunnets ansvar – det tar vi på alvor. 2265 
Vi vet at det ofte er vanskelig for barn og unge som sliter å få riktig hjelp, raskt nok. Feil hjelp kan i 2266 
mange tilfeller gjøre situasjonen enda verre for barnet. Og den riktige hjelpen kan ofte være langt 2267 
unna. Barn og unge med utfordringer kan ikke vente. Derfor må de psykososiale helsetilbudet bygges 2268 
opp i tilknytning til skolene. Helsepartiet har vedtatt å innføre en helhetlig modell for forebygging av 2269 
selvmord, selvmordsforsøk, selvskading, rus og psykisk sykdom hos barn og unge der tidlig innsats og 2270 
inngripen er stikkordene. Se mer under kapittel om Skole, utdanning og forskning der hele modellen 2271 
beskrives. 2272 

En bedre tilnærming til rusproblemer hos ungdom. 2273 
Det er for liten kunnskap knyttet til rusproblemer i barne- og ungdomspsykiatrien. Det finnes barn og 2274 
unge som bruker rus som flukt fra problemer. Når ungdom blir bragt inn på sykehus med 2275 
rusforgiftning blir de bare unntaksvis spurt om hvorfor de har ruset seg. De blir i liten grad tilbudt 2276 
oppfølging. Ungdomsrus kan være et signal om at noe er galt, derfor er det viktig at den unge får rask 2277 
og riktig hjelp. Det finnes ikke noen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjeneste for 2278 
barn og unge under 18 år, til tross for mange barn så tidlig som i starten av tenårene utvikler 2279 
alvorlige rusproblemer. 2280 

Helsepartiet vil: 2281 

• Sikre at unge med risikofylt bruk av rusmidler får effektiv behandling og oppfølging også i 2282 
spesialisthelsetjenestene. 2283 

• Sørge for at barne- og ungdomspsykiatrien styrker sin kompetanse, for å oppdage og 2284 
behandle rusproblemer. 2285 

• Gjenopprette ambulerende team «gatepatruljer» og forebyggende enheter i politiet 2286 
som oppsøker ungdomsmiljøer og holder øye med og tilbyr hjelp til utsatte barn og unge. 2287 

• Utvide ordningen med fritak for egenandel hos fastlegen opp til 20 år slik at dårlig økonomi 2288 
ikke skal hindre barn og unge i å oppsøke helsehjelp. 2289 

 2290 
En bedre tilnærming til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. 2291 
De gamle «asylene» ble i hovedtrekk lagt ned på 80-tallet, nye medisiner og folketrygden hadde etter 2292 
hvert ført til at pasientene ikke måtte bo på sykehus for å bli «sørget for». Avsløringer av 2293 
kritikkverdige forhold ikke minst på Reitgjerdet satte fart i prosessen, men pendelen har svingt for 2294 
langt nå er det bare i underkant av 3400 døgnplasser igjen i norsk psykiatri. Det er altfor lite. 2295 
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Sengepostene er i dag overfylte med alvorlig syke pasienter, også på korridorene. Korridorplasser er 2296 
totalt uegnet for denne gruppen med pasienter. Allikevel er det planlagt en ytterligere 25 prosent kutt 2297 
i antallet sykehussenger fremover! 2298 

I Norge i dag har mennesker med alvorlig psykisk sykdom 20 år kortere forventet levetid enn 2299 
gjennomsnittet av befolkningen. 60 prosent av dødsfallene hos psykisk syke skyldes somatisk sykdom 2300 
som kunne vært forebygget. Blant annet derfor blir det ansett som viktig at psykiatrien 2301 
samlokaliseres med somatikken på vanlige sykehus. Et stort akuttsykehus er imidlertid lite egnet for 2302 
langtidsbehandling for pasienter som trenger plass, ro og stabilitet. Psykiatriske pasienter er vanligvis 2303 
ikke sengeliggende, de trenger plass og rom for å bli bedre, ikke bare en seng. Deler av psykiatrien -da 2304 
spesielt akuttpsykiatrien- kan samlokaliseres med somatikken, men for pasienter med behov for 2305 
langvarig hjelp mener Helsepartiet at egne sykehus med psykiatrisk ekspertise er bedre. 2306 

Pakkeforløp ved alvorlig psykiatrisk sykdom er kritisert av mange, fordi det kan være uhensiktsmessig 2307 
og kanskje sågar skadelig. Raskt inn og kjapt ut, med stadige reinnleggelser, utgjør en 2308 
tilleggsbelastning for pasienter og ikke til gunst for ansatte eller samfunnet. 2309 

 I den moderne tenkningen rundt psykiatri skal også alvorlig syke psykiatriske pasienter raskt ut av 2310 
sykehusene. Med dagens medisiner kommer en del psykosetilstander ganske raskt under kontroll. 2311 
Dette fører til at mange pasienter med lav evne til å ta vare på seg selv skrives raskt ut. Verd å merke 2312 
seg; ved første gangs psykose kan man i de fleste tilfeller avhjelpe så psykosen ikke gjenoppstår. Ved 2313 
annen gangs psykose er det vanskeligere og for hver gang en pasient får psykose øker risikoen for at 2314 
sykdommen blir kronisk. Da går pasienten over i en tilstand hvor psykosen kan vende tilbake resten av 2315 
livet. Det må derfor være et viktig må å hindre tilbakefall. Raske utskrivninger fører til økt fare for at 2316 
flere blir alvorlig syke gjentatte ganger, med alle de lidelser og omkostninger som følger. Dette er en 2317 
stor bekymring hos mange fagfolk.  2318 

Helsepartiet vil: 2319 

• Jobbe aktivt imot den planlagte nedleggelsen av Gaustad psykiatriske sykehus som har et 2320 
meget godt tilbud til psykiatriske pasienter i vakre, landlige omgivelser med plass, ro, 2321 
meningsfylte aktiviteter og muligheter for langtidsbehandling. På Gaustad sykehus er det 2322 
ergoterapiavdeling, kafé og teater som pasientene driver, malerverksted og 2323 
utstillingsmuligheter. Der er hester og eplehage, samt høyt spesialisert personale med riktig 2324 
kompetanse. Det er plass til å utvide og utvikle sykehuset uten å bryte med 2325 
vernebestemmelser. Det finnes planer for en slik utvidelse og fornyelse fra 2011. Den bør tas 2326 
frem igjen. 2327 

• Jobbe for at alle pasienter som trenger det skal få mulighet til langtidsbehandling i egnede 2328 
omgivelser, så lenge de har behov for det. Noen kan bli friske og velfungerende etter så lenge 2329 
som fem eller syv år. Andre vil kanskje aldri bli helt friske, men kan få et godt liv med 2330 
meningsfylt innhold i trygge og stabile omgivelser. 2331 

• At pasientene i psykiatrien skal få godt tilpassede, individuelle tilbud fra spesialister, av lang 2332 
nok varighet. De skal ikke flyttes rundt. Hele livssituasjonen til pasientene må vurderes og 2333 
pasienter som har lav evne til å fungere autonomt må få plass på en spesialisert 2334 
døgnavdeling. Raske utskrivninger bør ikke være et mål i psykiatrien. For pasienter 2335 
med psykoseproblematikk må det settes inn ekstra innsats og ressurser for å 2336 
forhindre gjentatte gjennombrudd av psykose. 2337 
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• Stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien. 2338 
• Opprette flere, egne psykiatriske sykehus med langtidsplasser der det legges til rette for høy 2339 

grad av omsorg og en meningsfull og trygg tilværelse for pasienter som fungerer dårlig i 2340 
samfunnet og i vanlige sykehus. Det må også legges bedre til rette for behandling av 2341 
mennesker med alvorlig psykisk sykdom, både for akuttpasienter som trenger 2342 
akuttbehandling på sykehus og for pasienter med behov for langtidsbehandling, som også 2343 
trenger annen helsehjelp. 2344 

• Somatikken for akuttpasienter og pasienter med behov for langtidsbehandling, som også 2345 
trenger annen helsehjelp. 2346 

• At fastleger som henviser pasienter til psykisk helsevern og får avslag, alltid skal få en 2347 
begrunnelse og konkrete råd om videre behandling av pasienten. 2348 

• Utarbeide en plan for å sikre bedre rekruttering av leger til psykiatrien.  2349 
• Understreke at tvang dessverre kan være nødvendig i for at det skal være mulig å gi 2350 

nødvendig helsehjelp til en del av det mest alvorlig syke pasientene. Muligheten til å benytte 2351 
tvang må ikke innskrenkes, men utvides. Det er å ta ansvar for pasienter som er ute av stand 2352 
til å gjøre det selv. Tvang må også kunne benyttes i en lengre periode enn i dag, men under 2353 
streng kvalitetskontroll og kun når dette utvilsomt er til det beste for pasienten. Manglende 2354 
innsikt i egen situasjon og manglende forståelse av virkeligheten – at pasienten ikke 2355 
erkjenner sykdom og motsetter seg behandling på grunn av sykdommen- er vanlig ved en del 2356 
psykiatriske lidelser. Ved slik sykdom kan den eneste måten å gi forsvarlig helsehjelp være 2357 
ved bruk av tvang. Tvang må selvsagt begrenses til det som er til det beste for pasienten og 2358 
må ikke omfatte ting som ikke er nødvendig for å behandle pasienten for den aktuelle 2359 
sykdommen. 2360 

• Ikke ha pakkeforløp for behandling av personer med alvorlig psykiatrisk sykdom. 2361 
• Erstatte Bent Høies utskjelte «gylne regel» om at psykisk helsevern og rusbehandling skal ha 2362 

høyere vekst enn somatikken i spesialisthelsetjenesten. Ingen helseforetak har klart å nå 2363 
denne målsetningen, annet enn det SSB kaller «prosentvis vekst» som er tallmagi fordi vekst 2364 
fra en liten sum til litt høyere kan fremstilles som «større vekst» (fra 1 krone til 2 kroner er 2365 
100% vekst) enn en adskillig større vekst fra et høyere utgangstall (Fra 100 millioner til 110 2366 
millioner er bare 10% vekst). Den gylne regel må erstattes med en konkret opptrappingsplan 2367 
med øremerkede midler snarest. 2368 

 2369 
Ikke alle pasienter med psykisk sykdom kan eller skal være på sykehus hele tiden. 2370 

Mange pasienter med alvorlige sykdommer som schizofreni og bipolar lidelse kan funger godt. Kun 2371 
10-20 prosent har et langvarig behov for døgnopphold. Alle med en alvorlig psykiatrisk sykdom må 2372 
følges tett opp i kommunene. Ettervernet etter opphold på sykehus er ofte dårlig og nærmest ikke-2373 
eksiterende. Manglende ettervern øker risikoen for tilbakefall. Spesielt viktig er god hjelp etter 2374 
utskrivelse fra langvarig sykehusopphold for unge pasienter som har vært innlagt lenge i barne- og 2375 
ungdomspsykiatrien. Unge mennesker som har gått glipp av utdannelse, mangler nettverk, har små 2376 
muligheter til å få seg arbeid, som kanskje sliter med NAV og som mangler trening i å bo for seg selv, 2377 
må få spesiell oppfølging. Disse unge, sårbare menneskene kan ikke overlates til seg selv gjennom 2378 
lange dager uten meningsfylt innhold, i en kommunal bolig, bare med besøk av psykiatrisk sykepleier 2379 
én gang i uken. 2380 

Personer med alvorlig psykisk sykdom må følges opp langt bedre i primærhelsetjenesten. 2381 
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Helsepartiet vil: 2382 

• Sikre stabil og kvalifisert helsehjelp over tid, gjerne i form av tverrfaglige ambulante team.  2383 
• At pasienter med alvorlig psykisk lidelse skal være sikret et godt kommunalt botilbud, med 2384 

nødvendig tilsyn og oppfølging fra helsepersonell. 2385 
• At hjemmetjenestene, fastlegene og annet helsefaglig personell skal samarbeide med 2386 

spesialisthelsetjenesten når pasienter skrives ut til kommunene. I dag mangler mange, 2387 
spesielt i hjemmetjenestene kunnskap om pasientene de skal ta hånd om. Det kan skape både 2388 
frykt og usikkerhet i møte med pasientene. Det må utvikles et langt bedre samarbeid og de 2389 
ansatte i hjemmetjenestene må få nok opplæring om den enkelte pasient til at de er trygge 2390 
på situasjonen. De må også ha en ansvarlig lege de kan henvende seg til om det oppstår 2391 
problemer. I dag er det ofte slik at når en pasient er utskrevet fra spesialisthelsetjenesten er 2392 
ansvaret overlatt til kommunen. Sykehusene har ingen assistanse å tilby. I akutte situasjoner 2393 
må hjemmetjenesten kontakte politiet som stadig mangler kapasitet eller vegrer seg for å 2394 
rykke ut.   2395 

• Sikre tilgang på rask, spesialisert hjelp hele døgnet. 2396 
• Gå inn for at poliklinikk, ambulant virksomhet og døgnbehandling samlokaliserer i størst 2397 

mulig grad, og at bestemte fagfelt lokaliseres i samme avdeling. Da vil man oppnå bedre 2398 
kontinuitet i behandlingen. Avdelingen der pasienten var innlagt, vil kunne følge ham eller 2399 
henne opp videre med den kunnskap de har. 2400 

• Sikre at pasientens behov for riktig kompetanse, oversikt, kontinuitet og forutsigbarhet er i 2401 
fokus hos alle relevante individer og instanser. 2402 

• At unge som skrives ut av barne- og ungdomspsykiatrien skal få tett oppfølging og hjelp til å 2403 
komme i aktivitet, skole eller arbeid. Den unge må få et tilbud som oppleves som meningsfylt, 2404 
samt sikres samfunnsopplæring, økonomisk støtte og praktisk hjelp til å mestre hverdagen. 2405 
Det bør legges inn stor innsats for å sikre at den unge pasienten får mulighet til å klare seg 2406 
godt i samfunnet etter utskrivning. Det er viktig både for pasienten, pårørende og samfunnet. 2407 
 2408 

 2409 

 2410 

Forebygging, behandling og rehabilitering. 2411 
 2412 
Norske helsetjenester kan deles i tre.  2413 
 2414 
1) Forebygging av uhelse og sykdom, både fysisk og psykisk 2415 
Kosthold, rettigheter, trening, prevensjon, kunnskap / forskning, lovgivning mm. 2416 
 2417 
 2418 

2) Behandling 2419 
Nok behandlingskapasitet, godt utdannet helsepersonell, nok helsepersonell, tidlig tilgang til nye 2420 
medikamenter og metoder, lovgivning. 2421 

3) Habilitering og rehabilitering 2422 
Kapasitet, tilrettelagte tilbud, internasjonalt tilfang.  2423 



 

 66 

 2424 
Tilbudet i behandlingen må dekke det reelle behovet, og ikke som i dag der spesialisthelsetjenestene 2425 
er sterkt underdimensjonert. 10.800 sykehussenger til en befolkning på drøyt 5,3 millioner mennesker 2426 
er altfor lite! Innen psykiatrien står det enda verre til: På 60- og 70-tallet lå befolkningen på godt 2427 
under 4 millioner og vi hadde drøyt 8000 psykiatriske sykesenger. I dag vokser behovet, men antallet 2428 
psykiatriske sykesenger er nå nede på under 3360 senger. 2429 

Helsepartiet vil ha et samfunn der vi ikke løper etter og slukker branner, men er i forkant og sørger for 2430 
at det ikke brenner.  2431 

For at vi skal få til dette må offentlig sektor gjennomgå store endringer, og helsesektoren må være 2432 
første satsingsområde: 2433 

Helsepartiet vil:  2434 

• Lage en helseinvesteringsplan på 500 milliarder kroner, for å få Europas friskeste befolkning. 2435 
Styrke behandlingstilbudet. 2436 

• Legge økt vekt på forebygging for å hindre så mange sykdoms- og ulykkestilfeller som mulig. 2437 

• Satse systematisk satsing på habilitering / rehabilitering.  2438 
 2439 
 2440 

En moderne fastlegeordning 2441 

Ifølge kartlegging er fastlegeordningen den offentlige tjenesten befolkningen er nest mest tilfreds 2442 
med i Norge, etter bibliotekene. Likevel kritiseres ordningen både av ansatte og mange pasienter. I 2443 
snitt er hver nordmann innom primærhelsetjenesten tre ganger i året. Leger og sykepleiere gjør en 2444 
enorm jobb for folks helse, men deres arbeidsoppgaver som statens sekretærer og som portvoktere til 2445 
spesialisthelsetjenesten, tærer på en aldrende stab av fastleger. Nyutdannede leger kvier seg for å 2446 
etablere seg som fastleger og mange steder i landet er det store utfordringer med å rekruttere nok 2447 
fastleger til å dekke befolkningens behov. 2448 

 2449 

Helsepartiet vil: 2450 

• Videreutvikle og modernisere dagens fastlegeordning. 2451 

• Øke rekruttering til fastlegeordningen ved å gjøre deres gjerning rikere på fag og fattigere på 2452 
dokumentasjon og unødig papirarbeid. 2453 

• Ha større fleksibilitet i fastlegeordningen med faste ansettelser via sykehusene, og i offentlige 2454 
fastlegekontorer. Dette vil spesielt være egnet for nyutdannede leger som ikke ønsker å starte 2455 
karrieren med alle de store investeringer egen praksis krever. 2456 

• Begrense endel av kontroll- og sekretæroppdragene fastlegene settes til i stadig økende grad. 2457 
Legge til rette for at fastlegene i større grad kan knytte til seg sykepleierassistanse mm. 2458 

• I større grad legge til rette for at pasienten følges opp av sin fastlege når pasient flytter på 2459 
sykehjem. 2460 

• At barn og unge får fri fastlegehjelp til og med myndighetsalder. 2461 
 2462 
 2463 
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Bedre planlegging og store nok sykehus til å opprettholde kapasiteten i hele Norge. 2464 

 2465 

Norge kom godt ut av koronapandemien – men det var ikke fordi vi var godt forberedt 2466 
Helsepartiet mener at koranapandemien har vært et vekker. Vi måtte stenge ned hele samfunnet for 2467 
å beskytte sykehusene våre, de er nå så små og har så få sykehussenger at de ikke var i stand til å 2468 
håndtere en stor epidemi i Norge. Nesten 300.000 andre pasienter fikk de første månedene utsatt 2469 
sine avtaler, operasjoner, inngrep og avtaler for å gi plassen til pandemipasienter.  2470 
 2471 
Helsetjenestene våre manglet det meste da pandemien traff: gode smittevernplaner, oversikt over 2472 
intensivkapasitet, smittevernutstyr, og legemiddellager og respiratorer var mangelvare, for å nevne 2473 
noen. Det gikk bra i første runde fordi regjerningen hadde handlekraft til å stenge ned hele 2474 
samfunnet. Mange mente at tiltakene var for massive, men de var nok helt nødvendige fordi 2475 
helsetjenestene ikke var rustet til å håndtere veldig mange syke. Takket være vår rikdom hadde vi 2476 
kunnet koste penger på problemene nedstengingen førte til, men det er grunn til å spørre seg om 2477 
noen av disse pengene kunne vært spart om vi hadde vært føre var og investert i reservekapasitet og 2478 
beredskapslagre.  2479 

Helsepartiet advarte i kraftig ordelag på sitt årsmøte i 2019 omtrent et år før pandemien –gjennom 2480 
resolusjon om helseberedskap og hele landsmøtets navn var «Helse er beredskap og beredskap er 2481 
helse». Advarslene kom også fra Verdens helseorganisasjon WHO og fra Direktoratet for 2482 
samfunnssikkerhet og beredskap. Heller ikke de siste ble lyttet til. Føre-var var regjeringen altså ikke, 2483 
men kanskje vi alle kan lære noe av dette? 2484 

Norge trenger mer kapasitet og beredskap, vi trenger store nok sykehus. Det kan komme nye 2485 
pandemier, og farligere pandemier, mer smittsomme og mer dødelige. De kan komme om vinteren 2486 
samtidig med influensasesongen og glatte gater. 2487 

Vi må slutte å bygge for små sykehus. 2488 
Det er imidlertid lite som tyder på at lærdommen har kommet ennå. Midt under pandemien fortsatte 2489 
en stor prosjektorganisasjon ufortrødent med planene om å rive store deler av Rikshospitalet for å 2490 
bygge nye sykehusbygg på en altfor trang tomt. En løsning som er rådyr og som på ingen måte vil 2491 
løse kapasitetsproblemene i hovedstaden. Dersom Ullevål sykehus legges ned etter planen vil vi bli 2492 
stående med kjempeproblemer om et en tiårs tid. Kapasiteten på Ahus er for lengst sprengt og juni 2493 
2020 kom rapporten som fortalte det som hadde vært åpenbart fra første dag – Sykehuset i Østfold, 2494 
Kalnes ble bygget altfor lite. Rapporten på over 600 sider var meget kritisk og viste at for trange 2495 
sykehus skaper store driftsutfordringer og setter pasientsikkerheten i fare. På den andre siden av Oslo 2496 
er sykehusprosjektet i Drammen spadeklart. Alle er klar over at det både blir for lite og for dyrt, men 2497 
ledelsen i Helse Sør-Øst sier at det er for sent å gjøre noe med det! I Porsgrunn bygges det også for 2498 
lite. Listen er lang. Regjeringen Solberg skryter av at det skal bygges nye sykehus for 100 milliarder de 2499 
neste fem årene, men glemmer å si at det skal legges ned flere sykehussenger enn det skal bygges 2500 
jevnt over. Bunadsgeriljaen leverte i august 2020 en rapport som viste at det nye fellessykehuset for 2501 
Nordmøre og Romsdal, som straks har byggestart blir for lite og er langt mindre lønnsomt enn det 2502 
ville være å beholde to sykehus. Et sykehus i Kristiansund og et nytt sykehus i Molde er både 2503 
bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk mer lønnsomt og vil i tillegg sikre bedre helsetjenester til 2504 
befolkningen. I Innlandet holder de også på med sykehusplaner som splitter fylket fordi det 2505 
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opprinnelig skulle bygges et stort fellessykehus og de fleste andre skulle legges ned. Nå må imidlertid 2506 
fellessykehuset nedskaleres av økonomiske årsaker. Det er det samme som skjer i hele landet. 2507 
Sykehus som på grunn av framskrivings modellen i utgangspunktet er planlagt for små – blir enda 2508 
mindre i løpet av prosessen.  I Finnmark har nye Kirkenes sykehus nettopp åpnet – for lite og i 2509 
Hammerfest er hjørnesteinen lagt ned på et sykehus som hadde fire etasjer på tegnebrettet og som 2510 
nå plutselig bare har tre etasjer, og blir altfor lite. Alta som har den største befolkningen derimot får 2511 
ikke noe eget sykehus. Det har ikke Finnmarkssykehuset råd til på grunn av finansieringsmodellen. 2512 

Helsepartiet vil: 2513 

• Stoppe Aker/Gaustad prosjektet i Oslo med planlagt rivning på Rikshospitalet 2514 
• Stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus 2515 
• Stoppe raseringen av Rikshospitalet 2516 
• Stoppe nedleggelsen av Gaustad sykehus – de psykiatriske pasientene skal ikke 2517 

flyttes til blokker i Norges mest trafikkerte veikryss. 2518 
• Forsøke å få Helse Sør-Øst til å bygge stort nok i Drammen 2519 
• Hindre at alle Helse Sør-Østs ressurser går til et prestisjeprosjekt i Oslo som veldig få 2520 

vil – men som vil føre til at det ikke blir noen penger til nye sykehusbygg i Innlandet, 2521 
sårt tiltrengte utvidelser av Ahus, Kalnes og Sykehus Sørlandet de neste 20 årene, for 2522 
å nevne noen av komplikasjonene 2523 

• Stoppe Sykehuset Innlandets planer om å legge ned spesialistsykehus og 2524 
rehabiliteringssteder for å spare penger i den tro at Innlandets sparepenger vil sikre 2525 
at de får bygge nytt (mellom)stort sykehus ved Mjøsbrua. Det kommer de ikke til å få 2526 
gjort siden pengene skal gå til Oslo, men pasientene merker konsekvensene av 2527 
forsøket allerede nå 2528 

• Droppe planene om Mjøssykehuset i Innlandet og satse på å ruste opp og beholde 2529 
alle de eksiterende sykehusene – også i Hamar hvor det er behov for et nytt 2530 
sykehusbygg 2531 

• Stopp byggingen av fellessykehuset i Møre og Romsdal, og i stedet beholde 2532 
sykehuset i Kristiansund og bygge et nytt sykehus for Molde – på Hjelset eller andre 2533 
steder 2534 

• Sikre at befolkning i Alta, Karasjok og Kautokeino får eget sykehus i Alta. Da kan det 2535 
hende at sykehuset som bygges i Hammerfest blir stort nok også 2536 

• Evaluere og endre framskrivings modellen for dimensjonering, sykehuskapasitet 2537 
snarest med et spesielt kritisk blikk på de optimistiske ideene om hvor mye som kan 2538 
effektiviseres ved overføring til kommunene 2539 

• Endre hele finansieringsmodellen for sykehusbygg slik at det fullfinansieres med 2540 
bevilgninger over statsbudsjettet 2541 

• Fjerne helseforetaksmodellen 2542 
 2543 

Et individtilpasset kosthold for bedre helse. 2544 

Det er allment akseptert at et riktig kosthold har stor betydning for å forebygge sykdom og at det 2545 
også kan ha stor betydning i behandling av sykdom. Derimot er det ikke full enighet om hva et riktig 2546 
kosthold er, eller om samme kosthold er riktig for alle. Ofte snakkes det om et «sunt» kosthold som 2547 
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om dette er noe allmenngyldig, og at oppfatningen av hva dette «sunne» kostholdet er, er 2548 
uforanderlig. 2549 

Helsepartiets kostholdspolitikk bygger på prinsippene om verdighet, respekt for enkeltmennesket, 2550 
individualitet, valgfrihet og det grunnleggende prinsipp om å sette mennesket først. Dessuten 2551 
erkjenner Helsepartiet at kunnskap er i endring og at det kan være ulik forståelse av 2552 
kunnskapsgrunnlaget. 2553 

Helsepartiets kostholdspolitikk tar utgangspunkt i at vi er forskjellige. Det er ikke slik at ett sett 2554 
universelle kostråd er like gunstig for oss alle. Ikke «one size fits all». Dessuten tar vi mennesker ulike 2555 
valg med hensyn til hva vi ønsker å spise. Disse valgene kan være en følge av overbevisninger, knyttet 2556 
til livssyn eller helse. Helsepartiet mener at helsepersonell og helseinstitusjoner må respektere 2557 
individenes/pasientenes valg av kosthold uavhengig av om det er basert på en overbevisning knyttet 2558 
til livssyn eller til individets egne valg for sin helse. 2559 

Helsepersonell må likevel ha en rett til å mene at et annet kosthold enn det pasienten er overbevist 2560 
om er riktig for seg, er best for pasienten. Helsepersonell har ut fra en faglig begrunnelse rett og plikt 2561 
til å synliggjøre de råd man mener er mest gunstige for pasienten. Dette må også gjelde når legens 2562 
råd for den enkelte pasient avviker fra de generelle norske kostråd, som primært gjelder for friske 2563 
individer uten sykdommer. 2564 

  2565 

Overvekt og fedme. 2566 
En undersøkelse viser at 60-70 % av den voksne befolkningen i Norge er overvektige og mer enn 22 % 2567 
lider av fedme (HUNT 4; 2017-18). Norge er ett av landene i Europa som har hatt størst økning i 2568 
forekomst av fedme de siste årene med en vekst på 44 prosent siden 2000. Et høyt inntak av 2569 
karbohydrater, som blir til sukker i blodet, fører hos mange til insulinresistens med utvikling av 2570 
overvekt og fedme.  Dette kostholdet anbefaler norske helsemyndigheter. En helseøkonomisk rapport 2571 
har anslått at de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til fedme kan dreie seg om 68 milliarder 2572 
kroner per år. Hvert år «slankeopereres» 3-4000 nordmenn.  Mange betaler selv for operasjonen. 2573 
Kanskje hadde mange av dem ikke hatt behov for operasjon dersom de hadde fått andre kostråd.  2574 

Diabetes type 2. 2575 
Mange med overvekt og fedme utvikler diabetes type 2. I Norge antas at flere enn 200.000 har kjent 2576 
diabetes type 2. I tillegg vet man fra undersøkelser at det nesten er like mange i befolkningen som har 2577 
diabetes type 2 uten å vite om det, altså muligens hele 400.000 med diabetes type 2. Antall personer 2578 
som bruker diabetesmedisiner i 2018 var ifølge Reseptregisteret omtrent 200.000. Av disse regner 2579 
man at omtrent 30.000 har diabetes type 1. Man kan da anta at 170.000 personer med diabetes type 2580 
2 bruker medisiner for å få bedre blodsukkerkontroll. Hvor mange med kjent diabetes type 2 som kun 2581 
kontrollerer blodsukkeret sitt ved hjelp av kosthold, er ukjent, men Folkehelseinstituttet estimerte 2582 
antallet til 60.000 i 2017. Det er imidlertid verdt å merke seg at antall personer som brukte 2583 
diabetesmedisiner i 2004 var 110.000.  Ettersom vi kan anta at forekomsten av personer med 2584 
diabetes type 1 har vært relativt konstant er det svært sannsynlig at antall med diabetes type 2 som 2585 
bruker medisiner har økt fra 80.000 i 2004 til 170.000 i 2018. Det er mer enn en dobling i løpet av 15 2586 
år. I tillegg til de 400.000 nordmenn som har diabetes type 2, er det anslått at så mange som 600.000 2587 
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innbyggere har pre-diabetes og står i fare for å utvikle diabetes! 2588 
Dette kommer ikke av seg selv. Kostholdet er en viktig faktor. 2589 

Hjerte- og karsykdom. 2590 
De fleste som utvikler hjerte- og karsykdom i dag, har samtidig forekomst av ulike risikofaktorer 2591 
knyttet til det man kaller metabolsk syndrom eller insulinresistenssyndromet. Metabolsk syndrom 2592 
kjennetegnes ved overvekt/fedme, diabetes type 2 eller høyt fastende blodsukker, forstyrrelser i 2593 
blodets fettstoffer og høyt blodtrykk. Et kosthold med færre karbohydrater vil redusere kroppens 2594 
insulinnivå og utviklingen av insulinresistens. Fordi hovedmekanismen som ligger til grunn for 2595 
metabolsk syndrom, er insulinresistens, vil et lavere inntak av karbohydrater bidra til en reduksjon i 2596 
forekomsten av metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom. 2597 

Kreft. 2598 
Flere typer kreft forekommer hyppigere og i mer alvorlig form hos personer med overvekt/fedme, 2599 
diabetes type 2 og metabolsk syndrom. En av mekanismene som knyttes til denne sammenhengen er 2600 
en økt konsentrasjon av insulin i blodet som følge av insulinresistens. Det økte insulinnivået er knyttet 2601 
til økt celledeling, som ved kreft. Et kosthold med et lavere inntak av karbohydrater, og derigjennom 2602 
et lavere insulinnivå i blodet, kan trolig gi redusert forekomst og bedre prognose ved kreft. Forskning 2603 
pågår. 2604 

Betennelsessykdommer. 2605 
Forekomsten av ulike kroniske betennelsessykdommer er økende og er trolig den gruppen sykdommer 2606 
som bidrar mest til redusert livskvalitet i befolkningen. Samtidig utgjør betennelsessykdommer svært 2607 
ofte grunnlaget for innvilget uføretrygd. Det er velkjent at et høyt inntak av karbohydrater stimulerer 2608 
til betennelse, både direkte via et høyt blodsukkernivå og ved å øke nivået av insulin. I tillegg er det 2609 
velkjent at et høyt nivå av flerumettet omega-6 fett stimulerer til betennelse. Dessverre merkes ikke 2610 
matvarer med innhold av omega-6 fett. Det er kun innholdet av flerumettet fett (summen av omega-2611 
3- og omega-6-fett) som vanligvis oppgis. Dessuten kan proteiner i mat utløse betennelsessykdommer 2612 
hos disponerte personer. Særlig er det grunn til å påpeke en betydelig økning av cøliaki de siste 10-2613 
årene. Vi vet at det er proteinet gluten som utløser cøliaki, og derfor er det urovekkende at denne 2614 
økningen i forekomst av cøliaki skjer parallelt med myndighetenes anbefaling av grove 2615 
kornprodukter, som svært ofte er tilsatt ekstra gluten. Det er velkjent at cøliaki er forbundet med en 2616 
høyere forekomst av en rekke andre autoimmune sykdommer, og gluten knyttes ofte som mulig 2617 
utløsende mekanisme også ved disse sykdommene. Også andre matproteiner enn gluten knyttes til 2618 
autoimmune sykdommer. Mange opplever bedring av symptomer på slik sykdom når de unngår 2619 
matproteiner fra for eksempel melk og egg. Disse individuelle erfaringene må respekteres, og det må 2620 
tas hensyn til matintoleranser ved servering av mat i offentlige institusjoner i særdeleshet og i 2621 
restauranter og kafeer i alminnelighet. 2622 
NB: Helsepartiet vedtok resolusjon mot tilsatt gluten i maten, res nr 5, 2018. 2623 

Effekt av giftige substanser i maten. 2624 
Vi vet ikke godt nok hvilken effekt bruk av kjemiske sprøytemidler i matproduksjonen har på oss 2625 
mennesker. I tillegg kommer at maten kan inneholde andre giftige stoffer som tungmetaller og 2626 
persisterende organiske giftstoffer (POP) som vi ikke kjenner langtidseffektene av. Ny kunnskap om 2627 
den giftige virkningen av ulike plantevernmidler gir grunnlag for bekymring. Når grenseverdier blir 2628 
endret, indikeres at kunnskapen ikke har vært god nok når plantevernmidlene er blitt godkjent. De 2629 
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giftige stoffene er testet hver for seg, men vi vet at virkningen kan være en annen når flere giftige 2630 
stoffer brukes sammen (cocktaileffekt). Helsepartiet mener vi bør ha en føre-var-holdning og være så 2631 
restriktive som mulig i forhold til godkjenning av plantevernmidler. Som et ledd i dette mener 2632 
Helsepartiet at Mattilsynet må gis mulighet til hyppigere kontroller, og for å stimulere til økt bruk av 2633 
økologisk mat vil Helsepartiet fjerne merverdiavgift på økologisk mat. 2634 

Helsepartiet vil: 2635 

• At de generelle kostrådene skal legge vekt på individualitet; for noen kan et lavere inntak av 2636 
karbohydrater og et høyere inntak av fett enn dagens anbefalinger gjøre det lettere å unngå 2637 
vektøkning, utvikling av diabetes type 2 og andre sykdommer forbundet med metabolsk 2638 
syndrom. 2639 

• At det generelle rådet om å øke inntaket av grove kornprodukter med 20 % frem til 2021 2640 
reverseres. 2641 

• At personer med diabetes må anbefales et kosthold som reduserer blodsukkeret. De bør få 2642 
informasjon om muligheten for at kosthold kan kontrollere blodsukkeret. 2643 

• At personer med fedme får råd om flere strategier for vektreduksjon, inkludert et kosthold 2644 
med svært lite karbohydrater. 2645 

• At ingen slankeopereres uten at de har fått tilbud om et ketogent lavkarbokosthold. 2646 
• At tilgjengeligheten av godteri og søte leskedrikker begrenses. Alle som opplever avhengighet 2647 

av/tiltrekning til søtsaker, bør slippe å bli eksponert for disse produktene ved handling i 2648 
dagligvareforretninger. Helsepartiet vil arbeide for en lov/forskrift som begrenser 2649 
dagligvareforretningene sin adgang til å plassere godteri og leskedrikker nær kassene i 2650 
butikken og istedenfor krever at godteri og leskedrikker plasseres i et eget rom i 2651 
dagligvarebutikkene. 2652 
Aavvikle Nøkkelhullmerket. Det er ingen holdepunkter for å hevde at fettfattig og industrielt 2653 
bearbeidet mat gir noen helsegevinst for befolkningen. 2654 

• At dersom en produsent angir at et produkt har helseeffekter, må de påståtte helseeffektene 2655 
dokumenteres. 2656 

• At det blir forbudt å tilsette ekstra gluten i bakverk. 2657 
• At det utredes om en høy eksponering av matproteiner som gluten og melkeprotein, som 2658 

følge av at helsemyndighetene har fremmet et fettfattig kosthold, har bidratt til en økning av 2659 
betennelsessykdommer. 2660 

• At prosessert mat merkes med innhold av omega-3- og omega-6-fett. 2661 
• At fôr til husdyr endres slik at innholdet av omega-3-fett økes og omega-6-fett reduseres. 2662 

Dette kan gjøres ved å ilegge en særavgift på kraftfôr som har en høy andel av omega-6-fett 2663 
sammenlignet med omega-3-fett slik som soyaholdig kraftfôr. Dessuten vil Helsepartiet 2664 
arbeide for at det gis tilskudd til utnytting av gressbeite og bruk av liknende bærekraftig fôr. 2665 

• At merverdiavgift på økologisk mat fjernes slik at forbruket av økologisk mat økes. 2666 
• At alle offentlig godkjente institusjoner som for eksempel helseinstitusjoner, sykehjem, 2667 

barnehager og skolefritidsordninger skal kunne tilby mat i tråd med hver enkelt person sine 2668 
matintoleranser og preferanser av kosthold som enten er religiøst eller helsemessig 2669 
begrunnet. Det betyr blant annet at personer som spiser et lavkarbokosthold av helsemessige 2670 
grunner, skal få tilbud om et slikt kosthold. 2671 

• At Nasjonalt råd for ernæring skal rapportere direkte til statsråden med ansvar for folkehelse 2672 
og ikke til Helsedirektoratet slik som nå. Helsepartiet mener at Nasjonalt råd for ernæring må 2673 
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inkludere fagpersoner med ulike synspunkter på hva som er et «sunt» kosthold og må også 2674 
speile ulike oppfatninger i befolkningen av hva som er et «sunt» kosthold. 2675 

 2676 
. 2677 

Hva har vi lært av pandemien? 2678 

 2679 
Koronapandemien har vist oss hvor avgjørende helse er for hver enkelt. Helse er helt grunnleggende 2680 
for hvordan vi lever våre liv, hvordan vi deltar i arbeidslivet eller ei, hvordan vi deltar i samfunnet og i 2681 
økonomien. Alle nivåer påvirkes av helse.  2682 
 2683 
Så lenge helsen er på plass tenker de færreste over hvor grunnleggende helsen er. Det er først når vi 2684 
blir syke, eller når verden utsettes for smitte, at alt forandres. Liv og helse er grunnlaget for all 2685 
livsutfoldelse, for samfunnsdeltakelsen og for økonomien. Derfor er Helsepartiets slagord: Liv og helse 2686 
viktigst.  2687 
 2688 

 2689 

 2690 

 2691 

 2692 

  2693 
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8. BARN, FAMILIE OG OPPVEKST: 2694 

En trygg barndom for alle barn i et moderne 2695 

samfunn. 2696 

 2697 
Velferdssamfunnet vårt skal bidra til at Norge er et godt land å stifte familie i. Det er viktig for å sikre 2698 
gode oppvekstsvilkår for barn. Vi er opptatt at det finnes mange ulike familier i dag.  2699 

En god og trygg barndom for alle barn. 2700 

Helsepartiet vil at det skal være rom for alle typer av familier. 2701 
Den tradisjonelle kjernefamilien med mor, far, to barn, hund, stasjonsvogn og rekkehus finnes 2702 
fortsatt, men det finnes mange flere typer familier.  Norske familier er: enslige foreldre med et barn, 2703 
til store barnerike familier med tre generasjoner under samme tak, familier med dine, mine og våre 2704 
barn og familier med to mødre og så videre. Noen bor midt i byen, andre bor et godt stykke fra 2705 
nærmeste tettsted. Hverdagene til familiene er ganske så forskjellig i Norge anno 2021. Økonomien i 2706 
familiene er også svært forskjellig. Det som ser ut til å påvirke økonomien mest er om det er to voksne 2707 
i full jobb og helse. Sykdom eller funksjonsnedsettelser hos de voksne eller hos barna påvirker 2708 
dagliglivet og økonomien.  2709 
 2710 
Familiene er en del av et større fellesskap som er viktig. 2711 
Vi er opptatt av syke barn og foreldres rett til helsehjelp, støtte og velferdsordninger og vi er opptatt 2712 
av de pårørendes rettigheter og stilling. De fleste norske familier i Norge i dag har svært gode 2713 
forutsetninger, men ikke alle og det er dem vi er mest opptatt av. Samtidig er vi opptatt av at det er 2714 
viktig for barn å ikke skille seg negativt ut i oppveksten og vi mener derfor at gode universelle 2715 
velferdsordninger er viktig. Det gjør at alle får muligheter på lik linje og bidrar til å forhindre 2716 
stigmatisering, utenforskap og kanskje mindreverdighetskomplekser. For barna våre er familiene de 2717 
vokser opp i veldig viktige, men også samfunnet rundt – både fordi det setter rammer og fordi barna 2718 
og familiene deres trenger å være en del av og inkludert i et større fellesskap. 2719 

Alt påvirker familiene, skolene og barnehagene er selvfølgelig spesielt viktige, men arbeidslivet, 2720 
helsetjenestene, eldreomsorgen, likestilling, inkludering også videre påvirker også i sterk grad 2721 
familienes forutsetninger. 2722 

Helsepartiet vil: 2723 

• Sikre og utvikle velferdssamfunnet. 2724 

• Sikre god ivaretagelse for familier der det er store helseutfordringer. 2725 
• Arbeide for å beholde små forskjeller mellom folk i Norge. 2726 

• Sikre likestilling, likeverd og mangfold. 2727 

• Arbeide for et samfunn preget av verdighet, omsorg og respekt der liv og helse er viktigst og 2728 
overordnet økonomi. Økonomi er og skal være middelet, ikke målet. 2729 
 2730 
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Helsepartiet vil bekjempe barnefattigdom ved å hindre at foreldrene blir fattige. 2731 
Fattigdom bekjempes ikke med kutt i velferdsordninger til foreldrene. Barn som har fattige foreldre, 2732 
blir fattige barn. Helsepartiet vil reversere en rekke usosiale kutt i arbeidsavklaringspenger og 2733 
uføretrygd som har blitt gjennomført de siste årene. Se kapitlet om velferdssamfunnet. Det viktigste 2734 
for å forhindre fattigdom er uten tvil at foreldrene er i arbeid, men der hvor det enten ikke finnes 2735 
arbeid eller en eller begge foreldrene ikke kan jobbe på grunn av sykdom vil ikke kutt i støtten føre til 2736 
at flere kommer i arbeid, men det vil føre til fattigdom. Det later til at den sittende regjeringen ikke 2737 
har forstått dette. 2738 

For å avhjelpe familier med lav inntekt og sikre inkludering av alle vil Helsepartiet: 2739 

• Ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier. 2740 

• Helsepartiet vil innføre gratis SFO/Aktivitetsskole. 2741 
• Gi barn i asylmottak rett til barnehageplass. 2742 

• Innføre gratis skolelunsj med tilbud om variert og sunn varm mat til alle skoleelever. 2743 

• Innføre gratis helsehjelp for barn og unge opp til 18 år i alle de offentlige helsetjenestene. 2744 

• Gi støtte til barnefamilier som har barn som av helsemessige eller andre årsaker ikke har 2745 
glede og nytte av barnehageplass. 2746 

• Beholde og styrke barnetrygden, er en viktig universell ordning. 2747 

• Sikre at barnetrygden holdes utenfor når foreldrenes behov for økonomisk hjelp beregnes. 2748 
Barnetrygd skal alle få uten at det fører til kutt. 2749 

• Sikre at barn og unges inntekt på småjobber skal betraktes som deres lommepenger og ikke 2750 
bli lagt til foreldrenes inntekt. 2751 

 2752 

Økonomisk støtte ved fødsel og adopsjon 2753 

Programkomiteen mener: 2754 
Fruktbarheten i befolkningen går stadig ned. Hver kvinne føder nå i gjennomsnitt bare 1.54 barn. I 2755 
2009 fødte norske kvinner i gjennomsnitt 1.98. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i Norge 2756 
nærmer seg 30 år (29.8 år i 2019 og er stadig økende). Økende alder er en av årsakene til at det fødes 2757 
færre barn. At kvinnene er eldre når de føder gir også økt risiko for ufrivillig barnløshet, 2758 
komplikasjoner under svangerskap og fødsel og større helseproblemer både for mor og barn. Vi får 2759 
også en aldrende befolkning med for få unge i arbeidsfør alder på sikt. Det er derfor ønskelig at flere 2760 
får barn tidligere og at hver kvinne i gjennomsnitt får flere barn enn i dag. Dagens politikk premierer 2761 
de som venter med å få barn til de er i 30-årene i form av en langt bedre økonomisk kompensasjon. 2762 
Kvinner som ikke har inntekt når de får barn – for eksempel fordi de er studenter mottar kun et 2763 
engangsbeløp på kr 84.720 (2020) mens foreldre som er ferdig med studier og i full jobb mottar 100 2764 
eller 80 prosent av full lønn avhengig av hvor mange uker med permisjon de velger å ta ut. Forskjellen 2765 
i støtte er så stor at mange venter med å få barn av økonomiske grunner.  2766 

Helsepartiet mener det er grunn til å vurdere om støtteordningene fører til et resultat som faktisk ikke 2767 
er ønsket. Myndighetenes offisielle holdning er vi ønsker at hver kvinne skal føde flere barn. For at vi 2768 
skal opprettholde en befolkningsvekst i Norge er det behov for at hver kvinne i gjennomsnitt føder 2.1 2769 
barn. 2770 

Dagens ordning er dessuten usosial fordi den gir mest til dem som har mest og vi mener dette er feil 2771 
bruk av offentlige midler. 2772 
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Helsepartiet vil derfor se på mulighetene for å endre hele systemet med svangerskapspermisjon og 2773 
foreldrepenger og i stedet gå inn for lik engangsstøtte til alle som får barn. 2774 

Dissens: Flertallet på Helsepartiets ekstraordinære landsmøte 5. september 2020 ville i stedet: 2775 
Innføre 18 mnd. svangerskapspermisjon med 80 % inntekt i hele perioden. 2776 

Økt valgfrihet i foreldrepermisjonen 2777 

Det er pr i dag lovfestet at far skal ha 15 uker permisjon og mor skal ha 15 uker permisjon ved fødsel. 2778 

Helsepartiet mener det er ønskelig med lovfestet permisjon for far, men ikke så mange uker som det 2779 
er pr i dag. 2780 

Vi må stole på at den enkelte familie selv kan bestemme hva som er best for barnet og deres familie. 2781 
 2782 
Helsepartiet vil: 2783 

• Ha økt valgfrihet i foreldrepermisjonen. 2784 
 2785 

En god og trygg fødselsomsorg 2786 

Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, men «sparekniven» som har rammet fødselsomsorgen 2787 
gjennom flere år, har ført til en uheldig utvikling. Fødesteder er lagt ned, uplanlagte hjemmefødsler 2788 
og transportfødsler har økt, det er jordmor mangel i kommunene og barselkvinner blir sendt hjem fra 2789 
sykehuset i ekspressfart. Stadig flere fødsler blir igangsatt, inngripen i normale fødselsprosesser har 2790 
økt og flere tar keisersnitt. Utviklingen må snu. I februar 2018, kom Verdens helseorganisasjons 2791 
(WHO) med nye retningslinjer for en global fødselsomsorg, der målet er å redusere unødvendige 2792 
medisinske inngrep i fødsel og å sette kvinnen i sentrum av omsorgsmodellen. Alle kvinner skal bli 2793 
sett, hørt og ivaretatt under svangerskapet, i fødsel og barseltiden. Det er avgjørende med et tilbud 2794 
som ivaretar mor og barn.  2795 
 2796 
Helsepartiet vil:  2797 

• Sørge for å ha spesialkompetanse til oppfølging under svangerskap og fødsel for spesielt 2798 
sårbare kvinner ved sykehusene – det kan være kvinner som har opplevd vold og overgrep, er 2799 
i LAR-behandling eller har alvorlig psykisk sykdom. Disse kvinnene og deres barn er svært 2800 
sårbare og trenger hjelp fra helsepersonell med spesialkompetansen. 2801 

• Ha flere jordmødre i kommunene.  2802 

• Øke antall fødesteder: Fødestuer, fødeavdelinger og jordmorstyrte fødeavdelinger longside, 2803 
for å opprettholde en desentralisert og differensiert fødselsomsorg. Det er viktig å bevare 2804 
kvinners rett til å velge fødested, inkludert hjemmefødsel. Forskning viser at hjemmefødsel er 2805 
trygt, betinget at kvinnene selv vil det og det er mulighet til å bli overflyttet til sykehus ved 2806 
komplikasjoner.  2807 

• Tilrettelegge for individuelle behandlingsopplegg. 2808 

• Vektlegge kvinners frihet til å velge hva som er best for dem og gi nyansert informasjon om 2809 
valgmuligheter i fødselsomsorgen.  2810 

• Sørge for kontinuerlig oppfølging og omsorg gjennom graviditet, fødsel og barsel. Den 2811 
fødende familie skal ha mulighet til å få oppfølging fra den samme jordmoren hele veien – fra 2812 
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første konsultasjon, gjennom svangerskapet og under fødselen. (dette gjøres ved Roskilde 2813 
Sykehus i Danmark). 2814 

• Redusere bruk av unødvendige medisinske inngrep hos friske normalfødende.  2815 

• Tilrettelegge for en god fødselsopplevelse. Det skal være god kommunikasjon mellom 2816 
fødende og helsepersonell under fødselen. 2817 

• Sikre at sårbare gravide bør få tilbud om bruk av doula som del av offentlig fødselsomsorg.  2818 

• Ha hjemmefødsel inn i det offentlige fødetilbudet.  2819 

• At kvinner som blir rammet av fødselsdepresjon skal raskt få den hjelpen de trenger.  2820 
 2821 

Satse på barselomsorgen for å gi barna en god start på livet 2822 

Barselomsorgen er under press. Nylig sendte barselavdelingen på Rikshospitalet en bekymring til 2823 
arbeidstilsynet, da de ikke lenger kunne stå inne for forsvarligheten av den behandlingen de ga 2824 
barselfamiliene. Det sitter langt inne for en yrkesgruppe å gå til et slikt steg. Barselomsorgen må 2825 
styrkes omgående, både på sykehusene og i kommunene, slik at alle nyfødte og deres familier får en 2826 
god og forsvarlig barselomsorg.  2827 

Barselomsorgen skal være lett tilgjengelig og ha lav terskel. I 2018 ble 55 120 levende barn født i 2828 
Norge. Behovet for god barselomsorg er stort. Dette er også viktig dersom vi ønsker å øke 2829 
fødselstallene i Norge. En god barselomsorg krever nødvendig dekning av jordmødre og barnepleiere. 2830 
Det er god samfunnsøkonomi er å legge til rette for en god start for en nybakt familie, og slikt arbeid 2831 
gir et godt grunnlag for optimalisering av fysisk og psykisk helse i det som for mange kan være en 2832 
krevende tid. 2833 

I Norge har vi faglige retningslinjer for barselomsorgen. Uavhengig av om barseltiden tilbringes 2834 
hjemme eller på sykehus, skal denne tiden tilrettelegges på en forutsigbar og familievennlig måte. 2835 
Den skal være individuelt tilpasset og ha kontinuitet. 2836 

Helsedirektoratet definerer de to første ukene etter fødsel som «en kritisk tid for familier med nyfødte 2837 
barn». 2838 

Nasjonalfaglige retningslinjer er laget for å bedre tjenesten og kvaliteten på tilbudet. Jordmødre og 2839 
barnepleiere er bekymret for kvaliteten i dagens barseltjeneste. Personalet føler at de ikke strekker til 2840 
og frykter at de ikke får fulgt opp barselkvinnene/familiene på en forsvarlig måte. 2841 

Som for mange andre ansatte i helseforetakene, tillegges også personalet på føde- og 2842 
barselavdelingene stadig flere oppgaver, uten at personalressursene økes. Resultatet blir et stort 2843 
arbeidspress, som gir seg uttrykk i stort sykefravær og kompetanseflukt. 2844 

Nasjonalfaglige retningslinjer for barselomsorgen sier også at barselomsorgen skal styrkes ved at alle 2845 
nyfødte og deres familier får hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Nasjonalt ser vi store problemer 2846 
med å greie dette på grunn av den lave jordmor dekningen. 2847 

Helsepartiet vil: 2848 

• Sørge for nødvendig jordmor- og barnepleierdekning på sykehusene og i kommunene.. 2849 
• Sikre familiene en individuelt tilpasset barselomsorg. 2850 
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• Få tilbake støttefunksjoner i helsetjenestene slik at helsepersonell får færre oppgaver og kan 2851 
konsentrere seg om å ivareta pasientene. 2852 

• Bedre arbeidsforholdene for jordmødre, barnepleiere og andre faggrupper knyttet til 2853 
barselomsorgen, slik at sykefraværet og antallet fratredelser reduseres. 2854 

• Sørge for at alle familier med nyfødte faktisk får hjemmebesøk av jordmor i løpet av de første 2855 
ukene etter fødselen. 2856 

 2857 

Fjerne kontantstøtten 2858 

Kontantstøtte utbetales til foreldre med barn mellom ett og to år som ikke går i fulltids barnehage 2859 
med offentlig støtte. Denne ordningen var fornuftig i en tid da vi hadde lav barnehagedekning og 2860 
mange familier måtte betale for privat dagmamma. Det var urimelig at noen barnefamilier som var 2861 
så heldig å få en sterkt subsidiert barnehageplass skulle få mer støtte enn familier som ikke fikk 2862 
barnehageplass. Kontantstøtten var i sin tid ment som tilskudd til å betale for privat barnepass eller 2863 
som en slags kompensasjon til foreldre som passet barna selv i mangel av barnehageplass. Nå som vi 2864 
har tilnærmet full barnehagedekning fungerer ikke ordningen slik lenger. 2865 

Kontantstøtte er i stedet blitt en ordning som kan bidra til opprettholdelse av og forsterkning av 2866 
sosial ulikhet mellom barn og også til barnefattigdom som er et økende problem i Norge. Barnehage 2867 
er viktig for mange barn og kontantstøtten kan bidra til at nettopp de barna som har størst behov for 2868 
å komme i barnehage blir ekskludert. 2869 

Kontantstøtte har også visst seg å være til hinder for integrering av kvinner med utenlandsk 2870 
opprinnelse i samfunnet og arbeidslivet. Det er ønskelig at alle kvinner skal delta i arbeidslivet – 2871 
kontantstøtteordningen gir for sterke intensiver til det motsatte i en del familier. 100 prosent 2872 
kontantstøtte er nå på kr. 7500 per måned – dette beløpet er såpass høyt at det vil holde en del barn 2873 
borte fra barnehage og en del kvinner borte fra arbeidsliv og utdanning.  2874 

Helsepartiet vil:  2875 

• Avvikle kontantstøtten 2876 

Gratis halvdags barnehage for barn fra 1-2 år 2877 

Helsepartiet mener at det er viktig samfunnet gir økonomiske intensiver som gjør at flest mulig 2878 
kvinner kan delta i samfunnet utenfor hjemmet i arbeid og utdanning. Dette gjelder også kvinner som 2879 
får mange barn og har liten tilknytning til arbeidslivet. Å stå utenfor arbeidslivet er den viktigste 2880 
årsaken til fattigdom for foreldre og med det barnefattigdom. Samtidig er vi usikre på om full tids 2881 
barnehage er det beste for ettåringer. Mange forskere mener at det er lite heldig for barn mellom ett 2882 
og to år å ha lange dager i barnehage. Forskning viser et høyt stressnivå hos de minste barna ved 2883 
lange barnehageopphold. Helsepartiet vil derfor stimulere foreldre og arbeidsgivere til tilrettelegging 2884 
av arbeidslivet for foreldre med barn mellom ett og to år slik at arbeid og omsorg for barnet kan 2885 
kombineres på en måte som gir kortere dager i barnehagen for de miste.  2886 

En bedre hverdag for syke barn og deres familier  2887 

Familier med alvorlig eller langvarig syke barn befinner seg i krise. Samfunnet må legge til rette for 2888 
best mulig vilkår for å hjelpe disse familiene. Et sykt barn rammer ofte en hel familie sterkt, også 2889 
søsken. Det er viktig at syke barn får mulighet til å være en del av familien. Foreldre som sørger for 2890 
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hjemmepleie av syke barn, eller barn med funksjonsnedsettelse, utfører en viktig samfunnsoppgave 2891 
og må sikres økonomisk. Dagens lovgivning og praksis er mangelfull, og etterlater hardt rammede 2892 
familier til seg selv i et til dels uoversiktlig system.  2893 

Hele storsamfunnet har ansvar for barns helse. Ikke alle barn har stabile nettverk rundt seg. Syke 2894 
barn uten trygge voksne vil være i en ekstremt sårbar situasjon. Barn har ikke ansvar for, eller 2895 
mulighet til, å bestemme over sin livssituasjon. Det er i første rekke foreldrene som har ansvaret for 2896 
barna, men dersom foreldre og andre nærstående svikter er det barnehagenes, skolenes, barnevernet 2897 
og andre instansers ansvar å gripe inn. Enhver som kommer i kontakt med barn som har det 2898 
vanskelig, og som ikke får nødvendig hjelp, skal ha plikt til å gripe inn.  2899 

Helsepartiet vil:  2900 

• Sørge for at familier med kronisk syke barn eller barn med funksjonsnedsettelser får 2901 
nødvendig hjelp til tilpasning av bolig slik at familien ikke må flytte.  2902 

• At familiene skal ha rett til en koordinator som skal informere dem om muligheter og 2903 
støtteordninger. Dette er spesielt viktig i begynnelsen og ved langtidssyke barn.  2904 

• Sikre familiene økonomisk i form av pleiepenger. Ved langtidssykdom hos barn under  2905 
16 år kan foreldre med pleieoppdrag ansettes i kommunen og få ordinær lønn for  2906 
arbeidet.  2907 

• At ved vurdering av en families behov for pleiestøtte mm, skal et tverrfaglig team  2908 
• vurdere hele familiens samlede behov som grunnlag for søknaden. Dette skal ikke kun hvile 2909 

på en vurdering fra én spesialistlege som bare vurderer barnets situasjon og ikke ser familiens 2910 
helhet.  2911 

• Sørge for å opprettholde barneavdelinger på sykehus i hele landet, slik at barn som ikke kan 2912 
være hjemme i størst mulig grad kan fortsette å være i nærheten av hjemmet. Samtidig er det 2913 
viktig at barn som har behov for innleggelse på sykehus med spesialkompetanse raskt blir 2914 
sendt dit.  2915 

• Sikre at barna og deres familier får nødvendig og godt tilpasset utstyr.  2916 
• Sikre at ingen barn må bo på institusjon mot foreldrenes vilje av praktiske årsaker.  2917 

• Gi familiene tilstrekkelig med godt kvalifisert hjelp i hjemmet.  2918 

• At familiene skal kunne få rett til avlastning ved at barnet i perioder kan bo på  2919 
institusjon.  2920 

• At familiene skal få tilbud om søskenterapi.  2921 

• At ungdom og unge voksne skal få spesielt tilrettelagte helsetjenester. Sykehus,  2922 
rehabiliteringsinstitusjoner og andre helsetilbud må ha egne avdelinger og tilrettelagt  2923 
tilbud for ungdom.  2924 

• At man sikrer overgangen fra barn til voksen for de som trenger videre oppfølging fra helse- 2925 
og sosialtjenestene etter fylte 18 år. 2926 

 2927 
Pleiepenger må raskt på plass for alle syke barns skyld 2928 

Akutt syke barn kan ikke vente på byråkratiet. Pleiepenger til den som har omsorg for et barn som blir 2929 
alvorlig sykt må komme på plass svært raskt. 2930 

Pleiepenger er en ytelse som gis til foreldre når de i en periode må ivareta sykt barn på heltid. Ytelsen 2931 
er en kompensasjon for tapt inntekt. 2932 
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Ytelsen betales normalt av NAV etter legeerklæring fra sykehuslege. 2933 

Ved akutt sykdom som krever medisinsk behandling, går dette automatisk; behandlende lege skriver 2934 
erklæringen umiddelbart. 2935 

Problemet oppstår når barnet har alvorlig sykdom, men ikke er til behandling på sykehus. For 2936 
eksempel ved psykisk sykdom. Da er det Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) som er en del av 2937 
spesialisthelsetjenesten som må skrive erklæring. På BUP er det imidlertid ofte svært lang ventetid, 2938 
noe som i seg selv er uakseptabelt.  2939 

Erfaringer viser at altfor mange, gjennom saksbehandling og byråkrati, opplever ordningen som så 2940 
krevende og komplisert at de ender opp med å resignere og falle utenfor. Slik kan ordningen ikke 2941 
være tenkt, ei heller fortsette. 2942 

Helsepartiet vil: 2943 

• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og eventuelt fastlegene skal gis myndighet til å skrive 2944 
legeerklæring for pleiepenger. Dette vil også avlaste BUP slik at de kan fokusere på 2945 
primæroppgaven: å behandle barna. 2946 

• At NAV må behandle pleiepengesøknader innen to uker for å unngå at sårbare familier settes 2947 
i økonomisk krise på grunn av et pleietrengende barn. 2948 

• Gå inn for at barn som allerede er diagnostisert av BUP ikke må utredes på nytt av fastlege 2949 
for å få ny henvisning dersom det oppstår behov for behandling. Dette virker forsinkende, 2950 
fordyrende og for mange barn med psykiske utfordringer kan dette også være en 2951 
skremmende og utfordrende tilleggsbelastning. 2952 

 2953 

Bedre rettigheter og støtte til pårørende - en usynlig og utsatt gruppe helsearbeidere  2954 

Mange familier er preget av sykdom og funksjonsnedsettelser.  Mange pårørende som tar stor 2955 
omsorg for barn, foreldre, søsken og ektefeller på heltid eller deltid. Pårørende og deres innsats blir 2956 
ofte glemt av samfunnet. 2957 

Pensjonsrettigheter bør gjelde for alle som utfører omsorgstjenester i hjemmet. Mange gir opp sin 2958 
egen yrkeskarriere for å ta over omsorgsarbeid som egentlig er det offentliges ansvar. Denne gruppen 2959 
omsorgsarbeidere i hjemmet har store og krevende ansvarsoppgaver og de har ikke mye 2960 
fritid.  Avlastning er et sjeldent gode. 2961 

Omsorgslønn er en rettighet, men gis kommunalt. Søknader innvilges ikke i størrelse og utstrekning 2962 
som samsvarer med ansvar og oppgaver som utføres. 2963 

Denne gruppen «ansatte» i velferdsstaten må få verdige arbeidsforhold. 2964 
I henhold til pårørendepårørendealliansens undersøkelser, utføres halvparten av all pleie og omsorg i 2965 
samfunnet, av pårørende. Dette tilsvarer 110.000 årsverk, og deres innsats sparer samfunnet for 2966 
milliardutgifter. Å være pårørende er svært belastende for mange. I tillegg til bekymringene for en 2967 
man er glad i, må også mange praktiske oppgaver løses. Alvorlig sykdom fører ofte til store 2968 
omveltninger i nærstående liv. Mange utfører oppgaver som er langt mer krevende enn de har 2969 
kompetanse til. Pårørende trenger en helt annen inkludering, støtte og prioritering enn de har i dag. 2970 
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Mange pårørende blir selv syke av belastningene. Det er hovedsakelig kvinner som står for 2971 
pårørendeomsorgen, mange blir uføre eller må trappe ned til deltidsstillinger, noe som også kan få 2972 
konsekvenser for blant annet pensjonsutbetalinger. Helsepartiet vil jobbe for et mer 2973 
pårørendevennlig arbeidsliv og samfunn. Pårørendes innsats er helt nødvendig for samfunnet, de og 2974 
deres gjerning må bli høyere verdsatt. 2975 
Et problem for en del pårørende er at de ikke har egne rettigheter, alt er i dag knyttet til pasienten. 2976 
Dette må vi gjøre noe med. 2977 
 2978 

Helsepartiet vil: 2979 

• Utarbeide en nasjonal strategi for pårørende- og familieomsorg. 2980 
• Ha et enhetlig lovverk knyttet til pårørendes rettigheter. 2981 
• At pårørende skal innvilges pensjonspoeng og en omsorgslønn som er til å leve av. 2982 
• Ha egne pårørendekoordinatorer både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 2983 

Pårørende må være med på beslutninger, råd og bli grundig informert om prosesser og 2984 
rettigheter. 2985 

• Opprette diagnoseuavhengige pårørendesentre som sikres stabile driftsvilkår i 2986 
primærhelsetjenesten, hvor pårørende kan få hjelp til stressmestring, søvnproblemer, 2987 
kostholdsveiledning og hverdagens mange utfordringer. Sentrene skal ha ulike faggrupper, 2988 
blant annet sosionomer som kan bistå med søknader og gi økonomisk og juridisk rådgivning 2989 
med mer. Sentrene skal også legge til rette for frivillighet og likepersonsarbeid. 2990 

• Sikre pårørende god avlastning og mulighet til hvile. Det er viktig med avlastningstilbud også 2991 
på kveldstid, i helger og ferier. 2992 

• At pårørende som ønsker dette skal kunne ha et privatliv som lar seg kombinere med 2993 
arbeidsliv. 2994 

• Sikre at pårørende til demenspasienter og andre som kommer på institusjon, og som har en 2995 
avtale imellom seg om felles gjeld, skal sikres slik at den hjemmeboende ikke får forringet 2996 
levestandard og må søke sosialhjelp. Demenspasienter og andre som kommer under samme 2997 
problemstilling skal betale sine forpliktelser i forhold til felles gjeld på eiendom etter den 2998 
avtalen som er imellom partene. 2999 

 3000 

 3001 

Ungdom trenger også storsamfunnets omsorg  3002 

Ungdom i Norge har tilsynelatende alle muligheter til å bli lykkelige og til å lykkes. Valgmulighetene 3003 
er nærmest uendelige, og vi nordmenn har stort sett god økonomi sammenlignet med innbyggerne i 3004 
de fleste land i verden. Dagens ungdommer har mange trekk som voksne liker, de er lovlydige, de 3005 
røyker mindre, de ruser seg mindre, de er opptatt av skolen, de er venner med foreldrene sine og de 3006 
er sosiale. Generasjonen har fått navnene «generasjon perfekt» og «generasjon prestasjon». Men 3007 
fokuset på vellykkethet på mange områder gjør dessverre mange unge syke.  3008 

Presset i dagens samfunn er stort. Helsepartiet mener at et samfunn med fokus på New Public 3009 
Management-mål, samt resultat- og målstyring kan være skadelig for ungdom. Det at alt, inkludert 3010 
mennesker, skal telles, måles og veies, kan skape prestasjonsangst og stress. Faretruende mange 3011 
unge sliter med psykiske og sosiale problemer.  3012 
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Vi tror at det er viktig for ungdom at de kan nyte ungdomstiden med mindre press og 3013 
prestasjonskrav. Å vokse opp er en «risikosport». Mange unge føler presset på kroppen både fra 3014 
foreldre, venner, skole og omgivelsene for øvrig. Det er om å gjøre å lykkes i omgivelsens og egne 3015 
øyne. Det er skolepress, motepress, du må være en av gjengen og det er vondt å føle seg utenfor. 3016 
Mange unge lykkes ikke, og frafallet i videregående skole er høyt (27%). I et samfunn der høyere 3017 
utdannelse blir stadig mer nødvendig, er dette et stort problem.  3018 

Kroppspresset er stort både blant gutter og jenter. Doping og rusmidler er lett tilgjengelig. Alt for 3019 
mange ungdommer sliter med angst, depresjoner og spiseforstyrrelser. Disse problemene kan 3020 
forebygges gjennom tidlig innsats, og riktig og god hjelp. I skolen er det lettest å fange opp barn og 3021 
unge med utfordringer. Arbeidet for å sikre barn og unge en trygg oppvekst skal derfor sentreres 3022 
rundt skolene. De ulike barnehagene knyttes opp mot, og samarbeider om tjenester, med skoler i 3023 
nærmiljøet. Les mer om dette under kapitel om skoler, utdanning og forskning. 3024 

Helsepartiet vil:  3025 

• Opprettholde tilbud med helsestasjoner for ungdom og unge voksne, med leger, 3026 
helsesykepleiere, psykologer, ernæringsfysiologer og fysioterapeuter. 3027 

• Sørge for at det finnes psykososiale ressursteam både på skole og ved helsestasjoner for 3028 
ungdom. Disse teamene skal minst bestå av lege, helsesøster, psykolog, ernæringsfysiolog og 3029 
fysioterapeut.  3030 

• Ha økt satsning på Natteravner. Ingen tvil om at de gjør en svært god innsats i forhold til 3031 
ungdommer «ute på byen». De forhindrer utvikling av krangel og ufred samt at de kan ta 3032 
vare på enkelte som kanskje er litt vel ruset både på alkohol og andre rusmidler. Ungdom 3033 
trenger voksne som bryr seg på en positiv måte.  3034 

• Bevilge mer penger til forebygging og kunnskap om doping da dette er et stort 3035 
samfunnsproblem. Doping fører til store helseproblemer og blir en stor samfunnsøkonomisk 3036 
belastning.  3037 

• Sette søkelys mot kosttilskudd. Kosttilskudd, naturmidler og naturpreparater er ikke 3038 
legemidler, de reguleres av matlovgivningen. Det er ingen offentlig kvalitetskontroll før disse 3039 
produktene kommer på markedet. 3040 

• Øke satsingen på studenthelsetjenesten. 3041 
 3042 
 3043 

Barnevern med store ambisjoner som ivaretar barnas rettigheter 3044 

Barnevernet skal ivareta utsatte barn og deres familier. Barnevernets oppgave er også å bistå 3045 
foresatte som har barn i en utsatt situasjon, for eksempel med tiltak i samarbeid med hjemmet 3046 
ovenfor barn som har havnet i utsatte miljøer. Barnevernet har plikt til å gripe inn ovenfor alle barn 3047 
som er i fare. Slike tiltak skal i all hovedsak skje i tett samarbeid med foresatte, til beste for barnet.  3048 

Helsepartiet vil:  3049 

• Arbeide for å styrke barns rettigheter til å få en trygg oppvekst; i hjemmet, på skolen og i alle 3050 
fritidssysler.  3051 

Forbrytelser mot barn. 3052 
Overgrep, omsorgssvikt og vold mot barn er alvorlig kriminelle handlinger og politiet er rette instans. 3053 
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Den kriminelle handlingen skal i likhet med andre straffbare handlinger, behandles i det ordinære 3054 
rettsapparatet, samtidig må barnet ivaretas selvstendig.  3055 

Barn må få langt sterkere vern i slike saker. Barnet skal høres og deres syn skal vektlegges ut fra alder 3056 
og modenhet. Når barn er utsatt for kriminelle handlinger skal det rutinemessig utarbeides 3057 
psykologisk sakkyndigrapport og barna skal være sikret traumebehandling.  3058 

God behandling av barnevernssaker. 3059 
Den private part i barnevernssaker skal fritt få velge advokat, må sikres forsvarlig rettshjelp og få føre 3060 
de vitnene og bevisene de selv ønsker. Det er viktig at hele journalen blir hensyntatt i 3061 
barnevernssaker. Helsepartiet vil sikre den private part full innsynsrett i egen sak.  3062 

Omsorgsfull omsorgsovertagelse.  3063 
Barn og ungdom på tvangsvedtak må aldri bli utsatt for unødvendig tvang. Å være på tvang er ikke 3064 
det samme som å bli utsatt for tvang. Det må sikres forsvarlig samvær med foreldre, søsken og 3065 
nettverk. Disse barna må spesielt sikres tilgang til forsvarlig behandling både i primær- og 3066 
spesialisthelsetjenesten, herunder også tannhelsetjenester.  3067 

Høy kvalitet på barnevernets omsorg. 3068 
Det er å anta at langt de fleste barn i barnevernets omsorg har behov for psykisk helsehjelp. Mange 3069 
lider under alvorlige traumer. Her er tidlig innsats en nøkkel. Alle barn under barnevernets omsorg 3070 
skal ha egen tilsynsfører med kompetanse, her må praksis innskjerpes betraktelig. Dersom politiet 3071 
tilkalles, skal også en ansatt i barnevernet være tilstede. Politiet må ikke utøve unødig tvang.  3072 

Det er særdeles viktig for fremtiden til en svært utsatt gruppe at de blir sikret forsvarlig skolegang. 3073 
Retten til selvbestemmelse og medvirkning må tillegges stor vekt og respekteres.  3074 

Helsepartiet vil:  3075 

• Sikre et forsvarlig budsjett til kommunalt barnevern.  3076 
• Styrke	innsatsen	for	barn	som	er	under	barnevernets	omsorg.	 3077 
• Sikre	at	barn	i	barnevernets	omsorg	automatisk	får	god	psykisk	helsehjelp.	En	stor	andel	av	3078 

disse	barna	er	traumatiserte	eller	har	andre	psykiske	helseproblemer	og	har	umiddelbart	3079 
behov	for	psykisk	helsehjelp.	 3080 

• Sikre en profesjonell, kommunal og flerfaglig barnevernstjeneste.  3081 
• Gi barnevernet et kompetanseløft.  3082 

• Sikre at enslige mindreårige asylsøkere sikres samme rettigheter som norske barn.  3083 

• Utvikle en autorisasjonsordning for barnevernsansatte.  3084 

• At familieplasseringer skal være førstevalget der omsorgsovertagelse er nødvendig.  3085 

• Overføre barnevernssaker fra barnevernsnemnda til tingretten ved en egen familiedomstol.  3086 
• Gi ungdom som barnevernet har hatt omsorg for et individuelt tilpasset og kvalitativt godt 3087 

ettervern, så lenge den unge har behov for dette.  3088 
 3089 
Syke barn og barnevern. 3090 
Også skoleelever må ha lov til å være sykemeldt, og ikke risikere bekymringsmeldinger til barnevernet 3091 
av den grunn – dette er kun tilsynelatende til barnets beste når barnet er sykt og trenger ro. I henhold 3092 
til veiledere fra Bufdir og Udir skal ikke skolefravær som er attestert fra lege regnes som ugyldig 3093 
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fravær, og etter vår tolkning bør det heller ikke være grunn til melding til barnevernet. Dersom skolen 3094 
er bekymret for at det kan foreligge mangelfull omsorg for barnet, kan de benytte muligheten for å 3095 
drøfte anonymt med barnevernstjenesten. Slik unngår en unødige meldinger, og får hjelp til å 3096 
formulere det man virkelig er bekymret for. 3097 

Helsepartiet vil: 3098 

• At legeerklæring ved alvorlig sykdom må være tilstrekkelig til å hindre bekymringsmelding til 3099 
barnevernet kun basert på stort fravær. 3100 

 3101 

Bedre støtte til fosterbarn og fosterforeldre  3102 

Ved omsorgsovertagelse er fosterhjem det beste for mange barn. Det er viktig å rekruttere gode og 3103 
stabile fosterforeldre. Å påta seg ansvaret for et fosterbarn er meningsfylt og byr på mange gleder, 3104 
men det kan i mange tilfeller være utfordrende. Fosterforeldres rettigheter, plikter og 3105 
rammebetingelser må bedres og både fosterbarn og fosterforeldre må få langt bedre oppfølging av 3106 
kvalifiserte fagpersoner enn i dag.  3107 

Helsepartiet vil:  3108 

• At alle fosterforeldre skal ha tilgang til krisehjelp alle dager og hele døgnet.  3109 

• At fosterbarn og fosterforeldre skal tilbys tett oppfølging og avlastning ved behov.  3110 

• Legge bedre til rette for trygge og gode samvær med biologisk familie og nettverk der dette 3111 
er mulig og ønskelig av hensyn til barnet.  3112 

• Vurdere enslige fosterforeldre på like linje med par i hele landet.  3113 
  3114 
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9. SKOLE, UTDANNING OG FORSKNING: 3115 

Fantastiske muligheter for alle  3116 

 3117 

Skole og utdanning er noe av det aller viktigste i samfunnet vårt. Norge har et godt og velutviklet 3118 
system og gratis utdanning til alle er et av de viktigste samfunnsgodene vi har. Vi har da også fått en 3119 
svært høyt utdannet befolkning og et samfunn med et kunnskapsbasert næringsliv. Lånekassen som 3120 
gir alle en mulighet til å få en høyere utdanning er noe av det viktigste vi har innført i forhold til å 3121 
skape et samfunn med relativt små forskjeller og sosial mobilitet. Vi har også tilnærmet full 3122 
barnehagedekning. Utdanningssystemet vårt er sammen med velferdsordningene og de offentlig 3123 
finansierte helsetjenestene Norges store konkurransefortrinn og langt mer verdifullt enn oljeformuen 3124 
vår. 3125 

Malurten i begeret er at New Public Management i stadig større grad har inntatt også 3126 
utdanningssystemet vårt. Det tror vi har svekket det. Fokuset på målbare resultater og konkurranse 3127 
med andre land ser ikke ut til å ha minket frafallet i videregående skole som trass i alle tiltak er svært 3128 
høyt. Mye er bra i utdanningssystemet vårt, men noe er også veldig feil. Vi tror det er New Public 3129 
Management. 3130 

 3131 

Barnehager som medvirker til lykkelige barn. 3132 

Barnehagene er viktige for samfunnet – for at foreldre skal kunne gå trygt på jobb og vite at barna 3133 
her det bra. Det er viktig, men barnehagene skal ikke være et oppbevaringssted de skal være et sted 3134 
for læring og utvikling. Ikke minst er barnehagene viktige for at barn skal få treffe og lære å omgås 3135 
andre barn og voksne og ta del i et større fellesskap. 3136 

Lek skal være det viktigste i barnehagen 3137 
Helsepartiet mener at fri lek må stå helt sentralt i barnehagen fordi all forskning viser at det er 3138 
gjennom lek at barn lærer best. Fysisk aktivitet og utelek er også viktig for all utvikling. For mange 3139 
barn er det like utviklende å lære å balansere, hinke på et ben og å stupe kråke som å lære bokstaver i 3140 
barnehagen. Barnehagene må gode muligheter for utelek og kan gjerne legge til rette for fysisk 3141 
aktivitet og idrettslek. 3142 

Forming, musikk, teaterlek, matlaging og enkelt håndverk og håndarbeid er gode verktøy når barn i 3143 
barnehagen skal lære. Pensjonister og andre frivillige som behersker ulike ferdigheter kan gjerne 3144 
inviteres mer med inn i barnehagene for å lære bort ting. Det kan gjøre barnehagehverdagen mer 3145 
variert og spennende for barna. 3146 

Mindre måling og mer latter og glede, tull og tøys. 3147 
Mange er opptatt av at barn i barnehagen skal kartlegges med tanke på utvikling, at de skal 3148 
språktestes og måles på andre måter. Helsepartiet mener at mål- og resultatstyring i barnehagen kan 3149 
virke mot sin hensikt. Barn utvikler seg veldig forskjellig og sammenligning og måling kommer tidsnok 3150 
inn i barnas liv. Vi tror at det er bedre at barna får utvikle seg mer i sin egen takt, og anledning til å 3151 
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utvikle sin egen spesielle personlighet og egenart. Selv små barn forstår at de blir sammenlignet, veid 3152 
og målt og de kan bli triste når det er ting de ikke mestrer. Vi mener at det barnehagene bør fokusere 3153 
lite på ferdigheter og mye på at barna er glade, ler mye og føler seg trygge. Da kommer ferdighetene 3154 
av seg selv. 3155 

Hva er best for 6-åringene?  3156 
Skolestart for 6-åringer er en reform som bør evalueres. Det er ikke entydig om dette har gitt noen 3157 
positiv effekt i form av at dagens tiendeklassinger har lært mer på grunnskolen enn elevene tidligere 3158 
gjorde på ni år. 3159 

Ettåringer (12 – 24 mnd.) skal få større mulighet til kortere dager i barnehagen. 3160 
Det er tidlig å starte i barnehagen for ettåringer (12 – 24 mnd.) som kanskje ikke har lært seg å gå 3161 
enda og som har lite språk til å fortelle om hvordan de har det. Mange ettåringer (12-24 mnd.) må gå 3162 
i barnehage for at foreldrene skal få jobbet, men foreløpig vet vi litt lite om hvorvidt det faktisk er bra 3163 
for så små barn å være lange dager i barnehagen. Kontantstøtten har gjort det økonomisk mulig for 3164 
en del foreldre å være hjemme med barna til de er to år. Helsepartiet mener imidlertid at ordningen 3165 
har så store ulemper at den bør avvikles. For å gjøre det mulig for alle ettåringer (12-24 mnd.) å ha 3166 
kortere i dager i barnehagene går vi i stedet inn for å gratis halvdags barnehage til ettåringer. Med 3167 
dagens muligheter for fleksibel arbeidstid, hjemmekontor og så videre, vil foreldre kunne ha en noe 3168 
redusert stilling og få kompensert inntektstapet med gratis barnehage. Ettåringene (12-24 mnd.) 3169 
kunne delta i det sosiale fellesskapet fire timer hver dag, men slippe så lange dager i barnehagen. 3170 
Barnehager er et viktig integreringstiltak for barn som vokser med foreldre som ikke har norsk som 3171 
morsmål. Vi tror at gratis barnehage for ettåringer (12-24 mnd.)  kan stimulere til at flere familier 3172 
med annen bakgrunn enn etnisk vil benytte seg av barnehagetilbudet. Hjemmeværende vil miste 3173 
kontantstøtten, men i stedet få tilbud om gratis halvdags barnehage til ettåringer. Mødre med behov 3174 
for norskopplæring og/eller arbeidstrening skal få tilbud om slik opplæring mens barnet er i 3175 
barnehagen. Dette kan gjøre det mulig for flere kvinner med innvandrerbakgrunn å komme ut i 3176 
arbeidslivet. 3177 

Helsepartiet vil: 3178 

• Helsepartiet vil ha løpende opptak i barnehagene 3179 

• Gratis barnehage for alle lavinntektsfamilier 3180 

• Helsepartiet vil gi barn i asylmottak rett til barnehageplass 3181 

• Ha mindre fokus på kartlegging av barn i barnehagen – vi tror det er uheldig for barn å bli 3182 
sammenlignet og målt i så tidlig alder og at fokuset på dette er et resultat av New Public 3183 
Management og Mål- og resultatstyringen i hele samfunnet. Det er svært usikkert om fokuset 3184 
på kartlegging hjelper barna på noen måte og at det heller er behov byråkratene har lagt seg 3185 
til som kommer til uttrykk.  3186 

• Evaluere om det har vært vellykket med skolestart for seksåringer. 3187 

• At det skal vurderes om det kan være bedre for 6-åringene å få et obligatorisk førskoletilbud 3188 
som barnehagene og skolene samarbeider om – gjerne også i samarbeid med lokale 3189 
idrettslag som kan tilby idrettsskole som en del av førskolen. 3190 

• At 6-åringene må få leke mer enn det gis rom for nå. Kunnskapen som barn får gjennom lek, 3191 
kan ikke veies eller måles. Den har verdi i seg selv, men gir også̊ mer helhetlig læring.  3192 
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• Innføre gratis halvdags barnehage for alle ettåringer (12 – 24 mnd.). 3193 

• Gi ventestøtte til familier der barna venter på barnehageplass. 3194 

• Gi støtte til barnefamilier som har barn som av helsemessige eller andre årsaker ikke har 3195 
glede og nytte av barnehageplass. 3196 

• Ha kvelds- og nattåpne barnehager, men med makstid for opphold. 3197 
 3198 

Grunnskole – den aller viktigste lærdommen samfunnet gir oss. 3199 

Skoletiden preger oss alle på godt og vondt. Der får mange venner for livet og minner for livet. Den 3200 
former oss som mennesker og handler og fører oss inn i samfunnet. Den kan gjøre oss trygge og 3201 
forventningsfulle eller det motsatte.  Hvordan vi har det på grunnskolen er veldig viktig. Høyre har 3202 
satset veldig på kunnskapsskolen og legger mindre vekt på at skolen er vår aller viktigste 3203 
samfunnsinstitusjon. Vi tror vi må ha fokus på begge deler og ha i mente at barna lærer veldig mye 3204 
som ikke står i skolebøkene eller er en del av fagene på skolen. De lærer om hvordan samfunnet 3205 
fungerer, innfløkte sosiale regler og om seg selv. Hvordan vi innretter skolene våre vil også få stor 3206 
betydning for resten av samfunnet. Barna får mange av sine viktigste verdier gjennom skolen. Skal de 3207 
svakeste og fattigste stille bakerst og sitte på bakerste rad? Er det den sterkestes rett som gjelder? 3208 
Kommer man lengst med ærlighet og vennlighet eller dyre klær? Skolen har en normdannende 3209 
funksjon som ikke må undervurderes. 3210 

Skolen skal gi barn og unge den kunnskap de trenger for å bli aktive, deltakende samfunnsborgere og 3211 
det grunnlaget de trenger for sine fremtidige yrkesvalg. Skolen er som et demokrati i miniatyr, der 3212 
barn lærer om samfunnet ved å se hvordan deltakelse, meningsytring og gode systemer skal virke i 3213 
praksis. En god skolegang er noe av det viktigste for et barns utvikling, fysiske og psykiske helse og 3214 
livskvalitet. Skolen har mange utfordringer. Det er langt fra festtaler om «verdens beste skole» til den 3215 
virkeligheten som finnes mange steder. Helsepartiet vil i den kommende perioden ikke gå inn for 3216 
omfattende nye skolereformer, men vi ønsker å forbedre organiseringen av skolen, som er helt 3217 
nødvendig for at skolen skal bli det vi ønsker.  3218 

Helsepartiet har flere mål med skolen:  3219 

1) den skal gi et solid kunnskapsgrunnlag til elevene  3220 
2) den skal hjelpe de unge til å bli dyktige samfunns-borgere  3221 
3) den skal være sosialt utjevnende 3222 
4)  den skal ivareta langtidssyke barn og unges rett til læring på en god måte, med nødvendige 3223 

hensyn til den enkeltes behov.  3224 
Vi må konstatere at den norske skolen har hatt utfordringer på alle disse punktene. 3225 

1) Sosial utjevning 3226 
I prinsippet om sosial utjevning ligger at hver elev skal få en undervisning som er tilpasset 3227 
deres evner og utgang punkt. Det vil si at noen elever skal motta ekstra ytelser for at en skal 3228 
oppnå likhet. Men tallene viser at vi er på feil vei. I videregående faller hver tredje elev ut av 3229 
skolen. Oppdelt etter sosialklasser, er tallene urovekkende: Bortimot 80% av elevene i de 3230 
laveste gruppene faller ut, mot nesten ingen i de høyeste sosiale lag. Som helseparti med 3231 
omsorg for enkeltmennesket kan vi ikke akseptere en slik utvikling.  3232 
 3233 
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Helsepartiet vil:  3234 

• Jobbe for at betydelige ressurser settes inn for å snu denne utviklingen. Vi vil sørge for en 3235 
tettere oppfølging rundt hver enkelt elev, og ha som mål at ingen faller ut av den 3236 
videregående skolen.  3237 
 3238 

2) Å medvirke til gode samfunnsborgere –” gagns menneske” - har vært en del av formålsparagrafen i 3239 
den norske skolen helt tilbake fra 1848.  3240 

Skolen skal ikke bare gi elever faglig kunnskap som samfunnet til enhver tid trenger. Den skal også 3241 
sette elevene i stand til å bli deltakende borgere, som selv kan være med på å utvikle samfunnet slik 3242 
de ønsker. Men igjen er tallenes tale et varsko: 66% av alle ungdommer som går ut av videregående 3243 
skole, stemmer ikke ved første valg. Mange unge sier at de ikke har lært nok til å kunne stemme. Det 3244 
skaper en sosial forskjell på de som blir aktive samfunnsdeltakere og debattanter i det offentlige rom, 3245 
og de som aldri blir det. Når de unge er ferdig på skolen, er det ingen annen felles arena hvor de kan 3246 
få kunnskap om ideologier og politiske forskjeller, som vil sette dem i stand til å stemme i tråd med 3247 
sine egentlige interesser. At den ideologiske opplæringen i skolen ikke er god nok, ser vi ved at 3248 
elevene ved skolevalg stemmer i store antall for argumenter om ‘billigere sprit og lavere aldersgrense 3249 
for alkohol, og spriten skal flyte i gatene’. At de stemmer slik er ikke elevenes feil – det er skolen som 3250 
ikke har gitt dem den innsikt og forståelse om samfunn og deres egen mulighet til påvirkning som 3251 
elevene burde ha krav på.  3252 

Helsepartiet vil:  3253 

• Styrke den demokratiske opplæringen i skolen.  3254 

• Elevene skal lære så mye om demokratihistorie, lovverk, menneskerettigheter og politisk 3255 
ideologi, at alle førstegangsvelgere skal føle seg trygge på at de forstår det politiske system. 3256 
De skal føle seg trygge på at deres mening og stemme betyr noe, og faktisk kan utgjøre en 3257 
forskjell.  3258 

• Styrke opplæring og trening i å hevde sin mening. Dette er en ferdighet som krever læring, 3259 
oppmuntring og øvelse. Skolen skal gi alle elever en trygg ramme for å fremføre egne 3260 
meninger. For å utvikle mot må de også møte motbør. Elevene må derfor lære å prøve sine 3261 
synspunkter mot andres, og øves i saklig politisk diskusjon i klasserommet som demokratisk 3262 
debatt- arena.  3263 

• At lærernes rammebetingelser må bedres. KS har ikke vist seg å være en god 3264 
forhandlingspartner for lærerne, så dette ansvaret må tilbakeføres til staten. Da gis også den 3265 
politiske makten tilbake til rikspolitikerne og vi får en mer demokratisk forhandlingsform.  3266 

De norske elevene skårer høyt på endringskompetanse, og de er mer løsningsorienterte enn elever 3267 
lengre sør i Europa. Vi mener at det er fordi den norske skolen er antiautoritær, og vi gir elevene våre 3268 
muligheter til personlig utfoldelse. Den enkelte elev blir hørt og verdsatt. Dette er verdier som vi vil 3269 
holde fast ved. Men enkelte ting tyder på at dette har gått litt for langt hos oss, og at de norske 3270 
elevene blir stilt mindre krav til enn i andre land vi kan sammenligne oss med. Det er et felles rop fra 3271 
alle leire, fra politikere, lærere, foreldre – også fra elever – at de ønsker mer disiplin og struktur i 3272 
skolen.  3273 
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Vi ønsker ikke å skru klokken tilbake til kadaverdisiplin. Eleven skal møtes med respekt, i en skole som 3274 
ser elevens behov.  3275 

Helsepartiet vil:  3276 

• At skolen også skal stille klare krav, som gjør elevene bedre i stand til å møte de 3277 
forventninger som senere utdanning og yrkesliv vil stille til dem.  3278 

• Gjeninnføre klassen som et avgrenset, sosialt felleskap. Den gir trygghet og identitet, der 3279 
barn utvikler fellesskapsfølelse og utvikler ferdigheter i samarbeid i grupper. Det viktigste 3280 
grepet vi vil arbeide for, er imidlertid å sette tak på elevantallet i klassen. Vi ønsker en 3281 
gradvis reduksjon over flere år, til vi ender på det optimale antallet, som forskning viser er 16 3282 
elever i hver klasse. Det vil gi følgende fordeler: 3283 

o Hver enkelt elev blir sett. 3284 
o Læreren får tid til hver enkelt. 3285 
o Klasserommet blir en arena for debatt og diskusjon, hvor hver enkelt elev får tid til å 3286 

bli hørt. 3287 
o Mindre uro i klassen, mer konsentrasjon om skolearbeid. 3288 
o Læreren har en mer håndterlig elevgruppe. 3289 
o  Læreren får en bedre arbeidssituasjon, hvor deres evner som lærere kommer til sin 3290 

rett.  3291 
o Mer gjennomsiktig, så mobbing lettere blir oppdaget og stoppet øyeblikkelig.  3292 
o Elever som sliter på hjemmebane, kan få hjelp tidligere.  3293 

• Helsepartiet vil innføre gratis SFO/aktivitetsskole 3294 

• At nyutdannede lærere skal inn i en fadderordning det første året etter endt utdanning. Vi 3295 
foreslår nedsatt leseplikt på tre timer pr uke som øremerkes til metodisk veiledning. Norske 3296 
lærere innehar mye kompetanse og det er viktig at videreformidling av denne blir satt i 3297 
system.  3298 

• At det skal sikres at kommunene tildeler midler og gjennomfører vedtak om 3299 
spesialundervisning slik de er beskrevet av PPT. Lærere som underviser elever med spesielle 3300 
behov må sikres nok tid til planarbeid, tett samarbeid med hjemmet og faginstanser 3301 
gjennom å tilbakeføre bruk av konvertert tid.  3302 

•  Gå inn for en innføring av enkle og sunne skolemåltider i grunnskolen. Godt kosthold er 3303 
viktig for helse og konsentrasjon.  3304 

 3305 
 3306 
Sosiale problemer  3307 
Noen elever kommer inn i ungdomsskolen uten å ha lært å lese og skrive skikkelig. Når det skjer, har 3308 
systemet sviktet eleven. Ingen elever skal måtte flytte opp en klasse uten å ha lært det de skal. Å bli 3309 
hengende etter skaper tapsfølelse, en følelse av maktesløshet som veldig fort slår ut i skoletrøtthet.  3310 

 3311 

Helsepartiet vil: 3312 

• Sørge for støtte til elever som ikke fungerer, er skulkere eller sliter med motivasjon. Elever fra 3313 
hjem der det er problemer av psykisk art, rus, mishandling, vanskjøtsel eller omsorgssvikt må 3314 
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få hjelp til disse problemene før de er klare for læring. De største forskjellene i Norge i dag er 3315 
ikke mellom rik og fattig, men mellom de barn som kommer fra kjærlige og støttende hjem, 3316 
og de som ikke gjør det. Mange elever opplever hjemme situasjoner som ikke legger til rette 3317 
verken for lekselesing eller lærelyst.  3318 

• I tillegg til de helseteamene vi ønsker å bygge opp ved hver skole vil vi sørge for at det 3319 
opprettes sosial pedagogiske team på hver skole, eller knyttes til hver skole, med det formål å 3320 
fange opp de elevene som trenger ekstra oppfølging. Her kan ressurspersoner fra 3321 
sosialpedagogiske team hjelpe eleven over kneiken, både faglig og sosialt.  3322 

 3323 
Lese, skrive og regne  3324 

Vi vet at ulike utfordringer i barnets liv kan påvirke skole-innsatsen betydelig i perioder. Vi kan ikke 3325 
løse alle elevers sosiale problemer, men de bør sikres mot å få ekstra problemer ved at de blir 3326 
hengende etter på skolen.  3327 

Helsepartiet vil:  3328 

• Derfor arbeide for at alle elever skal få mulighet til å tilegne seg basisferdighetene lesing, 3329 
skriving og regning, slik at de på hvert klassetrinn kan mestre trinnets mål.  3330 

• At elever som henger etter, skal tilbys ekstra ressurser for å oppnå disse målene. Med mål om 3331 
høyere kvalitet i skolen kan vi ikke sende elever til ungdomsskolen uten at de mestrer de 3332 
grunnleggende ferdighetene. Skolen må få ekstra ressurser til å avdekke problemene, og til å 3333 
yte ekstra slik at alle elevene kommer i mål.  3334 

 3335 
Leksehjelp  3336 

I dag ser vi at tilbudet om leksehjelp også reproduserer sosiale forskjeller, fordi det er de flinkeste 3337 
elevene som benytter tilbudet. Med en lese, skrive- og regnegaranti, tror vi at flere elever vil benytte 3338 
tilbudet.  3339 

Helsepartiet vil:  3340 

• Opprettholde tilbudet, og utvikle det videre så det blir tilpasset elever som trenger ekstra 3341 
leksehjelp, slik at tilbudet fungerer etter sin hensikt.  3342 

 3343 
Skolebibliotek  3344 
Skolebibliotekene må gjeninnføres med bokbudsjett og egen skolebibliotekar som kjenner 3345 
boksamlingen og barna.  3346 

Svømmehaller  3347 
Alle svømmehaller gjenåpnes, holdes åpne hele året og kommunene forplikter seg til å gjennomføre 3348 
svømmeundervisning.  3349 

 3350 

 3351 



 

 90 

Helserettigheter for unge under opplæring  3352 
Helserettigheter gjelder også for unge under opplæring. Helselovgivningen gjelder hele døgnet – også 3353 
i skoletida. Langtidssyke barn og unge har rett, og i utgangspunktet plikt, til opplæring. Skolegang 3354 
inkludert eksamen må derfor tilpasses helsemessige behov. Her vet vi at kvaliteten på 3355 
tilretteleggingen er svært variabel.  3356 

Ved langtidssykdom kan skolen i samarbeid med elev/ foresatte/PPT tilrettelegge på ulikt vis, f.eks. 3357 
kortere dager, mindre grupper, undervisning av lærer i hjemmet, ulike varianter med 3358 
fjernundervisning (Skype, lærings- plattform (It’s Learning/Fronter), roboten A1 mm).  3359 

Tilbudet varierer sterkt i ulike skolekretser/kommuner (grunnskole) og fylkeskommuner (VGS). 3360 
Økonomi brukes som begrunnelse for å avslå f. eks smågruppeundervisning eller at lærer kommer 3361 
hjem, men dette er lovbrudd.  3362 

Det kan også være nødvendig med fritak fra hele eller deler av opplæringsplikten i kortere eller lengre 3363 
tid. Barn/unge som er innlagt på sykehus eller annen institusjon får tilpasset skoletilbud der.  3364 

Helsepartiet vil:  3365 

• Tydeliggjøre at helserettigheter også gjelder for barn og unge under opplæring og i 3366 
skoletida. Skolegangen må derfor tilpasses helsemessige behov. Dette gjelder både hvor det 3367 
skal undervises, hvordan og mengde. Tilbudet må være like godt i alle skolekretser/ 3368 
kommuner (grunnskole) og fylkeskommuner (VGS).  3369 

• Presisere at det kan være nødvendig med fritak fra hele eller deler av opplæringsplikten i 3370 
kortere eller lengre tid. Samtidig må man se på livskvalitet. Det er viktig å ikke bli glemt helt. 3371 
Læringsmålene kan man ta igjen når helsa kommer på plass.  3372 

• Presisere at legeerklæring for sykdom gir rett til fravær ut over fraværsgrensa på VGS.  3373 

• Presisere at skole og PPT raskt må se på mulighetene for tilrettelegging av opplæringen når 3374 
de får legeerklæring om langtidssykdom hos en elev, og at de må rette seg etter legens 3375 
anbefalinger.  3376 

• Sørge for at langtidssyke elever må få mulighet til å ta VGS over flere år uten opphold, og at 3377 
elever som kun klarer svært lav studiebelastning må ha rett til AAP fra fylte 18 år for å sikre 3378 
livsopphold.  3379 
 3380 

Mobbeløftet  3381 

Mange elever stenger for innlæring av kunnskap fordi de utsettes for mobbing. Vi mener at den 3382 
norske skolen skal ha nulltoleranse for mobbing.  3383 

Mobbing er uønsket plaging som forutsetter at det er et ulikt styrkeforhold mellom den som mobber 3384 
og den som blir mobbet. Det er en mobbesituasjon når eleven opplever redsel eller sterkt ubehag. Det 3385 
kan i neste omgang føre til en utrygghet for å gå på skolen. Det offentlige har ansvar for barna når de 3386 
er på skolen, og barnas psyko- sosiale arbeidsmiljø er også et offentlig ansvar, nedfelt i 3387 
Opplæringslovens § 9a. Skolen har plikt til å gripe inn straks den blir kjent med at noen blir mobbet, 3388 
og skape et miljø hvor mobbing er uakseptabelt. Likevel melder forskerne at det skjer fortsatt, og i 3389 
altfor stort omfang. Alle elever skal sikres rett til en skoledag fri for mobbing.  3390 

Helsepartiet vil:  3391 
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• Gå inn for at hver skole skal ha en aktiv handlingsplan mot mobbing, som inneholder krav 3392 
om at det settes i verk tiltak mot mobberen så snart det blir oppdaget. Støtte til den som 3393 
mobbes skal også inngå.  3394 

• Sikre at skoleledelsen og skoleeier stilles til ansvar både juridisk og økonomisk dersom 3395 
skolen ikke oppfyller sin forpliktelse til å sikre alle elever et trygt læringsmiljø, spesielt i 3396 
mobbesaker.  3397 

• At når skoleledelsen får kjennskap til at det kan ha inntruffet brudd på §9a, skal saken 3398 
undersøkes straks, og møtes med reaksjoner der skoleledelsen finner at brudd har funnet 3399 
sted. Skoleleder skal ha ansvar for å innkalle den som mobber og foresatte til møte, hvor 3400 
det blir gitt varsel om utvisning. Dersom mobbingen til tross for dette fortsetter, skal en 3401 
midlertidig utvisning til annen skole på en varighet av tre uker settes i kraft.  3402 

• At det opprettes en uavhengig klageinstans i hver kommune som kan tre inn i 3403 
mobbesaker der rektor unnlater å handle. Ombudet skal etter klage fra pårørende eller 3404 
lærer straks tre inn i saken.  3405 
 3406 

” Ditt skolevalg”  3407 
Den offentlige skolen skal være arena for demokrati og fellesskap med andre. Møtet mellom elever 3408 
som kommer fra ulike miljøer og kulturer er en verdifull ressurs i seg selv. Daglig oversvømmes 3409 
ungdom av reklamens påtrykk om at veien til lykken er å følge dine egne interesser og ivareta kun 3410 
deg selv. Vi tror at ekte glede finnes i å løse oppgaver sammen, være noe for andre, gi en hjelpende 3411 
hånd til en som trenger det.  3412 

Helsepartiet vil:  3413 

• Ha en skole som gjenspeiler det samfunnet de unge kommer til å bli en del av; et 3414 
samfunn uten for mye sortering og favorisering av de flinkeste. Det er en helt spesiell 3415 
kvalitet ved vårt samfunn at også de rikeste og de kongelige sender sine barn til den 3416 
offentlige skolen, hvor de omgås barn fra ulike miljøer.  3417 

 3418 
Norge er et av de beste land i verden, fordi vi ikke har de enorme forskjellene mellom rik og fattig som 3419 
mange andre land har. Vi vil styrke den offentlige skolen som en åpen møteplass for alle ungdommer. 3420 
Samtidig må det, i tråd med kravet om tilrettelagt undervisning, også finnes et tilbud for de flinke 3421 
elevene, så deres talenter blir sett og validert som den ressurs de er, både for individet og samfunnet.  3422 

Helsepartiet vil: 3423 
Fremfor å gi «fritt skolevalg» foreslå «ditt skolevalg», som gir elevene retten til å gå på den skolen de 3424 
hører til geografisk. På populære linjer og skoler vil vi gå inn for 50% inntak basert på karakterer, og 3425 
50% basert på loddtrekning fra søkere i det geografiske området. Slik kan vi ta vare på skoler i spredt 3426 
bebygde strøk. Det skal være en garanti for minst åtte elever i hver klasse på disse skolene. Slik får de 3427 
skoleflinke fortsatt sine muligheter oppfylt. Vår løsning gir større muligheter for alle de andre som 3428 
ikke har topp- karakterer også. Alle skal ha like muligheter til å komme inn på en populær skole, på en 3429 
populær linje. Og ingen skal være nødt til å gå på skole langt borte fra hjemmet, fordi karakterene 3430 
sendte dem bort.  3431 

Høyere krav til elevene  3432 
Næringslivet og industrien trenger dyktige fagfolk, med yrkesstolthet og sans for kvalitet i arbeidet, 3433 
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med ansvarsfølelse for sikkerhet for seg selv og arbeidskolleger. Dette kan bli en mangelvare i Norge 3434 
hvis vi ikke legger til rette for noe annet.  3435 

Helsepartiet vil:  3436 

• At elever på det videregående trinnet må lære at yrkeslivet vil stille krav til dem, om å yte 3437 
kvalitet og vise ansvar, i alle yrker de måtte velge. Derfor må videregående også forberede 3438 
dem på realistiske krav som fort vil møte dem både i studier og arbeid: krav til innsats, 3439 
levering i rett tid, etterrettelighet og ikke minst – fremmøte, og presist oppmøte.  3440 
 3441 

Vi skal ha en skole som ikke genererer skulk, fordi arbeidslivet ikke gjør det.  3442 
Vi vil likevel presisere at dette er hovedregelen. Om enkelte elever skulle få problemer i de høyere 3443 
klassetrinnene, skal vi hele tiden ha øynene åpne for at det er en elev som trenger ekstra hjelp i en 3444 
periode. Når en elev begynner å skulke, er det et alvorlig signal om at noe er galt, og det skal gripes 3445 
fatt i straks. På hver skole vil vi ha et ressursteam som er skolert eller kurset for å støtte elevene med 3446 
det de trenger, både sosialt og faglig. Men selv om eleven har det vanskelig på hjemmebane, må vi 3447 
stille krav om tilstedeværelse. Vi vil gi eleven rett til ekstra hjelp, men for å kunne hjelpe eleven 3448 
ekstra, må eleven være på skolen.  3449 

Med disse tiltakene regner vi med at vi med tiden vil se betydelig utslag på de internasjonale 3450 
målingene. Vi skal ikke uttrykke mål om å skape verdens beste skole. Men vi vil skape en mye bedre 3451 
skole enn den vi har i dag, en skole som er på høyde med det beste vi kan sammenligne oss med.  3452 

 3453 

Et krafttak for å hindre psykiske problemer hos barn og unge må skje på skolen. 3454 

Helsepartiet vil innføre en helhetlig modell for forebygging av selvmord, selvmordsforsøk, selvskading 3455 
og andre psykiske og sosial problemer hos barn og unge i skolen. 3456 

Ingen barn eller ungdommer skal føle at det ikke finnes noen som kan hjelpe dem når de er elever i 3457 
norsk skole. De skal være trygge på at det finnes voksne kompetente mennesker rundt dem som de 3458 
kan ha tillit til at vil hjelpe dem og ta dem på alvor. Det skal være lett å henvende seg til mennesker 3459 
som kan hjelpe. Helse- og sosialtjenester som skal ivareta barn og unges psykiske helse må i større 3460 
grad knyttes opp mot skolene og organiseres av skoleledelsen.  3461 
 3462 
Selvmord, selvmordsforsøk og selvskading er et alvorlig og økende helseproblem i Norge. Årlig dør 3463 
cirka dobbelt så mange som følge av selvmord som i trafikken. Blant unge menn i alderen 15-24 år er 3464 
selvmord den vanligste dødsårsaken.  3465 

I Norge er selvmord dødsårsak ved rundt 25 prosent av alle dødsfall blant unge mellom 15 og 24 år. 3466 
Det er sjeldnere at barn under 16 år tar sitt eget liv men i perioden 1993-2004 døde 91 barn under 16 3467 
ved selvmord. Blant jenter i Norge er det over ni tusen selvmordsforsøk hvert år, mens det er fire 3468 
tusen gutter som prøver å ta sitt eget liv.  3469 

Selvmord er den dødsårsaken blant barn og unge som øker mest.  3470 
Det er avgjørende at hjelpetiltakene settes inn umiddelbart og at de er tilpasset den enkelte. Mange 3471 
barn og unge som tar, eller forsøker å ta sitt eget liv har ikke søkt hjelp verken hos fastlege, i 3472 
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spesialisthelsetjenesten eller i andre fagmiljøer. De går «under radaren» og fanges ikke opp. 3473 
Årsakene kan være at hjelpen ofte er langt unna og at ventetidene er lange. Det er på skolene unge 3474 
med problemer lettest kan identifiseres og tilbys rask og effektiv hjelp.  3475 

Mange barn og unge sliter med psykiske og sosiale problemer av forskjellig art.; selvskading, 3476 
spiseforstyrrelser, angst, depresjon, sorg, frafall i skolen, mobbing, omsorgssvikt og rusmisbruk gir 3477 
store utfordringer for den enkelte og for samfunnet. Det er viktig med tidlig og riktig hjelp for å 3478 
forebygge og behandle problemer som kan føre til varig utenforskap, uførhet, fysiske og psykiske 3479 
lidelser, selvmordsforsøk og selvmord.  3480 

En helhetlig og gjennomført modell med nullvisjon for selvmord blant barn og unge vil fange opp 3481 
elever som sliter og bidra sterkt til å forebygge alle disse problemene.  3482 

I Miami-Dade County i Florida har skolemyndighetene utviklet en svært vellykket modell med 3483 
nullvisjon for selvmord blant barn og unge. Resultatene er meget gode og veldokumenterte. Norske 3484 
skolemyndigheter skal utvikle og implementere sin egen helhetlige modell basert på modellen og 3485 
erfaringene fra Miami-Dade County.  3486 

Helsepartiet vil: 3487 
• Innføre en nullvisjon for selvmord blant barn og unge i norsk skole. 3488 
• Sørge for at barn og unge som er i fare får umiddelbar helsehjelp av spesialister.  3489 
• Innføre en helhetlig modell for selvmordsforebygging basert på TRUST-modellen fra Miami-3490 

Dade County.  3491 
• Vurdere hvordan vi i praksis og så raskt som mulig kan overføre erfaringene fra Miami til 3492 

Norge når det gjelder organisering. 3493 
Dette vil innebære tiltak som:  3494 
• Å gi rådgivere og skoleledelse på alle skoler opplæring i krisehåndtering.  3495 
• Å ansette spesialrådgivere med ansvar for elevenes psykososiale miljø, intervensjon og 3496 

gjennomføringen av forebyggende programmer i skolen. 3497 
• Å gi opplæring til alt personale på skolene slik at de kan gjenkjenne faresignaler, vite 3498 

hvordan de skal skaffe utsatte elever hjelp og fungere som portvakter. 3499 
• At lærere får ansvar for å se systematisk etter, og å melde fra om elever som har 3500 

problemer etter faste prosedyrer. 3501 
• Rådgiver og skoleledere får mulighet til å henvise direkte videre til barne- og 3502 

ungdomspsykiatri og skal umiddelbart kontakte andre relevante instanser som barnevern 3503 
og familievern ved behov. 3504 

• At barne- og ungdoms psykiatriske poliklinikker og PPT-tjeneste, samlokaliseres med 3505 
skolene. 3506 

• At flere helse- og sosialarbeidere knyttes direkte til skolene og organiseres av 3507 
skoleledelsen. 3508 

• Elevene i norsk skole gjennom hele skolegangen skal få undervisning i livskunnskap tilpasset 3509 
sitt nivå. Elevene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder kommunikasjon, problemløsning, 3510 
relasjonsbygging, stressmestring og så videre og kunnskap om når og hvordan de skal 3511 
oppsøke hjelp dersom de har problemer. 3512 
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• Alle barnehager skal være knyttet til en skole og kunne benytte den helsefaglige og 3513 
psykososiale kompetansen ved «sin» skole. 3514 

 3515 
 3516 

Videregående skole for alle. 3517 

All ungdom må få en reell mulighet til å gjennomføre videregående utdanning og komme i arbeid.  3518 

Andelen nordmenn i arbeid fortsetter å falle, noe den har gjort jevnt og trutt siden 2008. Verst er 3519 
tallene for ungdom i tjueårene. 8000 mennesker i denne aldersgruppa har falt ut av arbeidslivet bare 3520 
de siste månedene. Ofte havner de på en helserelatert ytelse. 3521 

Det store fallet i sysselsettingen blant unge kommer i kjølvannet av at regjeringen og Stortinget 3522 
gjennom flere år har vedtatt en lang rekke tiltak for å sørge for at alle gjennomfører videregående 3523 
opplæring og kommer i arbeid. Likevel går trenden i gal retning. 3524 

I dagens arbeidsmarked er det nesten ingen jobber for ufaglærte i 16-års alder. De som er skoletrøtte 3525 
og som tidligere kunne ta seg en jobb og kanskje komme tilbake til skolen seinere, har i dag nesten 3526 
ingen tilbud. Disse har liten nytte av studiespesialisering og selv om de hangler gjennom 2 år i 3527 
yrkesfag, er det bare halvparten som har mulighet til å fullføre med læreplass. Dette 3528 
opplæringssystemet skaper mange tapere med store helsemessige konsekvenser. Selvmord er en 3529 
viktig dødsårsak blant unge gutter i denne alderen, overdoser likeså. Mange påføres varig uførhet til 3530 
store kostnader for samfunnet. 3531 

R94 ga alle rett til videregående opplæring, men denne er ikke blitt reell for de som er skoletrøtte 3532 
etter grunnskolen. De havner hos NAV. R94 mislyktes også med å oppheve skillet mellom det gamle 3533 
gymnaset og yrkesfagene. I dag må ungdom velge mellom yrkesfag og studiespesialisering og det 3534 
skapes et skille som forplanter seg videre i utdanningssystemet og arbeidslivet. 3535 

Helsepartiet mener det trengs ny politikk for å nå målet om at alle skal gjennomføre videregående 3536 
opplæring og komme i arbeid. Ungdom må få anledning til å prøve seg fram for å bli kjent med sine 3537 
egenskaper og finne ut hvilke yrker/bransjer som de kan mestre og trives med. 3538 

Helsepartiet vil: 3539 

• Fjerne skillet mellom allmennfag/studiespesialisering og yrkesfag. 3540 
• Innføre et felles første år for alle elever i videregående. 3541 

• Etablere 6-8 ulike studieprogrammer rettet inn mot helse, teknikk, ingeniørfag, kultur, design 3542 
osv. der alle får mulighet til å avslutte med yrkeskompetanse etter 3-4 år. 3543 

• At de som ønsker studiekompetanse vil i tillegg kunne velge krevende fag som matematikk, 3544 
språk osv. 3545 

• At praksisbrev tilbys de 20 % med laveste karakterer fra grunnskolen. 3546 

• At ungdommen har rett til å delta i ordningen til de kan gå opp til fag- /svenneprøve, eller er 3547 
kommet i arbeid. 3548 

• Finansieringen skjer ved at de midlene som fylkeskommunene nå sparer på alle som dropper 3549 
ut, øremerkes praksisbrev eller andre tiltak for å ivareta denne ungdommen. 3550 

• Satse på ordningen ’PRAKSISBREV’ som nylig er innført og som gir mulighet forskoletrøtte å 3551 
starte rett i praksis i bygg, verksted, osv. 3552 
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Frafallet i videregående skole må stoppes det er ødeleggende for mange unge. 3553 

Videregående skole og oppfølging av ungdom er et fylkeskommunalt ansvar. Her trengs det ny 3554 
politikk, vilje og innsats for å hindre frafall og utenforskap. 3555 

Andelen nordmenn i jobb faller stadig. I aldersgruppen 25-54 år har andelen i arbeid nå falt til 85,6 3556 
prosent (2017). Dette har ikke Norge råd til, vi trenger en befolkning som arbeider. Unge mennesker 3557 
som faller utenfor, har en tendens til å falle varig utenfor. Til tross for satsing på nye tiltaksplasser, 3558 
økt lærlingtilskuddet, opprettelse av ungdomsteam hos Nav, innført aktivitetsplikt, og forsøk med 3559 
Nav-veiledere på videregående skoler, går trenden i gal retning. 3560 

Dagens opplæringssystem og mangelen på jobber for unge ufaglærte og skoletrette elever skaper 3561 
mange tapere. 3562 

Helsepartiet mener dette er relativt enkelt å unngå. Sogn og Fjordane er fylket med best levekår og 3563 
best psykisk og fysisk helse. De har også et godt arbeidsmarked og er best på gjennomføring i 3564 
videregående. Dette fylket har i alle år brukt mer ressurser på sine elever i videregående enn 3565 
gjennomsnittet i andre fylker. Dette fylket har politikere i kommuner og fylkeskommuner som ivaretar 3566 
sine ungdommer og tenker på deres framtid. Det er synd om dette skulle forsvinne som et resultat av 3567 
fylkessammenslåingen 3568 

Målet om at alle skal gjennomføre videregående opplæring krever politisk vilje både i kommuner, 3569 
fylkeskommuner og i regjeringen. 3570 

Dagens to-delte videregående fungerer bare for ca. halvparten av elevene. For mange som velger 3571 
studiespesialisering, er valget bare en utsettelse av yrkesvalg og et sted å være fram til russetida. 3572 

Yrkesfagene gir bare mulighet for ca. halvparten å fullføre med fag/svennebrev. Disse fagene er i 3573 
praksis overlatt til arbeidslivets parter LO og NHO som avgjør hvor mange læreplasser som skal tilbys 3574 
de som fullfører vg2. 3575 

LO+NHO er lite interessert i å ha unge arbeidstakere på arbeidsplassene. De yngste krever for mye 3576 
oppfølging og skaper for mye plunder og heft. Bedriftene mener de ikke fortjener lønn og LO vil ikke 3577 
ha noen som arbeider gratis. Dermed havner de i NAV og får i beste fall en praksisplass som svært 3578 
ofte ikke leder til arbeid. 3579 

R94 ga alle rett til videregående opplæring, men denne er ikke blitt reell for de som er skoletrøtte 3580 
etter grunnskolen.  De havner hos NAV. 3581 

Vi kan angripe denne problemstillingen på kort eller lang sikt.  3582 

• På lengre sikt er det nødvendig å legge om videregående opplæring. R94 mislyktes ikke bare i 3583 
å gi alle en reell opplæringsrett, men også med å oppheve skillet mellom det gamle gymnaset 3584 
og yrkesfagene. Dette lever videre i dagens struktur.  Ungdom tvinges til å velge mellom 3585 
høyere utdanning og yrkesutdanning allerede i 14 års alder. Dette er et helt urealistisk krav å 3586 
stille til ungdom i denne alderen. Ungdom må få anledning til å prøve seg fram for å bli kjent 3587 
med sine egenskaper og finne ut hvilke yrker/bransjer som de kan mestre og trives med. 3588 

• Dagens to-deling innebærer også en forestilling om at yrkesutdanningene i Norge består i 3589 
’høyere’ som krever studiekompetanse og ’lavere’ som ’bare’ krever yrkesfag. Sannheten er 3590 
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at dagens arbeidsliv trenger kompetanse på en lang rekke nivåer og fagfelt.  Det vil være 3591 
hensiktsmessig at ungdom får mulighet til å prøve ulike fag/yrker innenfor en struktur som 3592 
ikke skiller mellom teori og praksis. Det bør være mulig å oppnå både jobb-, yrkes- og 3593 
studiekompetanse gjennom et løp på 3-4 år. 3594 

• På kort sikt vil Helsepartiet satse på ordningen ’PRAKSISBREV’ som regjeringen allerede har 3595 
innført. Denne gir ungdom som er skoletrøtt etter grunnskolen, mulighet til å starte rett i 3596 
praksis. I dag er denne ordningen begrenset til 2 år og forutsetter at en finner en bedrift som 3597 
vil ta inn såpass unge folk. Helsepartiet mener denne ordningen må tilbys all skoletrøtt 3598 
ungdom og som et minimum de 20% med laveste karakterer fra grunnskolen. Ungdommen 3599 
må ha rett til å delta i ordningen fram til de kan gå opp til fag- eller svenneprøve, eller er 3600 
kommet i arbeid. For de ungdommer som ikke får praksis i en bedrift, må fylkeskommunene 3601 
opprette verksteder, barnehager, butikker og frisørsalonger der ungdommene kan lære å 3602 
arbeide under kyndig veiledning. 3603 

Finansiering av dette tiltaket må være et statlig ansvar. Et første skritt må være at de pengene som 3604 
fylkeskommunene sparer på alle som dropper ut, øremerkes tiltak for å ivareta denne 3605 
ungdommen.  Dersom fylkeskommunene har liten interesse og evne til dette, bør midlene overføres til 3606 
NAV. NAV må få myndighet til å pålegge bedrifter å ta disseungdommene inn i praksis og betale 3607 
deres lønn inntil de forsvarer sin lønn gjennom eget arbeid og får fast jobb i bedriften. 3608 

Helsepartiet vil:  3609 

• Sikre at fylkene har dedikerte folk som tar ansvar for ungdom i videregående skole og at det 3610 
reageres umiddelbart dersom ungdom får problemer. 3611 
De skal 3612 

o Sørge for at ungdom som ikke trives med tilbudet de får i videregående får gode 3613 
alternative muligheter og pålegge NAV å sikre praksis for disse ungdommene som 3614 
kan gi dem opplevelse av mestring og til å finne en vei inn i yrkeslivet. 3615 

o Sørge for at all ungdom gjennomfører videregående i løpet av 5 år. 3616 
o Ta ansvar for all ungdom i fylket helt til de har oppnådd fag/svennebrev, 3617 

studiekompetanse eller er i fast arbeid. 3618 

• Ruste opp Oppfølgingstjenesten (OT) slik at denne kan gi tilbud til all skoletrøtt ungdom. 3619 
o Ta i bruk tilgjengelige virkemidler som lærekandidat, praksiskandidat og praksisbrev 3620 

for dette formålet. 3621 
o Opprette de nødvendige verksteder, byggeprosjekter, servicebedrifter, barnehager, 3622 

mv innen fagområder der det ordinære arbeidslivet ikke finner plass til disse 3623 
ungdommene. 3624 

• Øremerke midlene til videregående opplæring slik at disse ikke kan brukes til andre formål i 3625 
fylkene. 3626 

• Utrede en ny struktur i videregående der skillet mellom yrkesfag og studiespesialiserende fag 3627 
oppheves. 3628 

• Forskriftsfeste at fylkeskommunene / vg skoler har ansvar for sine elever helt til de har 3629 
oppnådd fag/svennebrev, studiekompetanse eller er i fast arbeid 3630 

 3631 
 3632 
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Forskning og høyere utdanning – kunnskap for fremtiden og velferden 3633 

Kunnskap, og ikke minst utvikling av ny kunnskap, har vært avgjørende for muligheten til å utnytte 3634 
våre naturressurser. Kunnskap var og er en forutsetning for industrieventyrene knyttet til 3635 
vannkraften, oljeeventyret og oppdrettsnæringen. Det finnes mange flere eksempler på hvordan 3636 
kunnskap har vært en forutsetning for at vi har kunnet nyttiggjøre oss våre naturressurser. Samspillet 3637 
mellom de naturgitte ressursene vi er velsignet med og utvikling av ny kunnskap har vært en 3638 
forutsetning for mye av næringsutviklingen de siste femti år. Vår velstandsutvikling har vært 3639 
forskningsdrevet og en følge av et høyt utdanningsnivå i samfunnet. Skal vi lykkes med de 3640 
omstillinger som kreves av oss, er utvikling av nye kunnskap en forutsetning. Vi må videreutvikle et 3641 
sterkt kunnskapssamfunn som søker ny kunnskap, utfordrer gammel kunnskap og evner å anvende 3642 
kunnskapen til beste for samfunnet. Nysgjerrighet, åpenhet og toleranse må prege vårt 3643 
utdanningssamfunn. Utdanningen skal ikke være preget av indoktrinering, men heller av refleksjon 3644 
over kunnskapens begrensninger og stimulering til å stille spørsmål ved kunnskapen. Sannheter er 3645 
sjelden evigvarende og må utfordres for at ny kunnskap skal utvikles. Ingen eier sannheten.  3646 

De siste 30 år har også universitetssektoren blitt utsatt for New Public Management-ideologi. Tanken 3647 
har vært at kvalitet og kvantitet i utdanningsinstitusjonene kan bedres ved mer detaljert styring. 3648 
Mange mener denne utviklingen har gått på bekostning av den akademiske friheten. Helsepartiet 3649 
mener en for detaljert statlig styring av universiteter og høyskoler er en trussel mot den akademiske 3650 
frihet og en fri forskning. Hvis staten eier sannheten, er faren ensretting, tap av mangfold og en 3651 
«sannhet» som ikke er oppdatert. 3652 

Våre universiteter og høyskoler er samfunnets spydspisser i vår søken etter å forstå oss selv og verden 3653 
rundt oss. Det er fristende å hevde at forskning og forskningsmiljøenes verdensforståelse for mange 3654 
har erstattet religionen. I en slik sammenheng blir det viktig at ingen eier sannheten og at den 3655 
akademiske friheten og ytringsfriheten ved våre utdanningsinstitusjoner i prinsippet er ubegrenset. 3656 
Ingen kan begrense den akademiske ytringsfriheten ved å påberope seg å være krenket.  3657 

Det er lett å forstå at vi trenger anvendt forskning, men ofte er det ny kunnskap fra grunnforskningen 3658 
som har gitt grunnlag for anvendt forskning. Vi trenger derfor å ha en sterk fri grunnforskning utenfor 3659 
sterke føringer. Vi trenger kunnskap for å forstå verden og den virkeligheten vi lever i.  3660 

Forskning er internasjonalt, og det er viktig å sørge for at det legges til rette for internasjonalisering 3661 
av forskningen med mobilitet av forskere. Skal vi kunne nyttiggjøre oss den internasjonale utviklingen 3662 
i forskningen må vi sørge for tilstrekkelig bredde og dybde i vår egen forskning.  3663 

Oppdragsforskning må aldri bli så dominerende at det påvirker tolkningen av forskningsresultatene. 3664 
Forskningens legitimitet er avhengig av at forskningsinstitusjonene sikrer forskernes integritet, 3665 
uavhengighet og troverdighet. Når det kan stilles spørsmål ved om forskere tilpasser sin forskning 3666 
som et ledd i samarbeid med kommersielle aktører, truer dette oppfattelsen av all forskning. Skal 3667 
forskerne sikres uavhengighet må det følge tilstrekkelige midler til forskning med stillingen som 3668 
forsker.  3669 

I dag har omtrent 35 % av befolkningen over 16 universitets- eller høyskoleutdannelse. For de mellom 3670 
30 og 40 år har 50 % av menn og 60 % av kvinner høyere utdanning. Både for menn og kvinner har 3671 
omtrent 20 % utdanning på mastergradsnivå eller høyere, men det er flere kvinner som har 3672 
gjennomført kortere høyere utdanning enn menn (bachelornivå).  3673 
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Helsepartiet vil; 3674 

• Verne den akademiske friheten. Den er en forutsetning for utvikling av ny kunnskap og for å 3675 
utfordre «gamle sannheter». 3676 

• Sikre midler til fri forskning. Forutsetningen for en fri forskning er at tilstrekkelige 3677 
forskningsmidler følger en vitenskapelig stilling. Dersom som alle forskningsmidler er 3678 
programmidler eller oppdragsforskning, er faren stor for at forskningen kan bli mindre 3679 
original og i for stor grad styrt og tilpasset et ønske om økonomisk støtte. 3680 

• At universitetsansattes «undervisningsplikt og forskningsfrihet» byttes med «undervisnings- 3681 
og forskningsplikt». 3682 

• Legge til rette for at norsk høyere utdanning og forskning er blant det fremste i verden.  3683 

• At enda høyere andel av befolkningen tar høyere utdanning – det bør være et mål at i 3684 
aldersgruppene som nå er ferdig med videregående opplæring vil 2/3 ende opp med høyere 3685 
utdanning, og minst halvparten med masterutdanning eller Ph.d..  3686 

• Sikre at gratisprinsippet for høyere utdanning videreføres. Utdanning ved offentlige 3687 
institusjoner skal være gratis. 3688 

• At studiefinansiering via Lånekassen skal være på et nivå som gjør det mulig å være 3689 
fulltidsstudent.  3690 

• At studietilbudet skal økes ved studieinstitusjoner der det for studentene er økonomisk lettere 3691 
å gjennomføre utdanningen, og samtidig bør den reduseres der studentenes boligsituasjon 3692 
gjør det økonomisk umulig å være heltidsstudent. 3693 

• Satse mer på utdanning av spesialiserte sykepleiere gjennom ulike typer masterutdanninger.   3694 

• At utdanningen av leger i Norge økes. I dag utdanner vi bare omtrent 50 % av nye leger.  3695 

• At det opprettes utdanning for leger med vektlegging av forebyggende medisin.  3696 
 3697 

 3698 

  3699 
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10. LIKESTILLING, LIKEVERD OG 3700 

INKLUDERING 3701 

Et mangfoldig, fargerikt og trygt samfunn 3702 

for alle 3703 

 3704 

 Kommer i andreutkastet 3705 

  3706 
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11. SENIORER OG PENSJONISTER- 3707 

 – Helsepartiet vil sikre livsløpskvalitet 3708 

 3709 
Gjennom ulike faser av livet har vi mennesker ulike behov. Samfunnet og enkeltmennesket fungerer 3710 
best dersom livskvalitet og helsebehov er ivaretatt. Mye kan man gjøre selv, men store og strukturelle 3711 
oppgaver er det politikkens ansvar å tilrettelegge. En satsing på helseforebygging, på raskere og 3712 
bedre behandling for syke eldre og på nødvendig rehabilitering, vil styrke våre seniorer. Alle 3713 
mennesker har samme rett til kvalitet gjennom livsløpet, selvfølgelig også våre seniorer.  3714 

Mer deltakelse – frivillighet eller en senior-karriere? 3715 

Mange pensjonister lever at aktivt liv, jobber frivillig, tar seg av familien, reiser, pusser opp, synger i 3716 
kor og trener. I senioralder har mange mennesker mye å by på. De har lang livserfaring, en del er 3717 
økonomisk uavhengige, ferdige med de mest presserende familieforpliktelsene og heldigvis er mange 3718 
ved god helse lenge etter pensjonsalder.  De som ønsker å bidra i samfunnet bør få bedre muligheter 3719 
til det, både i frivillighet og betalt arbeid, i hel- eller deltidsstillinger. I dag har vi frivillighetssentraler 3720 
som behøver aktive mennesker i ulike funksjoner. Helsepartiet vil se på muligheten for lokalkontor 3721 
eller nettløsninger der ressurssterke eldre kan kombinere sine krefter med mennesker i nærmiljøet 3722 
med behov for assistanse, uten å bli trukket i pensjonsutbetalinger. Herunder kommer også innsats 3723 
mot ensomhet. Alle mennesker trenger tilhørighet og kontakt med andre. Ensomhet og sosial 3724 
isolasjon kan være svært helseødeleggende, derfor må politikken legge til rette for kontakt og 3725 
livsinnhold for alle. 3726 
 3727 
En regulert, sikret og mer fleksibel, lønnet seniorkarriere vil kunne dekke mange behov for 3728 
enkeltmennesker og samfunnet. Helsepartiet vil arbeide for å finne gode løsninger for å matche disse 3729 
gode ressursene med de ulike behovene. Både for arbeidstakere og for folk med behov for hjelp vil 3730 
dette øke livskvaliteten. Seniorer har mye å bidra med og samfunnet trenger flere til å utføre viktig 3731 
arbeid. Vi må legge til rette for at så mange som mulig kan fortsette å bidra med uvurderlig 3732 
kompetanse, hvis det legges til rette for dette i samfunnet. 3733 

Helsepartiet vil: 3734 

• Legge til rette for en betalt seniorkarriere for spreke pensjonister. 3735 
• Støtte opp om frivillighet og mangfoldig kulturelle og sosiale aktiviteter i hele landet. 3736 

• Satse på Frisklivssentraler, treningsgrupper og trening på grønn resept (gratis). 3737 

• Jobbe konkret for å forebygge ensomhet. 3738 
 3739 
 3740 
 3741 

Pensjoner – rettferdig og til å leve av – Helsepartiet vil stoppe ranet av pensjonistene 3742 

Helsepartiet ser at pensjonsreformen var et avtalebrudd med mennesker som gjennom lange 3743 
arbeidsliv har bygget opp dagens velferdssamfunn og vært med på å betale for dagens samfunn. 3744 
Derfor vil vi reversere pensjonsreformen, og fjerne underreguleringen på 0,75%.  3745 
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Med over 10.000 milliarder på bok i verdens rikeste offentlige fond, anser vi det som uanstendig å gå 3746 
fra disse forpliktelsene.  3747 

Hva en får i pensjon er blitt svært komplisert å finne ut av, og selv garvede pensjonsrådgivere har ikke 3748 
oversikt over alle regler med begrensninger, avkortninger og samordninger. Helsepartiet har stor 3749 
forståelse for den frustrasjon og fortvilelse pensjonister og trygdede opplever ved at de er blitt 3750 
salderingsposter i budsjettet og at deres rettigheter stadig blir forringet. At regjeringen og Stortinget 3751 
er bekymret over at samlede utbetalinger til pensjonister og trygdede øker, rettferdiggjør ikke en 3752 
reduksjon i de individuelle rettighetene og de individuelle utbetalingene. At våre folkevalgte har 3753 
konkurrert om skattelette og har spart opp et av verdens størst finansielle fond, står i sterk kontrast 3754 
til den manglende vilje de viser til å opprettholde finansieringen av allerede vedtatte 3755 
velferdsordninger. Etter vår mening velger de folkevalgte på denne måten å løpe fra sine avtaler med 3756 
folket. 3757 

Ingen – heller ikke minstepensjonister skal leve under fattigdomsgrensen i Norge. 3758 
Pensjonsreformene består av enkelte gode grep, mens andre elementer i det nåværende systemet 3759 
slår meget dårlig ut for de svakeste og de mest utsatte.  3760 

Minstepensjonistene i Norge får mindre enn det både EU og OECD har definert som 3761 
fattigdomsgrensen i Norge. EU har satt grensen til cirka 230.000 og OECD til 250.000. Norske 3762 
minstepensjonister mottar kr. 202.818. Det er rett og slett uhørt! 3763 

At det er en psykisk belastning å leve under fattigdomsgrensen, at det kan skape dårligere helse og 3764 
hindre tilgang på kjøp av nødvendig hjelp, er vel dokumentert. Økonomi og helse henger sammen. 3765 
Særlig i et samfunn der det todelte helsevesen trer stadig tydeligere frem. 3766 

Hele 16 prosent av norske pensjonister er minstepensjonister. 26 prosent av de kvinnelige 3767 
alderspensjonistene var minstepensjonister i september 2018. Blant menn var andelen kun 4 prosent. 3768 
Dette skyldes at mange kvinner tok størst del i ulønnet arbeid som pass av barn og hjem, eller de 3769 
arbeidet deltid, og tapte dermed mange pensjonspoeng. En annen årsak er at kvinner ble og fortsatt 3770 
blir underbetalt i forhold til menn i samme stillinger. Dermed blir pensjonen tilsvarende redusert. 3771 
Kvinner lever gjennomsnittlig lenger enn menn med økonomisk, forringet livskvalitet. 3772 

Helsepartiet vil derfor innføre en garantipensjon på 2.5 som skal erstatte minstepensjonen.   3773 

Helseutfordringer koster penger 3774 
Store sykdomsutgifter, lite hjelp og tungvinn, offentlig kommunikasjon bidrar til å forringe 3775 
pensjonisters tilværelse. Når hjelpen ofte er tilgjengelig på teknologiske plattformer som en del eldre 3776 
ikke behersker så godt, kompliserer dette tilgangen på trygghet, hjelp og støtte. Mange pensjonister 3777 
opplever en nedbygging av tilbud og tilgang til hjemmehjelp, pleiestøtte, renhold, innkjøp og 3778 
transport etc. Når det offentlige svikter melder behovet seg for privatkjøp, men når økonomien ikke 3779 
tillater dette blir resultatet økt fortvilelse. 3780 

De siste fem årene har pensjonister mistet kjøpekraft. Pensjonistenes indeksjusteringer er lønnsvekst i 3781 
prosent minus 0,75% prosentpoeng. Eksempelvis fikk minstepensjonistene en økning på kun én- krone 3782 
pr dag i 2019. SSB offentliggjorde 09.02.2020 statistikk for 2019 som viste at pensjonistene fikk kun 3783 
0,2% økt kjøpekraft i 2019. 3784 
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Helsepartiet mener det er uetisk å holde store deler av en hel generasjon godt under både den 3785 
nasjonale og internasjonale fattigdomsgrensen. En helt nødvendig oppjustering av pensjonistenes 3786 
økonomi må til for å sikre en bedre og tryggere alderdom, spesielt for minstepensjonistene. 3787 

Utenlandspensjonister 3788 
Mange norske pensjonister ønsker å bo i utlandet i hele eller deler av pensjonistårene. Norge har pr. 3789 
dags dato over 50 000 pensjonister og uføre bosatt i utlandet. Tallet forventes å øke de kommende 3790 
år. Mange av disse menneskene har helseutfordringer, noen bor utenlands fordi økonomien ikke gir 3791 
rom for å leve i Norge. Mange uteboende opplever økt livskvalitet og økt tilgang på hjelp i andre land. 3792 
Statistisk Sentralbyrå forventer en fremtidig utflytting på om lag 10 000 norske statsborgere pr år. 3793 
Norske eksperter anslår at den norske stat sparer cirka 400 000 kr pr emigrerte pensjonist og ufør pr 3794 
år. I dette tallet ligger tjenester som lege, sykehus, innleggelser, medisiner, transport, hjemmehjelp, 3795 
veier, politiet etc. SSB får ikke tilskudd til å lage eget regnskap over hva den norske stat sparer 3796 
nøyaktig på at flere titusener av nordmenn bosetter seg i et annet land. 3797 

Alle norske pensjonister betaler skatt til Norge. De første fire årene betales etter normale, norske 3798 
satser. De fleste pensjonister bosatt utenfor Norge betaler også skatt til bostedslandet. I EØS-3799 
området får de helsehjelp. Nordmenn bosatt utenfor EØS må selv besørge til dels dyre 3800 
helseforsikringer. De fleste av disse pensjonistene betaler også trygdeavgift til Norge av sin pensjon 3801 
og er derfor ikke tatt ut av det norske systemet. Men hvilken rett har de i praksis til helsehjelp i 3802 
Norge? Svært lite eller ingen. 3803 

Den 1.1.2010 tro kildeskatten i kraft. Kildeskatten er 15% av bruttopensjon fra første krone, uansett 3804 
om man er minstepensjonist eller stortingspensjonist – her gjelder altså ikke samme 3805 
rettferdighetsbetraktning som prosentvis skattesats for arbeidende, der høyere lønn gir høyere 3806 
prosentvis sats -og motsatt. Dette til tross for at pensjon altså er pensjonistenes lønn. 3807 

Til kildeskatten gjelder ingen fradrag, men heller ingen gjenytelse. Skatt uten gjenytelse er reelt ingen 3808 
skatt, men en avgift. I praksis er kildeskatten en avgift for å flytte ut av landet, til tross for at individet 3809 
ved å flytte blir billigere for stat og kommune, når den enkelte ikke lengre benytter seg av fellesgoder 3810 
som de hadde tilgang til som bosatt i Norge – av SSB anslått til kr 400.000 pr hode pr år. 3811 

Kildeskatten har ødelagt privatøkonomien for mange som har ønsket å tilbringe alderdommen 3812 
utenlands. Derfor har en del blitt tvunget til å reise tilbake til Norge. Kildeskatten er i tillegg så 3813 
forvirrende at heller ikke NAV alltid klarer å informere korrekt; hvordan denne avgiften blir praktisert 3814 
er avhengig av Norges skatteavtale med hvert land. Her finnes store variasjoner. Informasjon om 3815 
kildeskatten er knapp og mangelfull. I Norge har de færreste hørt om den, enda færre vet hva den 3816 
innebærer. 3817 

Kildeskatten mener vi i Helsepartiet et er en uetisk avgift som må fjernes. 3818 

Helsepartiet vil: 3819 

• Innføre en garantipensjon på 2,5 G, den skall erstatte minstepensjon, og settes over OECDs 3820 
fattigdomsgrense. Helsepartiet går inn for en garantipensjon på 2,5 G. 1 G (grunnbeløp) er nå 3821 
på kr. 101 351 3822 

• Tilbakestille pensjonsordningen til slik den var før pensjonsreformen i 2010. Alternativt økes 3823 
prosentsatsen for opptjening av pensjonsbeholdning med anslagsvis 11 %, fra 18,1 % til 20,1 3824 
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%, slik at alle med 40 års opptjening med en lønn innenfor 7,1 G vil få utbetalt minst 50 % av 3825 
sin gjennomsnittlige lønn (innen 7,1 G) dersom de pensjonerer seg ved 67 års alder. 3826 

• Oppheve underreguleringen av pensjoner. Fra 2013 har pensjoner blitt avkortet ved at de ikke 3827 
følger den gjennomsnittlige lønnsøkningen, men istedenfor en avkortning på 0,75 %. 3828 
Helsepartiet mener denne underreguleringen må fjernes, og pensjoner må reguleres i tråd 3829 
med den gjennomsnittlige lønnsøkningen. 3830 

• Bedre situasjonen for uføretrygdede som går over på alderspensjon. Helsepartiet mener at 3831 
også ordningen med uføretrygd bør tilbakestilles til før 2010. Alternativt bør dagens ordning 3832 
revideres slik at uføretrygdede samler pensjonsbeholdning frem til og med det året de fyller 3833 
66 år og ikke som i dag kun til og med det året de fyller 61 år. Helsepartiet vil sette 3834 
overgangen fra uføretrygd til alderspensjon ved 67 år. 3835 

• Fjerne kildeskatten 3836 
 3837 

Livsløpskvalitet. 3838 

Mange eldre holder seg svært friske lenge og har veldig gode liv. Imidlertid er det en kjensgjerning at 3839 
helseproblemer etter hvert vil gjøre seg gjeldende med alderen. Det skal ikke være til hinder for gode 3840 
liv og gode år. Eldre med eller uten helseutfordringer er like forskjellige som yngre og friskere 3841 
mennesker og det er vi i Helsepartiet opptatt av. Av og til virker det som om de som planlegger 3842 
eldreomsorgen glemmer dette. Det er en viss tendens til at noen tror at alle som er eldre liker Jens 3843 
Book Jensen og fiskepudding for å spissformulere. Fakta er vel heller at man fortsetter å like det man 3844 
har likt før og hvis det var hardrock og sushi så endrer ikke det seg med alder. På samme måte er 3845 
personligheten forskjellig. Noen er selvstendige og tøffe, andre mer engstelige og avhengige av å ha 3846 
mennesker rundt seg. Noen 90-åringer løper maraton, andre har aldri noensinne vært opptatt av 3847 
trening og kunne ikke tenke seg å besøke et treningssenter. Vi er opptatt av at eldre ikke 3848 
diskrimineres og stigmatiseres ved at alle skal behandles likt. Også når eldre mennesker blir syke må 3849 
det være store muligheter for individuelle løsninger. Livskvalitet er i stor grad muligheten til å leve slik 3850 
man ønsker så langt som mulig også for syke eldre mennesker. Dette må samfunnet legge til rette 3851 
for. 3852 

Vi mener det er en myte eller misforståelse at eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Vi tror 3853 
at det er svært forskjellig hva den enkelte ønsker – det kommer an på personlighet, helse og 3854 
livssituasjon. Vi er i hvert fall ganske sikre på at ingen av oss ønsker å være syke, ensomme og redde. 3855 
«De eldre vil bo hjemme så lenge som mulig», sier mange politikere og er fornøyde med det, for det 3856 
sparer de penger på. Sykehjemsplasser er dyrt. Kommunene opererer med omsorgstrapper og det 3857 
som kalles LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå). Det kan uten videre oversettes til «billigst 3858 
mulig». LEON-prinsippet har blitt kritisert på grunn av dette og mange steder her de byttet navn til 3859 
NEON (nærmeste effektive omsorgsnivå) og BEON (beste effektive omsorgsnivå) – det er bare nye ord 3860 
på det samme og alt betyr billigst mulig. Denne politikken tar Helsepartiet avstand fra. Vi vil i stedet 3861 
ta utgangspunkt i hva folk mener og ønsker selv, og gi eldre mennesker over 75 år, som ønsker det 3862 
selv rett til både sykehjemsplass og plass på aldershjem/omsorgshjem.   3863 

Helsepartiet vil: 3864 

• At eldre med funksjonsnedsettelser som ønsker det skal kunne søke om å få brukerstyrt 3865 
personlig assistanse (BPA) på lik linje med yngre. Det skal ikke være noen aldersgrense. BPA 3866 
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er et likestillingstiltak og ikke en helsetjeneste. BPA skal gjøre det mulig for brukeren å være 3867 
aktiv i samfunnet. Det er diskriminerende at det er aldersgrense for BPA. 3868 

• Sørge for seniorsentre i hele landet med et variert tilbud om aktiviteter slik at det finnes 3869 
tilbud til de fleste. 3870 

• At det skal legges til rette for at syke eldre som ønsker det selv, skal kunne få bo i sitt eget 3871 
hjem så lenge det er forsvarlig. Samtidig vil vi at eldre som ikke ønsker dette skal få andre 3872 
alternativer. Enslige eldre med helseutfordringer kan fort bli ensomme i eget hjem og ha stor 3873 
glede av fellesskap med andre.  3874 

• At eldre med helseutfordringer skal få bestemme selv om de vil bo hjemme, og vi vil innføre 3875 
to forskjellige typer hjem for eldre ved å gjeninnføre aldershjem som et alternativ for relativt 3876 
friske eldre som ønsker fellesskap med andre, hjelp til praktiske ting, felles måltider, 3877 
aktiviteter og så videre og som trenger relativt lite helsehjelp. Sykehjem skal være for eldre 3878 
med behov for mer omfattende og avansert medisinsk oppfølging på daglig basis.  3879 

 3880 

Bedre helsetjenester for eldre. 3881 

Økt alder fører dessverre ofte med seg flere helseproblemer for mange av oss. 3882 
Hovedårsaken til at vi har sett oss nødt til å starte Helsepartiet er at ingen andre partier har hatt 3883 
helsesektoren som sin soleklare hovedsak. Gjennom Helsepartiet har demokratiet et virkemiddel som 3884 
kan styrkes gjennom medlemskap og gis makt gjennom valg. Alle partier i ulike regjeringer de siste 3885 
tiårene har tillatt helseforetaksmodellens enorme vekst i administrasjon og ledelse, mens 3886 
helsetilbudet har blitt kuttet i altfor mange ledd. Dette har gått ut over kapasiteten og utvalg av 3887 
helsebringende tiltak og institusjoner, noe som spesielt har rammet pasientgrupper som i 3888 
helseforetaksmodellen ikke fremstår som «lønnsomme». I helseforetaksmodellens «logikk» er en 3889 
krone spart det samme som en krone tjent. Derfor aksepterer politikerne uetiske kutt og innsparinger 3890 
så lenge helseforetaksmodellen styrer helsetjenestene. Helsepartiet arbeider for menneskeverd 3891 
uansett bakgrunn og andre variabler, og imot helseforetaksmodellens økonomifokusering.  3892 

Mange sykdommer arter seg annerledes hos de eldste av oss enn hos yngre pasienter. Ikke alle 3893 
behandlinger er godt nok tilpasset de eldste. Til tross for at det er de eldste av oss som benytter 3894 
helsetjenestene mest er de ofte ikke tilpasset. Det er for lite forskning på behandling av eldre 3895 
pasienter. Helsepartiet vil jobbe for å styrke forskningen ikke minst på hvordan ulike virkningen av 3896 
medikamenter hos eldre pasienter. Mange eldre pasienter får for mye medisiner og en del eldre får 3897 
for lite behandling. Det er derfor viktig at også geriatrien styrkes og at det er eksperter på geriatri og 3898 
geriatriske avdelinger på sykehusene våre.  3899 

Samhandlingsreformen 3900 
Samhandlingsreformen har ikke vært vellykket – spesielt ikke for de eldste av oss. Eldre mennesker 3901 
har ofte mer sammensatte problemer og kan ha et uavklart sykdomsbilde når det blir lagt inn på 3902 
sykehus. At sykehusene våre er så presset når det gjelder plass og tid og måles på hvor raskt de får 3903 
pasientene ut igjen har vært til stor ulempe for de eldste pasientene. Mange hadde hatt stor nytte av 3904 
å få ligge noen ekstra dager på sykehuset og få utredet flere ting mens de er der i stedet for å bli kalt 3905 
tilbake til poliklinikk senere. Det er også et problem at terskelen for sykehusinnleggelse er så høy – 3906 
mange kommer for sent inn på sykehus og får et tøffere sykdomsforløp og en dårligere prognose enn 3907 
de ellers hadde fått. Helsepartiet vil avvikle samhandlingsmodellen ved å legge alle helsetjenestene 3908 
på samme forvaltningsnivå, fylkesnivå med statlig finansiering. Vi vil også øke kapasitetene på 3909 
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sykehusene slik at presset på å skrive ut pasienter veldig fort blir redusert, og vi skal avvikle den 3910 
mislykkede økonomifokuserte helseforetaksmodellen. 3911 

Eldre bør ofte legges raskere inn på sykehus 3912 
Det er ting som sterkt tyder på at eldre som bor på heldøgnsinstitusjon prioriteres lavere når det 3913 
gjelder sykehusinnleggelse. Logikken er at dette er pasienter som kan få helsehjelp der de er. 3914 
Sykehjemmene og helsehusene våre har imidlertid ikke noe i nærheten av de ressursene som 3915 
sykehusene har. Helsepartiet mener at det er svært diskriminerende at eldre som bor på et sykehjem 3916 
eller lignende skal få en annen individuelle vurdering av behovet for sykehusbehandling enn andre. 3917 
Mye tyder på at syke eldre langt oftere burde få behandling på sykehus. Under koronapandemien 3918 
gikk våre helsemyndigheter ut og anbefalte at koronasyke sykehjemsbeboere som en hovedregel ikke 3919 
skulle legges inn på sykehus. Dette protesterte Helsepartiet kraftig på. Vi opprettet en egen 3920 
aksjonsgruppe som heter «Også koronasyke eldre må få behandling på sykehus» og jobber for å få 3921 
endret disse retningslinjene slik at alle skal få en individuell medisinskfaglig vurdering. Med slike 3922 
retningslinjer mener vi at eldre diskrimineres og at våre eldste fratas sin individuelle rett til nødvendig 3923 
helsehjelp. Helsepartiet vil tvert imot gå motsatt vei og sette terskelen lavere for sykehusinnleggelse 3924 
for de eldste pasientene våre. Erfaring viser at de eldste kan få svært god hjelp på sykehus. Vi 3925 
understreker at det alltid skal være en individuell vurdering og pasienten og pårørendes egne ønsker 3926 
må respekteres. Dette er ikke snakk om behandlingstvang, men at eldre, også dem som bor på 3927 
sykehjem skal få like mulighet som alle andre til å få sykehusbehandling dersom de har behov for det. 3928 

Eldre skal ikke diskrimineres når det gjelder rehabilitering. 3929 
Eldre pasienter som har skadet seg eller vært igjennom operasjoner bør i langt større grad få tilbud 3930 
om spesialisert rehabilitering både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten – det skal tilbys 3931 
både intensiv døgnrehabilitering på steder med spesialkompetanse og langvarig rehabilitering og 3932 
oppfølging på egne rehabiliteringssteder for eksempel for eldre slagpasienter, samt tett oppfølging 3933 
av fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og så videre i primærhelsetjenesten.  3934 

I dag er det slik at rehabiliteringstilbudet har en helt annen kvalitet for mennesker under 60 år og 3935 
mennesker som antas å kunne rehabiliteres tilbake til arbeidslivet, enn for eldre pasienter som gjerne 3936 
er pensjonister. Dette er aldersdiskriminering. Rehabilitering skal ikke knyttes til alder eller tilknytning 3937 
til arbeidslivet.  3938 

Psykisk helse. 3939 
Alt for mange eldre sliter med depresjoner, angst og andre psykiske lidelser. Dette er 3940 
underdiagnostisert og underbehandlet. Selvmord blant eldre er heller ikke uvanlig. Noen eldre blir 3941 
også utsatt for fysisk og psykisk vold. Alt dette er problemer som det må gripes fatt i på en helt ny 3942 
måte. Helsepartiet vil sette stor innsats inn når det gjelder psykisk helse hos eldre og på å avdekke 3943 
sosiale problemer.  3944 

Helsepartiet vil: 3945 

• Ha lengre liggetid for eldre pasienter med behov for dette på sykehusene ved å fjerne 3946 
samhandlingsmodellen og forhindre at spesielt eldre pasienter bli kasteballer mellom nivåene 3947 
i helsetjenestene. 3948 
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• Gjennomføre stort og reelt helse- og omsorgs løft for eldre og heve kvaliteten på alle nivåer: i 3949 
hjemmetjenestene, i omsorgsboliger og i sykehjemmene. Tilbudene må i langt større grad 3950 
tilpasses den enkeltes behov og ønsker; igjen behøves et samarbeid mellom fagfolk og 3951 
pasienter. 3952 

• Styrke det geriatriske tilbudet i spesialisthelsetjenesten. 3953 

• Demenskoordinator skal være en del av det lokale tilbudet. Øke folkeopplysningen om 3954 
demens. 3955 

• Sørge for at eldre pasienter får like gode tilbud om rehabilitering som yngre – noe annet er 3956 
diskriminering, 3957 

• Tilby hjemme fysioterapi. 3958 

• Satse mer på hverdagsrehabilitering i hjemmetjenestene. 3959 

• Styrke alderspsykiatrien. Mange eldre sliter med psykisk sykdom – med depresjon, angst og 3960 
selvmordstanker. Dette er et forsømt område.  3961 

• Ha større oppmerksomhet knyttet til eldres sosial situasjon og forebygge vold mot eldre. 3962 

• Avvikle helseforetaksmodellen. 3963 
 3964 

Sykehjem 3965 
Kvaliteten på sykehjemmene våre jevnt over er for dårlig. Det er mange dedikerte og flinke ansatte 3966 
som gjør sitt beste – men økonomien strekker ikke til. Sykehjemmene er de siste hjemmene for mange 3967 
av oss og der skal vi rett og slett ha det så godt som overhodet mulig. Helsepartiet har helt andre 3968 
ambisjoner for sykehjemmene våre enn dagens. Vi vil ha sykehjem i verdensklasse. 3969 
 3970 
Betaling for sykehjem 3971 
Eldre på sykehjem må betale etter følgende regler: Beregningsgrunnlag for egenandelen som skal 3972 
betales på sykehjem bestemmes i tre trinn: Først et fribeløp, deretter 75 prosent, til slutt 85 prosent 3973 
av det overskytende. 3974 
Når en beboer på et sykehjem er på et langtidsopphold, vil den største delen av inntekten gå til 3975 
betaling for sykehjemmet. Hvor mye som skal betales avhenger av inntekter, og nærmere bestemte 3976 
fradrag. I dag tas det for lite hensyn til økonomien til eventuelt hjemmeboende livspartnere som 3977 
kanskje sitter med store utgifter til bolig og er avhengig av inntektene til den som bor på sykehjem.  3978 
Dette må tas hensyn til etter skjønnsmessige vurderinger slik at den hjemmeboende ikke får alvorlige 3979 
økonomiske problemer. 3980 

Organisering 3981 
Helsepartiet mener at sykehjem (og aldershjem), som holder nasjonale standarder for kvalitet og 3982 
bemanning kan drives av ideelle, kommersielle og offentlige aktører etter samme prinsipp som 3983 
barnehager. Sykehjemmene søker om konsesjon og kravene skal være strenge og det skal føres tilsyn 3984 
og kontroll med virksomheten. De som får plass, betaler på samme måte som nå og staten finansierer 3985 
resten ved at pengene følger beboeren som kan velge sykehjem fritt der hvor det er ledig plass. Dette 3986 
vil også kunne åpne for mer varierte og differensierte tilbud. Der hvor private aktører ikke ønsker å 3987 
etablere tilbud skal det offentlige gjøre det. Det offentlige skal også opprette spesialiserte enheter 3988 
som sykehjem for yngre mennesker og så videre etter behov dersom det ikke finnes private som tilbyr 3989 
det samme. 3990 

 3991 
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Helsepartiet vil: 3992 

• Sørge for en storstilt statlig finansiert utbygging av sykehjem og aldershjem, men også 3993 
oppfordre til privat utbygging. Med vår politikk trengs det mange nye plasser. 3994 

• Ha nasjonale kriterier for tildeling av sykehjemsplass og tilby aldershjem til alle over 75 år 3995 
som ønsker det selv. 3996 

• Sikre en reell tilgang til sykehjemsplass for alle som trenger det. 3997 
• Lovfeste at sykehjem og andre omsorgsinstitusjoner skal ha heldøgns tilgang til lege på vakt, 3998 

hele året. 3999 

• Opprette spesialiserte sykehjem der det er grunnlag for dette i befolkningen. 4000 
• Sikre at ingen yngre pasienter må bo på sykehjem mot sin vilje. 4001 

• Fjerne praksis som fratar sykehjemsbeboere de samme rettigheter og helsetjenester som 4002 
resten av befolkningen. Verdighetsgarantien skal være mer enn tomme ord! 4003 

• Heve ambisjonene for innhold og standard på sykehjemmene. 4004 

• Innføre en nasjonal bemanningsnorm med klare krav til faglig kompetanse. 4005 

• Bemanningsnormen må gjelde pr pasient og ikke per seng. 4006 

• Ha økt bemanning på sykehjemmene. Sykehjemspasienter har ikke bare fysiske behov, også 4007 
psykiske behov skal dekkes. 4008 

• Gjeninnføre støttepersonell som sekretærer, vaktmestere, kjøkkenpersonale, mm. 4009 
• Innføre aktiv omsorg, som kan bety at hver enkelt pasient får lov og mulighet til å delta med 4010 

sine ressurser, om de er små eller store. Mestringsglede er psykisk omsorg. 4011 

• Sørge for fysisk aktivitet og fysioterapi i sykehjemmene og til hjemmeboende eldre. 4012 
• Ansette flere fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører og miljøarbeidere. 4013 

 4014 
 4015 

Hjemmeomsorg av høy faglig kvalitet. 4016 

Mennesker med funksjonsnedsettelser, alvorlig sykdom, barn og eldre mottar – og vil også i 4017 
fremtiden motta, mange av sine omsorgstjenester i hjemmet.  4018 

Mennesker som ønsker dette, skal så langt som mulig få bli boende i sine egne hjem. Også pårørende, 4019 
som bor sammen med pasienten, skal få ivaretatt sine behov for privatliv, fritid og avlastning. Mange 4020 
hjemmeboende pasienter har behov for spesialisert omsorg, Dette krever bedre tilrettelegging enn i 4021 
dag. 4022 

Stoppeklokkeomsorgen med vedtak ned på minutter om dusjing og så videre skal fjernes, det samme 4023 
skal bestiller/utførermodellen. Pasientens behandlende lege skal henvise og behandlingsteamene skal 4024 
følge opp behovene videre.   4025 

Helsepartiet vil: 4026 

• Organisere hjemmeomsorgen i spesialiserte team med ansvar for et bestemt antall 4027 
hjemmeboende pasienter. I disse teamene skal det være ansatte med ulik fagkompetanse 4028 
som samarbeider om pasientene og de pårørende. Hjemmeomsorgsteamene skal ha 4029 
sykepleiere, helsefagarbeidere, psykiatriske sykepleiere, fysioterapeuter, logopeder, 4030 
sosionomer, ergoterapeuter, leger og så videre. 4031 

o De ansatte kan gjerne være tilknyttet sykehusene. 4032 
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o Teamene skal ha ansvar og beslutningsmyndighet for medisinskfaglige vurderinger 4033 
og tilrettelegging for sine pasienter. 4034 

o Hver person med omsorgsbehov skal ha rett til å ha en fast helsekoordinator i 4035 
teamet. 4036 

• Ikke ha offentlige hjemmetjenester fra private leverandører, men ha dette organisert i 4037 
tilknytning til den offentlige helsetjenesten. Vi mener at hjemmetjenester på anbud fører til at 4038 
kontrollen med kvaliteten på tjenestene og den medisinske oppfølgingen av pasientene blir 4039 
for dårlig. Slik det er nå kan brukerne ha forskjellige leverandører av hjemmesykepleie og 4040 
praktisk bistand (hjemmehjelp), der også praktisk bistand har ulike helserelaterte oppgaver, 4041 
ikke minst knyttet til personlig hygiene og måltider. Dette er ting som er knyttet tett til 4042 
brukerens sikkerhet og helse og dersom sykepleie leveres av et firma og hygiene av et annet 4043 
mens medisinsk ansvar ligger hos fastlegen kan mange problemer bli oversett. 4044 
Hjemmeomsorgen krever koordinering et sted for at den skal være trygg. 4045 

 4046 

 4047 

  4048 



 

 109 

12. Kultur 4049 

KOMMER I 2-utkastet. Innspill tas imot med takk 4050 

  4051 
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13. SAMFERDSEL: 4052 

 Trygg, grønn, rettferdig og 4053 

fremtidsrettet. 4054 

 4055 
Samferdselspolitikk dreier seg i dag i all hovedsak om å sikre framkommelighet, redusere 4056 
trafikkulykker og redusere miljøulemper.  4057 
Helsepartiet ønsker at samferdselspolitikken skal bygge på bedre helse for alle, og fortsette å 4058 
redusere ulykker mot null. Samferdselssektoren må ta sin del av ansvaret for å redusere de nasjonale 4059 
klimagassutslippene og vris i miljøvennlig retning. For både helse og miljø er utslippsfrie alternativer 4060 
når det gjelder transport viktig. Vi må ha økt fokus på sikkerheten til myke trafikanter, 4061 
trafikksikkerhet knyttet til el-sparkesykler og sykling.  Helsepartiet er også opptatt av å ruste opp 4062 
farlige og rasutsatt veier, sørge for møteplasser og utbedringer er tunneler som ikke er trygge. 4063 
Veibelysning, god skilting og merkinger også viktige tiltak. Spesielt må det legges mye fokus inn på å 4064 
hindre møteulykker på trange veier. 4065 
Generelt vil Helsepartiet bruke offentlige innkjøp i samferdselssektoren som redskap til å stimulere til 4066 
norsk grønn teknologiutvikling, og i anskaffelser inkludere norske krav om HMS, lønn- og 4067 
arbeidsforhold. 4068 
 4069 
Helsepartiet vil: 4070 

• Helsepartiet vil prioritere jernbane og kollektivtrafikk. Der hvor det er mulig skal 4071 
godstransport gå på jernbane og skip, kun kortere strekning på vei. I områder av landet hvor 4072 
dette ikke lar seg gjennomføre må veiene bygges ut slik at gods kan fraktes på vei på en trygg 4073 
og effektiv måte.  4074 

• Styrke og beholde ruteflytilbudet i Nord-Norge. 4075 
• Reversere oppsplittingen av NSB og sikre færre direktører og flere togavganger. 4076 

• Ha raskere tog mellom Bergen-Oslo, Trondheim-Oslo og Stavanger-Oslo.  4077 

• Ha flere parkeringsplasser for pendlere ved kollektivknutepunkt og lavere priser på slik 4078 
parkering for å stimulere til at langt flere pendlerreiser foretas med kollektivtransport. 4079 

• Flytte hovedfokus når det gjelder veibygging fra fire felts vei til rassikring og bedre veier 4080 
særlig i distriktene. 4081 

o Ingen regel uten unntak – Helsepartiet ønsker at prosjektet E18 Vest – den såkalte 4082 
Vestkorridoren fra Asker til Lysaker skal realiseres. 4083 

o For å unngå unødig trafikk gjennom Oslo, for dem som bare skal forbi går 4084 
Helsepartiet inn for at en Ring 4 utenfor Oslo skal utredes. 4085 

• Helsepartiet vil ha et landsdekkende ladenett med ladestasjoner, slik at det blir mulig å bruke 4086 
elbil uansett hvor man bor. Helsepartiet vil redusere kollektivprisene med 20 prosent i hele 4087 
Norge. Helsepartiet vil bygge ut trygge sykkelveier i hele landet. 4088 

• Helsepartiet ønsker at Norge skal bli verdensledende på grønn skipsfart og elektriske fartøy. 4089 
Dette gjøres ved å øke rammene for maritime klimatiltak, landstrømanlegg og 4090 
teknologiutvikling – f.eks. gjennom ENOVA – dette som ledd i oppfølgingen av handlingsplan 4091 
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for grønn skipsfart. Helsepartiet vil etablere virkemidler for utvikling og innfasing av elektrisk 4092 
drevne skip og fly. 4093 

• Posten skal levere post til alle husstander i Norge 5 ganger i uka.  4094 

• Alle husstander skal ha tilgang til digitalt høyhastighetsnett uansett hvor i landet man bor. 4095 

• Helsepartiet går inn for at det skal bygges jernbane fra Fauske til Tromsø. 4096 
• Ha fortgang i byggingen av skipstunnelen ved Stad. Skipstunnelen er inne i Nasjonal 4097 

Transportplan (NTB) byggestart er planlagt i 2021. Nå kreves enda en kvalitetssikring. 4098 
Tunnelen har allerede vært igjennom 21 utredninger og har vært på tegnebrettet i 144 år! 4099 
Flere runder nå er trenering - nå må den bare bygges. Byggingen må starte som planlagt i 4100 
2021. 4101 

 4102 

Helsepartiet går imot bompenger 4103 

 4104 

Bompenger er en usosial skattelegging som rammer mennesker i de laveste inntektsgruppene 4105 
hardest. Veibygging skal som hovedregel fullfinansieres over statsbudsjettet. På den måten betaler de 4106 
som tjener mest og skatter mest mer enn dem med dårligere. Innføre kilometeravgift for 4107 
tungtransport med differensierte priser for strekninger der det ikke finnes gode alternativer. 4108 
 4109 
Helsepartiet vil: 4110 

• I all hovedsak at nye veier skal fullfinansieres over statsbudsjettet 4111 
• Innføre kilometeravgift for tungtransporten – med differensierte satser slik at dette blir en 4112 

rettferdig ordning også for transport i de delene av landet der det ikke finnes gode 4113 
alternativer. 4114 

 4115 

 4116 

 4117 

 4118 

 4119 
 4120 

 4121 

 4122 

 4123 

 4124 

 4125 

  4126 
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14 Næring- og arbeidsliv: 4127 

Et konkurransedyktig næringsliv. 4128 

Helsepartiet vil ha et fritt og selvstendig privat næringsliv. Rammevilkårene for næringslivet må være 4129 
stabile og forutsigbare med reell konkurranse i alle private sektorer.  4130 

Helsepartiet vil: 4131 

• Legge til rette for å utvikle et mer klimavennlig og grønt næringsliv, redusere 4132 
rapporteringskravene for næringslivet og støtte oppstart av nye bedrifter.   4133 

• Prioritere utviklingen av en norsk og nordisk legemiddelindustri og på den måten styrke norsk 4134 
pandemiberedskap. 4135 

• Ha økt satsing på fornybare ressurser til havs og ha et system for fiskerikvoter som sikrer 4136 
befolkningsutviklingen langs hele kysten. 4137 

• Satse på tang og tare. Helsepartiet mener at Norge, med verdens lengste kyst og kaldt vann 4138 
har svært gode muligheter for å utvikle en næring knyttet til utnyttelse av tang og tare av høy 4139 
kvalitet som finnes langs hele kysten. Tang og tare kan bli en svært viktig ressurs i fremtiden 4140 
både som mat for mennesker og til dyrefôr. 4141 

• Ikke legge ned oljeindustrien, men støtte en omlegging i klimavennlig retning. 4142 
• Ikke ha oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. 4143 
• Ønsker å forby bruk av skatteparadiser og få en effektiv skattlegging av multinasjonale 4144 

konsern. Samtidig reduseres selskapsskatten til 20%. 4145 
• Sikre ideelle organisasjoner som har bidratt og bidrar positivt til utviklingen av velferdsstaten. 4146 

Disse aktørene trenger stabile rammebetingelser som velferdsleverandører.  4147 

Arbeidsliv med høy produktivitet, godt arbeidsmiljø og jevn inntektsfordeling 4148 

Helsepartiet ønsker å sikre full sysselsetting, godt arbeidsmiljø, høy produktivitet og jevn 4149 
inntektsfordeling. Helsepartiet ønsker å videreføre og forbedre trepartssamarbeidet mellom den 4150 
politiske ledelsen i stat og kommune og partene i arbeidslivet. I Norge har vi høy produktivitet, høy 4151 
tillit og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Helsepartiet ønsker at dette skal fortsette 4152 
ved å ha et arbeidsliv med høy organisasjonsgrad og god dekning av tariffavtaler, som sikrer 4153 
konkurransekraft for virksomhetene og trygghet for de ansatte. 4154 

Arbeid for alle som kan jobbe, er sentralt for Helsepartiet. Et anstendig arbeidsliv er et viktig grunnlag 4155 
for høy sysselsetting, fordeling av goder og sosial stabilitet.  Nivået på dagpenger for arbeidsledige 4156 
skal opprettholdes. Helsepartiet vil ha en gjennomgang og revisjon av den såkalte «arbeidslinja» i 4157 
møtet med arbeidsledige. Helsepartiet ønsker at arbeidsledige skal møtes med fleksible og 4158 
persontilpassede virkemidler. Dette kan være alt fra lønns- og utdanningstilskudd, delvis og/eller 4159 
midlertidig uføretrygd, til tilbud om mer vernede arbeidsplasser.  Helsepartiet mener at arbeidsløshet 4160 
er et systemproblem og et offentlig ansvar. Trygdene skal erstatte inntektstap og gi hjelp til selvhjelp 4161 

 4162 



 

 113 

Helsepartiet vil  4163 

• At stat og kommune i størst mulig grad tilbyr alle heltidsstillinger.  4164 
• Ha flere forsøk med 6 timers dag.  4165 
• Ha private aktører som kan være et supplement til de offentlige velferdstjenestene. De 4166 

ansatte hos private velferdsleverandører skal ha tilsvarende eller bedre lønns og 4167 
pensjonsvilkår enn offentlig ansatte. 4168 

Det offentlige skal være en spesielt god arbeidsgiver 4169 

Det er dessverre ikke alltid tilfelle, spesielt ikke i helse- og omsorgsyrkene som har mange offentlig 4170 
ansatte. 4171 

I forbindelse med offentlige pensjoner (tjenestepensjon som tilstås i tillegg til folketrygden) ser vi at 4172 
arbeidsgiver spekulerer i økonomi kontra rettigheter til arbeidstakerne. For å bli medlem i 4173 
pensjonskassen (KLP og SPK) må du minimum være tilsatt i en 20-prosent-stilling. For lavere 4174 
stillingshjemler er du ikke medlem av pensjonskassen. De som er medlemmer i en offentlig 4175 
pensjonskasse trekkes 2% av lønnen til et pensjonsinnskudd, mens arbeidsgiver betaler ca. 10 prosent 4176 
(eller mer).  Dette medfører at spesielt sykepleiere i kommunal sektor tilbys faste stillinger på 15, 18 4177 
eller 19,8 prosent. Disse er da ikke medlem av pensjonskassen og arbeidsgiver slipper å betale høye 4178 
pensjonsinnskudd. Nyutdannede tar likevel lave stillingshjemler, da de blir innkalt til ekstravakter og 4179 
jobber ofte tilnærmet 100 prosent eller mer, men de har likevel ikke pensjonsrettigheter.  4180 

Ved å tilby så lave stillingshjemler utelukker vi arbeidstakere fra muligheter til lån og til å skaffe seg 4181 
egen bolig.  4182 

Helsepartiet vil:  4183 

• At ingen skal ha lavere stilling enn 20%. Alle som jobber for eksempel ekstra utover sin faste 4184 
stilling må ha samme rettigheter til pensjon i SPK eller KLP – eller om man betaler inn til en 4185 
pensjonskasse som kommunen har.  4186 

• Ved å tilby høyere stilling vil man få mer fornøyde arbeidstakere, mindre sykefravær og 4187 
kommunen sparer lønn til vikarer.  4188 

Desentraliserte arbeidsplasser 4189 

Som følge av sentralisering kjemper Distrikts-Norge mot synkende innbyggertall, dårlig økonomi og 4190 
medfølgende dårlig tjenester. Fraflytting fra distriktene er et reelt problem. 4191 

Store statlige bedrifter sentraliseres og klumpes sammen i store byer. Vi må skape grunnlag for 4192 
bosetting og vekst i alle deler av landet, krav til likeverdig tjenestetilbud, muligheter til arbeid og 4193 
livsutfoldelse, slik at man kan bo hvor man vil. 4194 

Politireformen har ført til at politiet ikke har daglig tilstedeværelse i mange distrikter, og dette 4195 
resulterer utrygghet i samfunnet. 4196 

Tilgang på kompetent arbeidskraft må styrkes ved å ha muligheten for høyere, etter- og videre 4197 
utdanning i hele landet. Ny teknologi og arbeidsmåte gir gode muligheter for å desentralisere 4198 
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arbeidsplasser og kompetanse i hele landet. Kortere arbeidsreiser er helsefremmende, det reduserer 4199 
stress og er også bra for miljøet. For at det skal være attraktivt å bo i hele landet må lokalsykehusene 4200 
med akuttkirurgi, fødetilbud og barneavdelinger styrkes, ikke nedlegges. Mindre avanserte 4201 
behandlinger kan foregå på lokalsykehusene. 4202 

Helsepartiet vil: 4203 

• Motvirke sentralisering av arbeidsplasser ved å sørge for likeverdige tjenestetilbud til 4204 
innbyggerne i hele Norge. 4205 

• Satse på teknologi som gjør det mulig å utføre mange jobber uavhengig av hvor du befinner 4206 
deg geografisk. 4207 

  4208 
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15. NATUR OG MILJØ: 4209 

For liv og helse og alt som er levende 4210 

 4211 

Det er klima det er mest snakk om i miljøpolitikken og klimaet har stor betydning. Alle må stå 4212 
sammen om å stoppe den globale oppvarmingen og FNs klimamål. 4213 

Imidlertid må vi ikke glemme at det kreves mer – miljøet vårt er mer enn klima og vi har mange 4214 
problemer, med forsøpling – spesielt plast i havene våre, forgiftning av jord, luft og vann, avskoging, 4215 
mangel på rent vann, mangel på matjord og planter, sopp og dyr som blir utryddet – for å nevne noe. 4216 

Vi mennesker er helt avhengig av naturen og miljøet rundt oss på alle vis. Vi trenger rent vann, sunn 4217 
mat, en planet som ikke er giftig, at solen ikke skader oss, vi trenger sunn luft å puste i, næringsrik 4218 
jord å plante i og vill fisk som er sunn å spise. Miljøet vi lever i er avgjørende for alt som er levende, 4219 
mennesker, planter og dyr. God forvaltning må også til for å sikre at vi har nok ressurser til jordens 4220 
befolkning og dyrene som lever her. 4221 

Naturen vår er også kilden til mye av vår velstand og Norge er rikt på naturressurser. Disse må vi 4222 
forvalte klokt og på en bærekraftig måte. Spesielt energibehovet vi har i det moderne samfunnet 4223 
fører til rovdrift på naturen – her må vi ha fokus til å finne gode løsninger for fremtiden som ikke 4224 
skader naturen og som bidrar til utslipp av mindre CO2. Vi må få til begge deler samtidig.  4225 

Klima og miljø er uten tvil en av vår tids største utfordringer. 4226 

Helsepartiet er også opptatt av at natur og friluft er viktig for helsen til folk, både fysisk og psykisk og 4227 
at vi må ha natur som kan brukes til rekreasjon, matauke og fysisk aktivitet.  4228 

Helsepartiet vil jobbe FNS miljømål 4229 

 4230 
Klodens helse og verdens miljø er avgjørende for menneskers, dyrs og planters livsvilkår. Helsepartiet 4231 
støtter fullt opp under FNs vedtatte klimamål, om at klodens snittemperatur ikke øker mer enn 1,5 4232 
grad. Ved færre uheldige miljøkonsekvenser bør økningen bli enda lavere. 4233 

Klodens miljø er påvirket av menneskelig aktivitet, muligens i tillegg til naturlige svingninger. Det er 4234 
uansett den menneskelige aktiviteten vi kan påvirke og må ta ansvar for. 4235 

Det er smertefullt å legge om, kutte ned og stramme inn. Det er likevel ingen vei utenom, og vi kan 4236 
ikke la være å ta konsekvensene av status presens, av bekvemmelighetshensyn. Verdens forskere har 4237 
med stor overbevisning bevist at vi er på feil vei. Viljen til å gjøre det rette må både fremelskes og 4238 
forlanges, gjennom ulike politiske grep som informasjon, incentiver, pålegg og forbud. 4239 

Helsepartiet vil følge opp FNs sju klimamål. 4240 

 4241 
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Helsepartiet vil: 4242 

• Bidra til stopp i bruken av fossile drivstoffer, som er verdens klimaproblem nummer én. Ved 4243 
forbrenning av fossile brensler som olje, gass og kull dannes mye CO2. FNs mål om nullutslipp 4244 
i 2025 må etterstrebes med både harde og myke midler – dette haster! 4245 

• Transportbransjen må legge om til mer klimabevisst drift. I 2021 vil Norge har 60 ferger med 4246 
batterier og behov for el-lading. Vegdirektoratet må ha på plass standardløsning for dette 4247 
innen 2021, og tilgang for 1,5 millioner ladinger per år. Videre må tiltak legge til rette for økt 4248 
elektrifisering av all transport som i dag drives med fossile brennstoffer. 4249 

• Energikrevende industri og prosessindustri må legge om produksjonsmetoder for mer 4250 
klimavennlige løsninger enn i dag. CO2-utslipp som bidrar til temperaturøkning må begrenses 4251 
med ny teknologi og utslippskutt. 4252 

• Klimavennlige byer med en høy andel selvdyrket mat, levende parker og lave utslipp er en 4253 
nødvendighet for fremtiden. Offentlig kommunikasjon må bygges ut og anlegg for innendørs 4254 
dyrkning av mat bør opprettes. Byplanlegging må gjøres med høy klimabevissthet. 4255 

• Planter og dyr sikrer menneskeheten. Rundt 3000 arter av planter og dyr er truet i Norge pga 4256 
oss mennesker. Verdens biodiversitet må vernes, som klodens rikeste ressurs. Biodiversitet i 4257 
dyre- og planteliv er en forutsetning for fremtidig forskning og overlevelse. Populasjonen av 4258 
klodens ville dyr er gått ned med hele 60% siden 1975. 4259 

• Sirkulær økonomi: Ved å sikre verdikjeder for mer effektiv gjenvinning og beholde verdien i 4260 
ressursene, kan mer av klodens produkter resirkuleres. Dette vil kutte energiforbruk 4261 
og forurensning. Allerede 1. august 2018 var klodens energiressurser for hele 2018 brukt opp. 4262 
Det vil si at resten av året tæret vi på naturressurser som jorda trenger mer enn ett år på å 4263 
gjenopprette. For hvert år kommer denne datoen tidligere og tidligere. 4264 

• Karbonfangst og lagring: CO2 er en drivhusgass som bidrar til å øke klodens temperatur. For 4265 
å nå målet om ikke høyere enn 1,5 grader temperaturøkning må CO2 fanges og lagres. CCS 4266 
(Carbon Capture and Storage) kan gjøres ved å pumpe CO2 tilbake, dypt inne i jordskorpen. 4267 
Helsepartiet mener det er en prioritert statlig oppgave å bidra til finansiering av forskning for 4268 
morgendagens løsninger innen karbonfangst og lagring. Norges naturressurser tilhører hele  4269 
folket. 4270 
 4271 

Vern om naturen og naturressursene 4272 

Helsepartiet vil innføre hjemfallsrett og grunnrenteprinsippet for bruk av landets naturressurser. 4273 
Grunnrente skal kreves ved oppdrett i vann, elver, sjø og havområder etter samme mal som NVE har 4274 
for vassdragsutbygging. Utbygging av vindkraft skal avgiftsbelegges etter samme prinsipp. Det 4275 
samme gjelder slamdeponering i elver, fjorder, hav og vassdrag. 4276 

Helsepartiet vil sikre bevaring av de norske myrene 4277 
Norge har et særlig ansvar for å bevare myrlandskapet som er svært viktige når det gjelder å hindre 4278 
CO2 i å slippe ut i atmosfæren. Her må vi gjøre mye mer.  4279 

 4280 

 4281 
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Helsepartiet vil: 4282 

• Innføre grunnrente for bruk av alle landets naturressurser. 4283 

• Helsepartiet vil også ha konsesjoner som er gitt med klausul om hjemfallsrett, slik vi gjorde da 4284 
vi bygget ut vannkraften i sin tid. 4285 

• Av hensyn til villfiskbestanden, ikke ha oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. 4286 
• Forby dyrking på myr. Stimulere til etablering av kunstig myr. 4287 

Vindkraft er ikke den nye oljen 4288 

Helsepartiets ekstraordinære Landsmøtet slår fast at utbyggingen av vindkraft innebærer store 4289 
kostander for natur og miljø, liv og helse for dyr og mennesker, og bryter dermed med de verdier 4290 
Helsepartiet bygger på. 4291 
Helsepartiet vil gå inn for et skatteregime som likestiller beskatningen av de verdier som høstes av 4292 
vår felles natur, og med en rettvis fordeling mellom stat og kommune. 4293 
 4294 
Vindkraftutbyggingen medfører en omfattende inngripen i naturen, enten den foregår på land eller til 4295 
havs.  Flere land i Europa forbyr nå videre utbygging av industrielle vindkraftanlegg fordi det 4296 
rapporteres om massedød av fugler og insekter, visuell ødeleggelse av landskap og lavfrekvent 4297 
lydforurensning.   4298 
Tilsvarende kommer flere og flere rapporter fra forskerhold om skadevirkningene havvindanlegg 4299 
forårsaker på sjøfugl og trekkfugler og livet i havet, fiskerinæringen har også uttrykt bekymring. 4300 
Helsepartiet kan ikke forsvare en slik utbygging dersom den truer livet i havet, og hindrer annen viktig 4301 
næringsvirksomhet. Det bryter med våre grunnverdier om at liv og helse er det viktigste ressursen vi 4302 
har. 4303 
 4304 
Helsepartiet stiller seg positiv til forslaget fra Motvind Norge om at det settes ned en 4305 
Energikommisjon der det totale samfunnsregnskapet rundt Vindkraftutbyggingen på land og til havs 4306 
blir belyst 4307 

En fornuftig forvaltning av rovvilt – for mennesker og dyr 4308 

Helsepartiet vil redusere konfliktene som oppstår når rovdyr, spesielt ulv møter beitedyr. Helsepartiet 4309 
mener at det skal være plass til både mennesker, rovvilt og beitedyr i norsk natur. Forvaltningen må 4310 
skje med omhu og skal ta hensyn til vårt ansvar for å forvalte våre rovdyr, men også tryggheten til 4311 
befolkningen, husdyr, annet vilt og kjæledyr. I tillegg må næringsinteresser også ivaretas.  Innspill fra 4312 
dem som lever med konsekvensene av storsamfunnets politikk må bli tatt hensyn til. Som alltid er det 4313 
viktig å lytte til dem som har skoene på. Å redusere konfliktnivået mener vi dessuten er den beste 4314 
måten vi kan sikre at vi kan ha bærekraftige bestander av våre store rovdyr i norsk natur. 4315 

 4316 

Helsepartiet vil: 4317 

• Se nærmere på om det er mulig å få til et forsøk med å sette opp elektroniske gjerder for ulv i 4318 
problemområder. Med et slik løsning kan man kontrollere hvor ulven kan oppholde seg. Man 4319 
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gjeter sauer og andre beitedyr og Helsepartiet mener vi bør gjøre forsøk å gjete ulven på 4320 
samme måte. På denne måten kan problemulver få en ny sjanse. 4321 

 Gjenvinning og sirkulær økonomi for fremtiden 4322 

Gjenvinning og gjenbruk er ett av flere miljøtiltak i verden i dag. Helsepartiet vil at Norge skal ha som 4323 
mål å bli et foregangsland for den nye og nødvendige sekulærøkonomien som er i ferd med å vokse 4324 
frem. 4325 

Gjenvinning og gjenbruk handler om å bruke produkter og varer i et kretsløp; den sirkulære 4326 
økonomien der råvarene går mange runder. Det meste av vårt avfall kan være en ressurs. EU vedtok i 4327 
mars i 2020 at innen 2050 skal Europa være klimanøytralt. Slik utviklingen nå har gått, vil verden i 4328 
2050 ha 70% mer søppel dersom vi ikke snur. SÅ mye avfall tåler ikke kloden.  4329 
 4330 
I dag gjenbrukes kun 9% av EUs avfall, mens målet er å avskaffe søppeldynger innen 2050. 4331 
Helsepartiet har store vyer for den fremtidige, sirkulære økonomien der gjenbruk vil være det 4332 
naturlige. Dette ivaretar natur og miljø, forutsetninger for god helse. Helsepartiet går inn for en 4333 
tilrettelegging av den sirkulære økonomi i praksis, til alt fra klær, møbler og byggevarer.  4334 

Helsepartiet vil ha en grønn bygge bransje med ombruk av spesielt stål og betong. 4335 
Produksjon av stål og betong står i dag for 40 prosent av alle klimagassutslipp i verden. Det er derfor 4336 
spesielt viktig med ombruk av byggematerialer. Helsepartiet går inn for ombruk av byggematerialer. 4337 
Ombruk av byggematerialer som stål, treverk, innredninger osv., betyr at man forlenger materialenes 4338 
levetid. Det reduserer behovet for nye materialer, og reduserer klimaavtrykket ved produksjon av nye 4339 
materialer. Ombruk kan redusere miljøbelastningen enda mer enn materialgjenvinning. 4340 

Ombruk vil kreve endring av byggeforskrifter, og at staten støtter prosjekter for å skape et marked for 4341 
ombruk. 4342 

Helsepartiet vil: 4343 

• Jobbe for få Norge til å bli et av verdens ledende land når det gjelder sirkulærøkonomi. 4344 

• Satse på en grønn bygge bransje med ombruk av materialer og sørge for å endre 4345 
byggeforskriftene slik at det blir mulig med ombruk av materialer. 4346 

• Innføre MVA-fritak på reparasjoner  4347 

 4348 

 4349 

 4350 

Norge skal være først i kampen mot plastforurensning  4351 

Plastprodukter er en av vår tids største miljøproblemer. Åtte millioner tonn plast havner i våre hav 4352 
hvert år anslår en rapport fra World Economic Forum. Plast skader både dyr, fisk, planter og 4353 
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mennesker og kan bli liggende i miljøet i hundrevis av år. Det har ca. 600 år før et fiskesnøre av nylon 4354 
brytes ned i havet.  4355 

Og når nedbrytingen er i gang oppstår et nytt problem: Spredning av mikroplast. Ergo har store 4356 
mengder plast i havet ennå ikke blitt brutt ned til mikroplast, og forurensning og forgiftning øker. 4357 
Dette skaper helseutfordringer både for planeten, mennesker og dyr.  4358 

Det gjøres for lite for å begrense plastforurensning i Norge. Istedenfor å la våre store havområder 4359 
grises til bør Norge gå foran og vise vei for andre land. Norge bør bli et internasjonalt foregangsland i 4360 
kampen mot plastforurensning.  4361 

Helsepartiet vil:  4362 

• At Norge skal ta en ledende rolle i verden når det gjelder kampen mot plastforurensning. 4363 

• Utrede hvordan vi kan fase ut bruk av miljøskadelig plast innen 2028.  4364 
• Fase ut bruken av engangsartikler av miljøfiendtlig plast, som f.eks. bæreposer, engangskrus- 4365 

og -bestikk innen 2024.  4366 

• Øke innsatsen med å ta opp plast fra sjøen, samt kartlegge omfanget av avfall på sjøbunnen 4367 
ved hjelp for eksempel av undervannsdroner.  4368 

• Fase ut bruk av miljøfiendtlige gummigranulater innen 2020. I tillegg vil vi umiddelbart stille 4369 
strengere krav til vinterdrift av kunstgressbaner.  4370 

• Øke bevilgningene til veivasking, og stimulere til valg av metoder for veivasking som både 4371 
bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast.  4372 

• Gi kommuner myndighet til å vedta bøter i forsøplingssaker, slik Miljødirektoratet har 4373 
anbefalt.  4374 

• Øke støtten til frivillige aktører som vil gjøre en innsats for opprydding av marint søppel, for 4375 
eksempel strandryddeaksjoner og fiske og dykke etter “spøkelsesgarn”.  4376 

• Myndighetene oppfordres til et nordisk samarbeid om retur av returpant på drikkeflasker av 4377 
plast og metall.  4378 

• Det innføres pant på all egnet emballasje, høy pant på vanskelig materiale som må 4379 
behandles forsiktig. Det inngås et nordisk samarbeide om pant, verdensomspennende på sikt. 4380 

 4381 

Vi satser på rene, søppelfrie og trygge omgivelser 4382 

Helsepartiet mener at rene, søppelfrie og godt vedlikeholdte offentlige rom i byer og tettsteder er 4383 
viktig for både helse, trivsel, trygghet og miljø og vil prioritere renhold og vedlikehold langt høyere.   4384 

Vi går inn for en storsatsing på bedre renhold og vedlikehold av det offentlige rom. Dette er også 4385 
viktig for å hindre forslumming av områder og er tett knyttet også til trygghet for befolkning, både 4386 
reelt og opplevd. Orden i det offentlige rom har også til en viss grad vist seg å være 4387 
kriminalitetsforebyggende. «The broken window theory» som mange kjenner spesielt fra New York 4388 
City på 80-tallet der teorien ble satt ut i praksis med sterkt fokus på at politiet skulle slå hardt ned på 4389 
mindre ordensforstyrrelser – har siden blitt kritisert. Kriminaliteten i New York sank dramatisk, men 4390 
håndhevelsen av de strenge tiltakene mot mindre forseelser virket også stigmatiserende. Den samme 4391 
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politikken andre steder førte ikke til nedgang i kriminalitet. Senere har det vært forsket mye på dette. 4392 
Og det som står igjen er at det rent fysiske - at det å reparere knuste vinduer, rydde bort søppel og så 4393 
videre – reduserer kriminaliteten. Og at dersom du lar et vindu i et bygg stå knust, blir de andre 4394 
vinduene raskt også knust. I Helsepartiet er vi opptatt av at forebygging alltid er lønnsomt og vi 4395 
mener at det å investere i vakre, rene og ryddige omgivelser gir mange positive effekter. 4396 

 4397 

Helsepartiet vil: 4398 

• Gå inn for hyppig vasking av gater og veier for å fjerne helseskadelig støv og pollen. 4399 

• Satse på tett samarbeid med næringsliv, utelivsbransjen, velforeninger og andre 4400 
samfunnsaktører for å hindre forsøpling.  4401 

• Sikre at det offentlige rom skal oppleves som trygt. God belysning er viktig og her bør det 4402 
satses langt mer. 4403 

 4404 

 4405 

 4406 
 4407 
 4408 
 4409 
 4410 
 4411 
 4412 
 4413 
 4414 
 4415 
 4416 
 4417 

  4418 
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16. Landbruk, skogbruk og fiskeri 4419 

 4420 

Landbruk og havbruk – bærekraftig matproduksjon for god folke- og dyrehelse 4421 

Helsepartiets landbrukspolitikk hviler på realistiske, forskningsbaserte og bærekraftige tiltak for å 4422 
sikre mattilgang, biodiversitet og miljø. 4423 

Mat er helse. Norge trenger bonden og bønders innsats. Det er viktig å sikre godt utdannede 4424 
jordbruksarbeidere, og praktisk arbeid krever folk med mer enn akademisk bakgrunn. Vi må 4425 
sikre praktisk rettet utdannelse innen landbruk, havbruk, skogbruk og fiske i Norge. 4426 
Av hensyn til både tilgang og matens kvalitet bør den være kortreist og næringsrik. Norge 4427 
trenger et aktivt landbruk, som hovedsakelig bør ha fokus på produksjon av sunn og god mat 4428 
til innbyggerne. Helsepartiet ønsker å øke norsk selvforsyning. 4429 
Nye utfordringer krever større produksjon og nytt fokus. 4430 
Klimaforandringene påvirker fremtidens muligheter til å produsere egen, sunn mat. Klimaet 4431 
blir våtere og villere i hele verden og selvforsyning vil bli viktigere, også på grunn av 4432 
befolkningsvekst og immigrasjon. Kampen om matressurser kan komme til å hardne til når 4433 
sesongvariasjoner og store avlinger blir mindre forutsigbare. Derfor må politikken 4434 
tilrettelegge for et bedre landbruk som gir større produksjon. Hittil har landbrukspolitikken 4435 
hatt tydelige sysselsettings- og bosettingsmål. Helsepartiets politikk hviler på innbyggernes 4436 
behov for landbrukets og havbrukets produkter. 4437 
Norsk landbrukspolitikk er for fokusert rundt produksjonsmål. Det er behov for en omlegging 4438 
til et større fokus på tydelige landbruksmål som forsøkes oppnådd gjennom målrettede tiltak 4439 
og subsidier. 4440 
 4441 

Helsepartiet vil: 4442 

• Støtte forskning på mat som tåler klimaendringene. 4443 

• Satse på landbruk med dyr og planter som trives over hele landet. 4444 
• Kartlegge og forske på sykdomsgjørere og sykdomsbekjempelse. 4445 
• Se på mulighetene for å endre deler av støtteordningene til landbruket for å premiere bønder 4446 

som ivaretar kulturlandskap, biodiversitet og andre formål som er viktige for samfunnet. Til 4447 
sammenligning: I Sveits får bønder som har kyr på beite bedre betalt for melken desto høyere 4448 
over havet dyrene har beite. Dette for å stimulere til ivaretagelse av kulturlandskapet. 4449 

• Jobbe aktivt for å hindre matsvinn. 4450 

Mer matproduksjon. 4451 
Statens oppgave er å sikre fremtidig tilgang til nok og sunn mat, også i krisesituasjoner. Vi må 4452 
produsere mer til menneskemat. I dag går 80% av vårt korn til dyrefôr. Kun tre prosent av Norges 4453 
arealer er dyrkbart, det meste av dette er eng. Denne ressursen må ivaretas og utnyttes bedre. Norge 4454 
er svært velegnet til dyrking av havre og ulike grønnsaker, rot- og belgfrukter. Dette er vekster som 4455 
holder god kvalitet som er velegnet som mat til mennesker. Norge har også stort potensiale når det 4456 
gjelder mulighet for å eksportere denne typen matvarer. Norge er derimot ikke spesielt velegnet for 4457 
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dyrking av hvete. Til tross for dette er hvete den kornsorten det dyrkes mest av i Norge. Mesteparten 4458 
av hveten som dyrkes her i landet har for dårlig kvalitet til at den egner seg som mat til mennesker. 4459 
Den går derfor til dyrefôr. 4460 

Helsepartiet vil: 4461 

• Ha et landbruk med økt fokus på matproduksjon. 4462 
• Satse mer på havre og mindre på hvete. 4463 
• Øke produksjonen av rot- og belgfrukter, poteter og grønnsaker som grønnkål, da dette er 4464 

vekster som egner seg svært godt for norske forhold. 4465 
• Øke graden av selvforsyning. 4466 
• Legge til rette for matproduksjon innendørs; urbant jordbruk. Dagens led lamper gjør det 4467 

mulig med god vekst, som krever mindre vann, gjødsel, sprøytemiddel og som gir mindre 4468 
forurensing og helårs avlinger. 4469 

• Stimulerer til matproduksjon i takhager og i villaområder. 4470 
• Satse på og legge til rette for bihold også i byene. 4471 

 4472 

Genetisk mangfold. 4473 
Helsepartiet ønsker å legge til rette for å sikre det genetiske mangfoldet i naturen, hos matplanter og 4474 
husdyr. Dette er viktig av flere grunner. I det genetiske mangfoldet ligger nøkkelen til helbred av 4475 
morgendagens sykdommer både hos mennesker, dyr og planter. Gener som har blitt utviklet gjennom 4476 
tusenvis av år kan gå tapt for alltid dersom arter utryddes. En smal genetikk gjør oss dessuten 4477 
sårbare i de kommende klimaendringene. 4478 

Kornlager og beredskap. 4479 
Norge har i dag bare to måneders matkornlager. Dette gjør oss svært sårbare. Lagrene må opp til 4480 
seks måneder slik vi hadde frem til 1995. Såkornlagre finnes ikke i Norge i dag. Disse må vi snarest 4481 
gjenoppbygge. Såkornlagre i Finland, som vi så langt har hvilt på, er i ferd med å gå tomme for 4482 
sertifisert korn av toppkvalitet. Hver gård må også tillates å ha egne såkornlagre. 4483 

Helsepartiet vil: 4484 

• Ha økt fokus på matsikkerhet og beredskap. 4485 
• Ha matkornlager for minst seks måneder. 4486 
• Ha et lager av beredskapsfrø til hagebruk som kan deles ut i krisesituasjoner. 4487 
• Snarest bygge opp lagre med sertifisert såkorn. 4488 

Jordbruksareal, dyrkbar mark og mangfold. 4489 
Dyrkbar jord er en knapp ressurs i hele verden, også i Norge. Helsepartiet vil hindre at jordbruksareal 4490 
nedbygges da dette er irreversibelt og kortsiktig. Det er også viktig å opprettholde og sikre selve 4491 
kvaliteten på jorden. 4492 

Helsepartiet vil: 4493 

• Stimulere til vekselbruk og diversitet. 4494 
• Arbeide for å redusere omfanget av monotone dyrkningsområder. 4495 
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• Stimulere til bruk av jordforbedringsplanter som lilla Honningurt – dette er også avlinger som 4496 
innsektene setter stor pris på. 4497 

• Sikre insekter gode biotoper med sammensatte enger og ulike vekster. 4498 
• Stimulere bønder til å så engblomster i åkerkantene, og til å utsette kantslåtten. 4499 

 4500 

Bærekraftig dyrehold. 4501 

Det er mange grunner til at vi bør gå over til et mer plantebasert kosthold. Et plantebasert kosthold 4502 
er sunt, det er miljøvennlig og gir bedre utnyttelse av ressursene. Vi vil imidlertid også trenge husdyr. 4503 
Da er det viktig at vi satser på dyrearter og raser som har naturlige forutsetninger for livet i 4504 
Skandinavia; ku, sau og geit. Beiteområdene må sikres og utnyttes, fordi det er bærekraftig, sunt og 4505 
sikrer mattilgangen. 4506 

Helsepartiet vil: 4507 

• Satse på dyrehold med beitedyr og dyr som fores mer med gress – høy og silo – også om 4508 
vinteren og mindre med kraftfôr. Dyrene kan også få annensorterings jordbruksprodukter 4509 
som «hestegulerøtter» i langt større grad. 4510 

• Vurdere et forbud mot soyabasert dyrefôr. Regnskog hugges i dag ned for å gi plass til å 4511 
plante soya, som transporteres kloden rundt, til blant annet Norge.  4512 

• Opprette et eget dyrepoliti som skal sikre godt dyrehold, bidra til bedre velferd for husdyr og 4513 
kjæledyr og etterforske og straffeforfølge forbrytelser mot dyr. 4514 

•  4515 

Havbruk. 4516 

Vår lange kyst med de dype og vakre fjordene er en stor ressurs på mange måter – en ressurs som 4517 
også gir muligheter for matproduksjon.  4518 

Helsepartiet går inn for at det stilles krav om at alt fiskeoppdrett langs kysten, i sjøer og vassdrag skal 4519 
fylle kravene om bærekraftig drift uten å gå på akkord med folkehelse, fiskevelferd og miljø. 4520 
Matsikkerhet må ivaretas gjennom god forkontroll og produktmerking. 4521 

Fjordene er vår felles eiendom. Disse må ikke forvaltes som gratis innsatsfaktor med påfølgende 4522 
forurensning etter oppdretteres forgodtbefinnende: antibiotika, fiskeavføring, foringsrester, rømt 4523 
laks, lus mm forsøpler i dag våre fellesgoder. Lakseindustrien er ikke bærekraftig slik den forvaltes i 4524 
dag. 4525 

Helsepartiet vil: 4526 

• Gå inn for et miljøvennlig og bærekraftig havbruk. 4527 
• Sikre dyrevelferden for oppdrettsfisk. Laks er husdyr, vi må derfor også likebehandle 4528 

oppdrettsnæringen med andre husdyrnæringer, med like strenge krav. 4529 
• Se på muligheten for å satse på å kreve at oppdrettsnæringen skal foregå i fastlandanlegg for 4530 

å sikre felleskapet mot skade på fellesgodene fjord og hav. I et fastlandsanlegg har 4531 
fiskeoppdretter full kontroll på og ansvar for alle potensielt forsøplende elementer. 4532 
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• I likhet med Japan satse på dyrking av verdifulle næringsplanter i havet: tang og tare. Disse 4533 
kan brukes i både dyrs og menneskers kosthold.  4534 

• Helsepartiet vil innføre hjemfallsrett og grunnrenteprinsippet for bruk av landets 4535 
naturressurser. Grunnrente skal kreves ved oppdrett i vann, elver, sjø- og havområder etter 4536 
samme mal som NVE har for vassdragsutbygging.  4537 
 4538 
 4539 
 4540 
 4541 
 4542 
 4543 
 4544 
 4545 
 4546 
 4547 
 4548 
 4549 
 4550 
 4551 
 4552 
 4553 
 4554 
 4555 
 4556 
 4557 

  4558 
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 4559 

17. LANDBRUK, SKOGBRUK, FANGST, FISKE 4560 

OG REINDRIFT: 4561 

Primærnæringene er viktige for Norge 4562 

 4563 
Primærnæringene har vært og bør fortsette å være viktige i Norge.  Fisken er viktig, både villfisken og 4564 
oppdrettsfisken er store og viktige eksportvarer. Skogene vår har historisk sett betydd mye for oss. 4565 
Tømmeret var en viktig handelsvare og muliggjorde også at Norge ble en stormakt på havet i 4566 
seilskutetiden. Fortsatt representerer skogene våre enorme rikdommer. Landbruket sørger for 4567 
kortreist og god mat på norske bord. Reindrift representerer både en tradisjonell måte å leve på, og 4568 
utnyttelse av naturområder til produksjon av sunn og god mat. 4569 
 4570 
Helsepartiet vil ta vare på og utvikle primærnæringene i Norge for fremtiden. 4571 

MER OM FISKE, FANGST OG REINDRIFT KOMMER I 2. UTKASTET TIL PROGRAM. (Nedenfor er 4572 
programkomiteens forslag til landbruks og havbrukspolitikk) 4573 

 4574 

• At målene for den norske bistanden gjøres tydeligere og de skal være basert på mottagernes 4575 
behov. Når dette er klarlagt bør de best egnede organisasjonene få oppdraget og midler som 4576 
er øremerket formålet. 4577 

• Fortsette å spisse Norges bistand til områder der Norge har naturlige fordeler og best 4578 
kompetanse, som innen utdanning, helse, fiskeri, oljeforvaltning, likestilling, freds- og 4579 
forsoningsarbeid og institusjonsbygging. 4580 

• Fortsette å bidra til FN for å styrke FN og FNs rolle i verden – men ikke for at vi skal få makt 4581 
og posisjoner internasjonalt. 4582 

• Støtte det voksende kravet om en reformering av FN. En slik reform er overmoden. 4583 

 4584 

  4585 

 4586 

 4587 

 4588 

 4589 

 4590 

 4591 
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 4592 

 4593 

 18. JUSTIS: 4594 

Trygge og rettferdige samfunn 4595 

 4596 
Helsepartiet vil føre en justispolitikk som sikrer trygghet, rettferdighet og rettssikkerhet for alle. Vi vil 4597 
sikre dette gjennom en justissektor der stikkordene er økt nærhet, bedre samhandling og mer 4598 
forebygging.  4599 

Justissektoren er bygget ned i Norge de siste 8 årene av regjeringens ostehøvelkutt, kalt 4600 
effektivisering.  Bevilgningene i sektoren må økes for å sikre tilstrekkelig og samordnet kapasitet i 4601 
politiet, domstoler og i kriminalomsorgen. 4602 

Sikre behandling og stoppe ruspåvirkede og psykisk syke lovbrytere. 4603 

Mange lovbrudd blir utført av personer som er i ruspåvirket tilstand eller har alvorlig psykisk sykdom. 4604 
Det må være et mål å forebygge slike lovbrudd på ulike måter og særlig må en sikre at ikke lovbrudd 4605 
er en følge av manglende medisinsk behandling.  4606 
Svært mange lovbrytere i Norge i dag dømmes til tvungent psykisk helsevern. Dette er mennesker 4607 
som har så alvorlige psykiske lidelser at de ikke kan straffes for sine handlinger. Mange som blir dømt 4608 
til ordinær soning har også store utfordringer, men blir regnet som strafferettslig ansvarlige og 4609 
dømmes til straff og fengsel. Forebygging av alvorlige rusproblemer og behandling av psykisk sykdom 4610 
er uten tvil tiltak som vil kunne redusere kriminaliteten i Norge – ikke minst den mest alvorlige 4611 
voldskriminaliteten. 4612 
 4613 

Bedre sikkerhet til sjøs 4614 
Helsepartiet er også opptatt av å få like regler til sjøs som i veitrafikken. Vi ser en økning i alkoholbruk 4615 
til sjøs, og ønsker lik promillegrense til vanns som til lands. 4616 

Helsepartiet vil opprette en egen familiedomstol, styrke domstolene og beholde alle tingrettene. 4617 
I Norge har vi hatt et domstollignende organ, Fylkesnemnda i barnevernssaker. Denne organiseringen 4618 
har vist seg å ikke støtte rettsikkerheten i barnevernssaker godt nok. Norge er klagd inn i mange 4619 
saker i menneskerettsdomstolen i Europa. Fylkesnemndene legges derfor ned. Det opprettes en egen 4620 
familiedomstol på tingrettsnivå med spesiell kompetanse på familierett, barnevern, vold og overgrep 4621 
i hjemmet og i nære relasjoner. Denne domstolen overtar alle familierettssaker, voldssaker i nære 4622 
relasjoner og barnevernssaker. 4623 

Domstolene må styrkes, alle tingretter må opprettholdes lokalt.  4624 

 4625 

 4626 
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Helsepartiet vil: 4627 

• Styrke rettsvernet for varslere 4628 

• At fri rettshjelp bygges ut med fri rettshjelp i alle helsesaker 4629 

• At satsene og inntektsgrensene for fri rettshjelp skal økes 4630 

• Gjeninnføre juryordningen 4631 

• Beholde de lokale tingrettene og styrke domstolene betydelig 4632 
• Ha fylkesvise familiedomstoler på tingrettsnivå med spesiell kompetanse på familierett, 4633 

barnevern, vold og overgrep i hjemmet og i nære relasjoner. Denne domstolen skal overta 4634 
sakene fra Fylkesnemnda for barnevernssaker – som legges ned. 4635 

• Sikre bevilgningene i justissektorene mot ostehøvelkutt og snarest mulig fjerne hele 4636 
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.  4637 
 4638 

Helsepartiet vil satse på å forebygge kriminalitet 4639 

Politiet er også underlagt Mål- og resultatstyring. Det fører til at politiet må levere på en lang rekke 4640 
toppstyrte, ofte politiske mål. Når politikerne er opptatt av gjengkriminalitet eller familievold må 4641 
politiet også levere og rapportere på disse områdene. Problemet i tillegg til et ofte tungrodd byråkrati 4642 
er at dette ofte er til hinder for at politiet kan arbeide med den kriminaliteten som faktisk skjer i sitt 4643 
distrikt. Ingen ønsker seg mer kriminalitet av noe slag – så det å målfeste hvor mange saker av 4644 
forskjellig typer et politidistrikt skal befatte seg med er ganske paradoksalt.  Forebygging er vanskelig 4645 
å telle – kriminalitet som ikke blir begått på grunn av godt forebyggende arbeid like så.  Null 4646 
kriminalitet i et område kan bety to helt motsatte ting. Politiet gjør ikke jobben sin i det hele tatt, 4647 
etterforsker ingen saker eller politiet gjør en kjempeinnsats og forebygger all kriminalitet. Hvorvidt 4648 
politiet leverer etter hensikten er i overordnet forstand vanskelig å tallfeste, men lite kriminalitet er 4649 
like fullt samfunnsoppdrag nummer en. 4650 

Både for offeret og for gjerningspersonen, satsing på kriminalitetsforebyggende tiltak og bekjempelse 4651 
av fattigdom, er det beste verktøyet for å hindre kriminalitet. Da må politi, berørte familier, 4652 
barnevern, konfliktråd, skoler og kommune samarbeide godt. Politifolk som kjenner nærmiljøene sine 4653 
og jobber aktivt med forebygging har vist seg å ha god effekt. Spesielt ovenfor unge mennesker.  4654 

Forebyggende arbeid i utsatte ungdomsmiljøer. 4655 
Det er viktig å hindre at unge mennesker begår sine første alvorlige kriminelle handlinger og dermed 4656 
starter på det som kalles «en kriminell løpebane». Ungdom i faresonen har ofte ulike utfordringer i 4657 
familien eller på skolen. De kan være i et tøft miljø, ofte selv være ofre for kriminalitet og ikke sjelden 4658 
ha psykisk sykdom og/eller rusproblemer. For en vellykket forebygging av ungdomskriminalitet er det 4659 
viktig at bakenforliggende problemer blir tatt tak i og håndtert. 4660 

Helsepartiet vil: 4661 

• Ha langt større fokus på forebygging av kriminalitet 4662 

• Avskaffe Mål- og resultatstyringen som ikke er egnet til å sikre at forebygging prioriteres. 4663 
• Forhindre fattigdom og utenforskap gjennom gode velferdsordninger, tidlig innsats og ved å 4664 

ha fokus på å skape et inkluderende samfunn for alle. 4665 
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• Styrke samarbeidet mellom alle som skal bidra til å forebygge kriminalitet og ha spesielt 4666 
fokus på stoppe tilløp til ungdomskriminalitet. 4667 

• Styrke krisesentrene og sikre tilgang for alle som utsettes for vold og overgrep. Inkludert 4668 
sårbare grupper som utviklingshemmede m.fl. Opphold på krisesentre må være helt gratis for 4669 
alle. 4670 

• Sikre at unge med risikofylt bruk av rusmidler får effektiv behandling og oppfølging også i 4671 
spesialisthelsetjenestene. 4672 

• Sørge for at barne- og ungdomspsykiatrien styrker sin kompetanse, når det gjelder 4673 
gjengproblematikk, kriminalitet og behandling av rusproblemer. 4674 

• Gjenopprette ambulerende team «gatepatruljer» og forebyggende enheter i politiet 4675 
som oppsøker ungdomsmiljøer og holder øye med og tilbyr hjelp til utsatte barn og unge. 4676 

 4677 

 4678 

Helsepartiet vil sørge for tilstedeværende og kompetent politi - og en rask og effektiv straffekjede  4679 

Trygghet er viktig for gode samfunn og for liv og helse. 4680 
Politiet er essensielt for innbyggernes trygghet. Tilstedeværende politi gir beviselig en følelse av 4681 
trygghet og har en svært god forebyggende effekt. Helsepartiet mener at politiets viktigste oppgave 4682 
er å sørge for at innbyggerne både føler seg trygge, og er trygge gjennom å forhindre lovbrudd.  4683 

Helsepartiet vil ha et politi som er en integrert del av lokalsamfunnene. 4684 
Helsepartiet ønsker et lokalt politi, som har god kunnskap om sitt lokalsamfunn og som kan jobbe 4685 
forebyggende i samarbeid med andre organer. Lokal tilstedeværelse setter politiet i stand til å 4686 
forebygge og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt. 4687 

Arbeidet med å hindre og oppklare voldtekter og vold i nære relasjoner må intensiveres. 4688 
Vold og overgrep skal ha høyeste prioritet hos politiet. Det er et stort problem at så mange voldtekter 4689 
blir henlagt, det er derfor nødvendig å intensivere arbeidet med å oppklare slike saker. Mange barn 4690 
og unge vokser opp med vold i sitt eget hjem. Vold i nære relasjoner koster dyrt for den enkelte og for 4691 
samfunnet. 4692 

At alvorlig volds- og gjengkriminalitet blir oppklart og pådømt er helt avgjørende for samfunnet. 4693 
Voldtekt, ran, drap og vold er alvorlig kriminalitet som må prioriteres høyt i hele straffesakskjeden. 4694 
Når publikum opplever at disse sakene ikke blir oppklart og pådømt, svekkes den allmenne 4695 
rettsoppfatningen. 4696 

Arbeidet for å bekjempe internasjonal menneskehandel må styrkes. 4697 
Menneskehandel er et stort internasjonalt problem, og dessverre også i Norge. Det moderne slaveriet 4698 
er omfattende og utbredt. Bekjempelse av dette må foregå på flere arenaer, da kriminaliteten 4699 
utspiller seg på forskjellige områder i samfunnet. Alt fra tvangsarbeid i hjem, til sosial dumping og 4700 
prostitusjon. Strafferammene innen menneskehandel må økes. 4701 

Politiet har mange krevende og viktig oppgaver som må balanseres riktig. 4702 
Prioriteringen av politiets ressurser er viktig for hvordan etaten utvikler seg over tid. På den ene siden 4703 



 

 129 

har særorganene i politiet, som Kripos og Økokrim, oppgaver som blir stadig mer relevante ettersom 4704 
kriminaliteten blir mer organisert, spesialisert og profesjonalisert. På den andre siden er det viktig for 4705 
folks rettsoppfatning og opplevelse av trygghet at politiet er til stede og synlige i deres nærmiljø. 4706 
Politireformen har fjernet det lokale politiet mange steder i Norge. Reformen må endres slik at vi 4707 
igjen får et lokalt politi, både i by og land. 4708 

Rask, grundig og god etterforskning er helt avgjørende i mange saker for å hindre bevisforspillelse og 4709 
for å sikre at politiet får tak i og kan avhøre vitner raskt og gjerne på stedet. Moderne teknologi gjør 4710 
det mulig å gjennomføre avhør ute i felt – men for at dette skal være effektivt må politiet komme 4711 
raskt til stedet. 4712 

Når lovbrudd begås, skal samfunnet sørge for rettferdighet. Det må også sikres en god flyt i 4713 
straffesakene slik at det går kortest mulig tid fra lovbrudd, etterforskning og tiltale, via domstoler til 4714 
eventuell soning. Det er viktig for ofret, samfunnet og gjerningspersonen. 4715 

Helsepartiet vil: 4716 

• Sikre politiet nok ressurser til å forebygge, forhindre, etterforske, oppklare og føre saker i 4717 
strafferetten. 4718 

• Ha et godt synlig politi i hele Norge. 4719 
• Jobbe for å sikre en god flyt i hele straffekjeden, for å sikre at det går kortest mulig tid fra et 4720 

lovbrudd begås til eventuell soning. 4721 

• At politiet skal prioritere at den allmenne sikkerheten til folk flest blir ivaretatt. 4722 
•  At «nærpolitireformen» blir en reel reform der folk har nærhet til fast, stasjonert politi. Dette 4723 

gir forutsigbarhet, trygghet og gode muligheter for forebygging og nærhet til befolkningen. 4724 

• At politiets responstid må reduseres og den bør bli likere i hele landet.  4725 

• Politiet skal forhindre og etterforske alle typer kriminalitet, men ha spesielt vekt på 4726 
forbrytelser som går ut over liv og helse, som familievold og voldtekt.  4727 

• At spesialenheten skal være et uavhengig organ. Rettsikkerheten blir bedre innen politi og 4728 
påtale om den blir en egen, frittstående avdeling. I dag blir nesten alle sakene mot politiet 4729 
henlagt. Politiet skal ikke passe på politiet.  4730 

• Fjerne Mål- og resultatstyringen i politiet og erstatte den med tillitsmodellen - med 4731 
kvalitetsledelse og nordisk personalledelse, som ligger til grunn i Helsepartiets 4732 
prinsipprogram  4733 

Voldtekt. «Nei, betyr nei»- Helsepartiet vil ha samtykkelov  4734 

Anslagsvis blir 8-16.000 kvinner utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i Norge hvert år. Hver tiende 4735 
kvinne i Norge har vært utsatt for en voldtekt minst én gang i løpet av livet. Halvparten var under 18 4736 
år de de ble voldtatt. Det har ikke vært noen nedgang i antall voldtekter. Slike tilstander påkaller nye 4737 
grep. 4738 

Hvor mange gutter og menn som blir utsatt for det samme har vi foreløpig lite statistikk på, men mye 4739 
tyder på at gutter og menn som blir utsatt for voldtekt og voldtektsforsøk er mye hyppigere enn 4740 
antatt, og at dette også er et stort problem. 4741 
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Ifølge Amnesty Norge bryter norsk straffelov nå med internasjonale menneskerettighetsstandarder 4742 
på dette området. Etter norsk lov er det ikke voldtekt dersom overgriper ikke bruker vold eller trusler. 4743 
At personen tydelig sier «nei» er ikke nok. Dette mener Amnesty påvirker holdningen knyttet til 4744 
seksuelle overgrep i Norge. Voldtektssaker er i norsk rett fokusert rundt hvor vidt det ble brukt trusler 4745 
og vold eller om offeret var ute av stand til å motsette seg. Det blir sågar brukt tid på å og vurdere 4746 
hvor kraftig offeret satte seg til motverge. Fokuset burde vært på om den seksuelle omgangen var 4747 
frivillig og basert på et gjensidig samtykke. Et tydelig «nei» er i dag ikke nok til å gi en voldtektsdom. 4748 
En samtykke lov snur ansvaret over på overgriper. «Sa hun (eller han), ja?». En slik lov er enkel å 4749 
forholde seg til, er utvetydig og gir et tydelig signal om hva som er akseptabelt.  4750 

For ofrene vil det trolig være en fordel i retten om oppmerksomheten flyttes fra på hvilken måte den 4751 
fornærmede kommuniserte manglende samtykke på, til hvordan tiltalte innhentet samtykke og 4752 
forsikret seg om at den andre parten ønsker å delta.  4753 

Mye tyder på at voldtektsforbrytere går fri i dag fordi vi ikke har en slik lov. Voldtekt er et meget 4754 
alvorlig overgrep som kan påføre offeret store skader og helseutfordringer. Voldtekt må forebygges, 4755 
etterforskningen må styrkes og straffeloven må skjerpes.  4756 

Helsepartiet vil:  4757 

• Endre voldtekts lovgivningen slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten oppriktig 4758 
samtykke.  4759 

• Sikre ofre for voldtekt god helsehjelp, rehabilitering, langvarig oppfølging ved behov og 4760 
erstatning.  4761 

• Styrke undervisningen i skolene når det gjelder voldtekt og seksuell grensesetting.  4762 

• Sørge for at politiet får ressurser og kan prioritere etterforskning av voldtektssaker, ikke 4763 
minst er det viktig at politiet har ressurser til å sikre bevis umiddelbart og til å avhøre 4764 
mistenkte, offer og vitner raskt.  4765 

En human narkotikapolitikk 4766 

Det er bred enighet om at narkotikamisbruk er et stort samfunnsproblem, Norge har flest 4767 
overdosedødsfall i Europa. – det er også hevet over tvil at den narkotikapolitikken som har vært ført 4768 
til nå, ikke har virket etter hensikten om å redusere narkotikaproblemene i samfunnet.   4769 

Narkotikakriminalitet tar opp store deler av ressursene i politiet og rettsvesenet i Norge. Dette betyr 4770 
at andre former for kriminalitet ikke blir prioritert høyt nok. 4771 

Samtidig er narkotikabruk definert som et helseproblem først og fremst, men hittil et straffbart 4772 
helseproblem. Norge har en svært streng narkotikapolitikk og med høye strafferammer. Ingen andre 4773 
områder har økt straffene så markant: I 1964 var den øvre strafferammen to år, i 1984 var den økt til 4774 
21 år. Allmennpreventive hensyn var den viktigste begrunnelsen for den stadig økende 4775 
strafferammen, målet var å hindre utbredelsen av narkotika gjennom kontroll og straff. 4776 

Norge har ikke blitt et narkotikafritt samfunn ved å kriminalisere en pasientgruppe. Ved å 4777 
kriminalisere en pasientgruppe har Norge antagelig fått mer kriminalitet, flere overdoser og 4778 
unødvendig belastning på fengselsvesenet. 4779 
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Helsepartiet ønsker et narkotikafritt samfunn. Det mest realistiske er å satse på skadereduksjon på 4780 
veien frem til et slikt samfunn. Ved å ha et mer humant syn på misbrukeren vil flere kunne hjelpes så 4781 
vi får redusert kriminaliteten på gatenivå. 4782 

Erfaringer fra Sveits, Portugal og Nederland viser at avkriminalisering, sprøyterom og et 4783 
helseperspektiv på misbruket og misbrukeren har redusert omfanget og skadeomfanget av 4784 
narkotikamisbruket. 4785 

Helsepartiet vil: 4786 

• Avkriminalisere erverv til og eget bruk, av narkotika. 4787 

• Opprettholde et høyt straffenivå for de som organiserer og smugler narkotika. 4788 
• Av hensyn til misbrukernes helse og for å forhindre overdosedødsfall, ønsker vi også 4789 

sprøyterom i de største byene i Norge. 4790 

God kriminalomsorg med fokus på rettferdighet for samfunnet og rehabilitering for den innsatte 4791 

Helsepartiet vil ha en kriminalomsorg som hindrer tilbakefall og er uten ventetid på soning. 4792 

Kriminalomsorgen har også vært underfinansiert de siste 8 årene, så rammevilkårene for tjenesten 4793 
må bedres. Man må utvikle flere soningsalternativer særlig for kvinner og yngre voksne. Norge bør 4794 
også opprette en egen faglig godt bemannet enhet for psykisk syke og forvaringsinnsatte.  Norge 4795 
bruker også glattceller og varetekt i for stor grad, og denne praksisen må endres. Barn skal sone på 4796 
egne institusjoner adskilt fra ordinære fengsler.  4797 

Kriminalomsorgen må bygges ut og gis flere soningsalternativer 4798 
  4799 
Helsepartiet vil ha: 4800 

• økt bruk av soning med elektronisk fotlenke 4801 

• Økt bruk av samfunnstjeneste spesielt for unge lovbrytere 4802 

• Bedre soningsforhold for kvinner 4803 

• Bedre soningsforhold for innsatte med psykiske lidelser 4804 

• Bedre tilrettelegging for familiebesøk i fengsel 4805 
  4806 
Fengselspsykiatri. 4807 
Det er velkjent at fengselspsykiatrien er i alvorlig krise. Den har også altfor knappe ressurser og 4808 
vanskeligheter med å få alvorlig syke innsatte lagt inn på sikkerhetsavdelingene. Disse er allerede 4809 
overfylte. Fengslene har lite annet å hjelpe seg med enn isolat for de sykeste innsatte. Det kan være 4810 
svært uheldig, fordi opphold i isolat kan være sykdomsforverrende og skadelig. Av hensyn til ansatte 4811 
og andre innsatte er dette innimellom det eneste alternativ. Isolasjon blir jevnlig brukt mot psykisk 4812 
syke innsatte, med den potensielt forverrende effekt det kan ha.  4813 

Dette er ikke holdbart. FN har kritisert Norge for brudd på menneskerettighetene nettopp med 4814 
isolasjon av psykisk syke innsatte. Også disse menneskene har krav på helsehjelp, og ikke å bli holdt 4815 
unødig adskilt fra andre.  4816 
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Helsepartiet er bekymret for mangelen på helsehjelp i norske fengsler. Å ikke gi mennesker helt 4817 
nødvendig helsehjelp faller inn under begrepet tortur. Det er forbudt ved Grunnlovens §96.   4818 

Helsepartiet vil: 4819 

• Sørge for at Norge etterkommer FNs anbefalinger. 4820 

• Sørge for at kapasiteten på psykiatriske avdelinger i fengslene er store nok. 4821 
• Forby bruk av isolasjon mot psykisk syke fanger, spesielt når det gjør dem sykere.  4822 
• Sikre at alle fanger får god nok mental helsehjelp. 4823 

Stadig flere dømmes til tvungent psykisk helsevern 4824 

Ordningen med at pasienter kan dømmes til tvungent psykisk helsevern ble innført i 2002, den 4825 
gangen var det 15 personer som ble dømt til slik behandling. I dag er det over 200 pasienter som var 4826 
dømt til psykisk helsevern i sikkerhetsavdelingene, som er en del av spesialisthelsetjenesten. Nesten 4827 
halvparten av disse ble dømt for drap eller drapsforsøk. Tvungent psykisk helsevern er ikke en straff. 4828 
Hensikten med dommene er å verne samfunnet og de dømte skal i størst mulig grad behandles som 4829 
pasienter. Disse pasientene kan ikke skrives uten en rettslig prosess. 4830 

Loven sier at: Den som på handlingstiden var psykotisk eller hadde en sterk bevissthetsforstyrrelse 4831 
straffes ikke. Dreier det seg om forsøk på - eller fullbyrdet alvorlig forbrytelse, og det foreligger fare 4832 
for gjentagelse, kan retten dømme gjerningspersonen til tvungent psykisk helsevern.  4833 

Det er så langt ikke gjennomført forskning som sier noe om hvorfor så mange alvorlige syke 4834 
mennesker dømmes til tvungent psykisk helsevern og hvorfor antallet stiger. At så mange dømmes til 4835 
slik helsehjelp er et stort samfunnsproblem – lovbruddene som begås i forkant er svært alvorlige. De 4836 
dømte pasientene fortrenger også de mest alvorlig psykisk syke – som ikke har begått alvorlig 4837 
lovbrudd. Regionale- og lokale sikkerhetsavdelinger er fulle av pasienter som ikke kan skrives ut. 4838 
Samtidig er det mange som kan utgjøre en fare for seg selv eller andre, men som ikke er dømt som 4839 
ikke får plass. 4840 

Helsepartiet kjenner til historier der pårørende som hører om at en psykisk syk person har begått en 4841 
alvorlig voldshandling og at personen er anholdt gjennom media, og i hemmelighet håper de at det er 4842 
deres sønn eller søster som er tatt. De tenker «Da får han kanskje behandling». Det sier temmelig 4843 
mye om hvor vanskelig det er å få behandling for alvorlig psykisk syke som ikke er dømt for alvorlig 4844 
vold. 4845 

Helsepartiet vil: 4846 

• Styrke psykiatrien kraftig. Vi har vedtatt et eget program for psykiatri og psykisk helse. Det er 4847 
virkelig krise innen psykisk helsevern, men få politiske partier tar dette på alvor. Nå må vi ta 4848 
et løft for denne gruppen pasienter. 4849 

• Gjennom langt bedre psykisk helsevern, hindre at syke mennesker begår alvorlige kriminelle 4850 
handlinger så langt som mulig. 4851 

• Ruste opp sikkerhetsavdelinger og øke kapasiteten slik at det er kapasitet til også å behandle 4852 
alvorlig syke som ikke er dømt. Det skal også være kapasitet nok på sikkerhetsavdelingen til 4853 
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at innsatte i fengslene som er dømt til ordinær soning, men som likevel har alvorlig psykisk 4854 
sykdom kan få forsvarlig helsehjelp på sikkerhetsavdelingene. 4855 

• Sørge for at det snarest bli bygget en ny regional sikkerhetsavdeling i Oslo som kan erstatte 4856 
avdelingen på Dikemark som holder til i uforsvarlige bygg. Den nye sikkerhetsavdelingen må 4857 
ha god nok kapasitet til alle alvorlig sinnslidende innsatte som ikke kan hjelpes ved vanlige 4858 
psykiatriske avdelinger. Det nye sykehuset må være stort nok til å kunne driftes med egnede 4859 
aktiviteter for pasientene, vakthavende leger, laboratorietjenester, sosionomtjeneste, ha 4860 
vaktmestertjenester og transportmuligheter, kjøkken og sekretærfunksjoner, 4861 
 4862 

Rettsikkerhet for alle innbyggere – trygghet og likhet for loven 4863 

Legalitetsprinsippet er helt grunnleggende for innbyggernes rettsikkerhet. 4864 

Legalitetsprinsippet er forankret i Grunnloven: 4865 

§96: Ingen kan dømmes uten etter lov  4866 
eller straffes uten etter dom. 4867 

 4868 
§97: Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft. 4869 

 4870 
§98: Alle er like for loven. 4871 

 4872 
§113: Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov. 4873 

Legalitetsprinsippet har også anvendelse langt ut over Norges grenser, og er beskyttet av Den 4874 
Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK), art. 7. 4875 

Rettstatens fundament er i hovedsak tuftet på legalitetsprinsippet som skal sikre innbyggerne mot 4876 
vilkårlig maktbruk fra myndighetene.  Norge er en rettstat med gode systemer, likevel er det alltid 4877 
grunn til å være på vakt mot alt som kan svekke disse grunnleggende rettsprinsippene. 4878 

Helsepartiet vil ha et sterkt fokus på at alle skal være like for loven. 4879 
I 2019 fikk Norge en smertefull fremvisning av hvordan uskyldige NAV-klienter var blitt fengslet på feil 4880 
grunnlag fordi alle instanser hadde tolket lovene feil – eller ikke visste hva som var gjeldende norsk 4881 
lov. Ulike varsler ble i tillegg avfeid, noe som kunne ha avverget maktovergrep. Saken har ført til en 4882 
omfattende debatt om hvordan dette kunne skje.  Mange mener at noe slikt bare kunne skje fordi de 4883 
som ble dømt på mange måter var mennesker som fra før av var i en vanskelig situasjon. De var 4884 
mottagere av en stigmatiserende, offentlig støtte, mange var dessuten syke og som en følge av dette 4885 
hadde de dårlig økonomi. Dermed var dette mennesker som var lettere å dømme enn det ville vært 4886 
om dette hadde vært mennesker med store ressurser til å stå imot overmakten.   4887 

Helsepartiet vil jobbe for at de som har rett oftere får rett - uavhengig av størrelsen på 4888 
lommeboka. 4889 
Når ressurser og makt er mer avgjørende i rettsstaten enn loven, blir rettssikkerheten svekket. 4890 
Spesielt for dem som Helsepartiet mener det er ekstra viktig å beskytte. Et vanlig ordtak i Norge er: 4891 
«Det handler ikke om ha rett, men om å få rett». Økonomi er ofte det mest avgjørende for at du skal 4892 
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få rett. Helsepartiet vil arbeide for at jussen i mye større grad beskytter den svake part og utfordrer 4893 
nødvendig den sterkeste. 4894 

Helsepartiet vil at flere enkeltvedtak skal prøves i domstolene. 4895 
Staten står for en lang rekke inngrep overfor innbyggerne som aldri blir bragt inn for noen evaluering 4896 
i domstolene. Helsepartiet ser lovligheten i av at en rekke vedtak bør prøves for domstolene. Spesielt 4897 
gjelder dette innen helsefeltet som er preget av en rekke enkeltvedtak og dårlig adgang for 4898 
innbyggerne til å klage.  4899 

For å få nye og sunnere rammer omkring både helsepolitikk og annen samfunnsforvaltning må norsk 4900 
rettspraksis etterprøve flere av de avgjørelser som i dag fattes av byråkrati og helseadministrasjon. 4901 
Avvikende mål, vikarierende behov og vennskap-kjennskapsrelaterte avgjørelser må ikke stå i veien 4902 
for etterlevelse av norske lover og regler. Transparency International har pekt på Norge som landet 4903 
med mest korrupsjonsrelatert problematikk av de skandinaviske landene. I de tilfellene avgjørelser 4904 
ikke er tuftet på sakens fakta, men mer på vikarierende behov, går dette hardest ut over ressurssvake 4905 
mennesker som ikke kan eller orker å slåss for sin rett. Dette kan ikke Helsepartiet akseptere. 4906 
 4907 
Norsk rettspraksis må rustes opp innen flere sektorer, og det haster mest innen helse. Rettsikkerheten 4908 
for enkeltmennesket må sikres og rettsinstitusjonene må bygges sterke. I dag synes spesielt 4909 
helsesektoren å unngå rettslig etter prøvelser, ofte under dekke av helseforetaksloven. Helsepartiet 4910 
arbeider målrettet for å avskaffe helseforetaksmodellen fordi bedre alternativer finnes både i våre 4911 
nære naboland og i vår egen, nære historie. Det er opp til demokratiet og politikken å finne disse og 4912 
presentere disse for demokratiet. 4913 

Helsepartiet vil:  4914 

• At norsk offentlig forvaltning skal ettergås av nøytrale, norske og internasjonale juridiske 4915 
eksperter for å kartlegge rettspraksis og de konsekvenser disse får for enkeltmenneskers liv. 4916 

• At flere prinsipielle saker skal prøves for norske domstoler – om nødvendig vil vi gjøre det selv 4917 
Det gjelder blant annet lovligheten av og prinsipper knyttet til:  4918 

o å begrense retten til nødvendig helsehjelp slik Beslutningsforum for nye metoder gjør 4919 
o at mennesker blir fratatt nødvendig helsehjelp når viktige tilbud legges ned, som 4920 

varmtvannsbassenger, spesialiserte rehabiliteringstilbud og annen behandling som 4921 
folk er avhengige av for å kunne fungere i hverdagen 4922 

o enkeltvedtak som rammer enkelt mennesker hardt 4923 
o pasientskadesaker 4924 
o snoking i journaler 4925 
o forvaltningsvedtak som bryter med forvaltningens egne lover, regler, retningslinjer og 4926 

utredningsinstrukser 4927 
o offentlige lovbrudd 4928 

• At det oftere skal undersøkes av domstolene hvor vidt nye lover og forskrifter er i 4929 
overenstemmelse med Grunnloven, menneskerettighetene og internasjonale lover og avtaler. 4930 

• Avvikle helseforetaksmodellen 4931 

 4932 
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Legge ned Beslutningsforum for nye metoder og sikre retten til nødvendig og forsvarlig helsehjelp 4933 

Helsepartiet vil legge ned beslutningsforum for nye metoder.  4934 
Beslutningsforum for nye metoder har svært mye makt over spesialisthelsetjenestene i Norge, og 4935 
makten forvaltes av noen få mektige mennesker. Det er fire mektige administrerende direktørene i de 4936 
regionale helseforetakene som utgjør hele Beslutningsforum. Det er mange problemer knyttet til 4937 
dette forumet, som sterkt innskrenker norske innbyggeres rett til nødvendig helsehjelp på en 4938 
inngripende måte. Systemet har blant annet ført til at Norge er blant de siste landene i Europa til å 4939 
innføre nye virksomme behandlinger og legemidler. Mange norske pasienter har mistet livet mens de 4940 
har ventet på at Beslutningsforum skulle innføre livsviktige medisiner. 4941 

I Beslutningsforum møtes de fire direktøren og avgjøre hvilke nye medisiner og behandlinger som skal 4942 
innføres i Norge og hvilke pasientgrupper som skal få tilgang til dem. De har lukkede møter med 4943 
hemmelige priser, de «forhandler» med legemiddelindustrien hovedsakelig over epost og møtes ikke, 4944 
de mangler spisskompetanse både på de ulike lidelsene og på medikamentene. De krever ofte 4945 
utopiske, norske studier for å godkjenne medikamenter som allerede er godkjent for salg i Europa og 4946 
de avslår ofte innkjøp av medikamenter med henvisning til at andre pasientgrupper da ikke får sine 4947 
medikamenter. De setter pasientgrupper opp mot hverandre! Beslutningsforum avslår stadig oftere 4948 
livsnødvendige medikamenter som tilsvarende pasienter i andre land får tilgang på. Og på toppen av 4949 
det hele følger ikke Beslutningsforum normale forvaltningsregler, så her finnes ingen klageadgang. 4950 
Beslutningsforum har heller ikke noen registrert organisasjon, de har ikke status som rettssubjekt og 4951 
kan følgelig heller ikke prøves juridisk. Helsepartiet kjempet hardt for å legge ned Beslutningsforum. 4952 
Dessverre vedtok det norske Storting i desember 2019 å lovfeste Beslutningsforum, ergo de styrket 4953 
det fremfor å legge det ned.  4954 

Systemet Nye Metoder, med Beslutningsforum i spissen, ble lovfestet av Stortinget i 2019. Dette 4955 
utløste en reaksjon i ESA, organet som kontrollerer at Norge etterlever EØS-avtalen. Høsten 2020 4956 
utferdiges en stevning mot Norge, da ESA mener at systemet har store svakheter, der også Norge 4957 
vegrer seg mot å sende pasienter til behandling utenlands. Beslutningsforum for nye metoder hindrer 4958 
fri flyt av mennesker, gods og tjenester i EU, og derfor vil ESA evaluere den norske lovfestingen.  4959 

Lovfestingen av dette systemet mener vi at klart strider mot norske innbyggeres rettigheter. Tilgang 4960 
til nødvending helsehjelp er en menneskerett og det er en individuell rett. Du har rett til nødvendig 4961 
helsehjelp også i Norge, men det er nå slik at det er Beslutningsforum for nye metoder som avgjør 4962 
hva som er nødvendig helsehjelp i Norge. Du kan klage og gå til domstolen hvis du ikke har fått 4963 
helsehjelp, men slik som systemet er kan du bare klage dersom du ikke har fått hjelp som 4964 
Beslutningsforum har bestemt at er nødvendig. Dersom Beslutningsforum har bestemt at en 4965 
behandling ikke er nødvending har du heller ingen rett på den – og du kan ikke klage på avgjørelser 4966 
fattet av Beslutningsforum. Alle Beslutningsforums vedtak gjøres i tillegg på gruppenivå – de vedtar 4967 
hvor vidt en bestemt behandling skal gjøres tilgjengelig for en bestemt gruppe av pasienter. Dermed 4968 
forsvinner våre individuelle rettigheter. Dette er en uakseptabel uthuling av pasientrettighetene og 4969 
dessuten av forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven, der det går frem at helsehjelpen skal 4970 
være forsvarlig. Forsvarlighetskravet har vært knyttet til hva som er forankret i internasjonale 4971 
fagmiljøer og er allment anerkjent som standardbehandling: Når Beslutningsforum nå har fått så 4972 
ekstremt stor makt som vist over er det nå i praksis Beslutningsforums fire direktører som bestemmer 4973 
og har vetorett når det gjelder hva som er forsvarlig behandling for norske pasienter.  Disse 4974 
avgjørelsene kan altså ikke klages på – dette er meget betenkelig. 4975 
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 4976 

Samme dag som loven om Beslutningforum ble vedtatt - ble også en ytterligere uthuling av 4977 
pasientrettighetene vedtatt. Den handlet om retten til utenlandsbehandling. Tidligere har det vært 4978 
slik at hvis det offentlige ikke kan yte en bestemt type nødvendig helsehjelp har pasienten hatt krav 4979 
på behandling hos annen tjenesteyter, eventuelt i utlandet. Den nye loven har innskrenket denne 4980 
retten til behandling som Beslutningforum har godkjent i Norge, men som sykehusene i Norge av en 4981 
eller annen grunn ikke kan tilby. Vi har altså havnet i en situasjon der Beslutningsforum bestemmer 4982 
hva som er forsvarlig helsehjelp for norske pasienter helt suverent og at det ikke finnes individuell 4983 
klageadgang eller muligheter for å prøve dette i for domstolene. 4984 

 4985 

Håpet er at EFTA-domstolen skal ta ESA påstand om at disse lovene er i strid med EØS-avtalen og at 4986 
lovene kjennes ugyldige. 4987 

 4988 

Det grunnleggende ved spørsmål om forsvarlighet er hva som er forankret i internasjonale fagmiljøer 4989 
og er allment anerkjent som standardbehandling.  4990 
 4991 
Helsepartiet mener at å nekte innbyggerne helsehjelp, uansett om det er kapasitet eller ved 4992 
henvisning til helseforetakslovens økonomiske begrensninger, må Beslutningsforum etterprøves mot 4993 
menneskerettigheter, grunnloven, andre lover og prejudikater (Fusa-dommer m fl).  4994 

Helsepartiet vil: 4995 

• Jobbe målrettet for at Beslutningsforum for nye metoder legges ned så raskt som mulig.  4996 

• At Beslutningsforum avskaffes og erstattes av et råd av fagfolk: prinsippene om nytte, ressurs 4997 
og alvorlighet skal vektlegges likt med 1/3 hver. I dag er pris overskyggende for alt annet. 4998 
Felles medisinforhandlinger med andre land, samt profesjonelle og åpne forhandlinger.   4999 

• Beslutningsforum består av de fire toppdirektørene i de regionale helseforetakene. Uten 5000 
helseforetaksmodellen – intet Beslutningsforum. Helsepartiet vil avvikle 5001 
helseforetaksmodellen. 5002 

Sikre pasientrettighet – god behandling av helseklager og pasientskader 5003 

NPE er en statlig forvaltningsetat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler 5004 
erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. 5005 
Saksbehandlingen er gratis. Erstatning gis i form av penger for tap av inntekt og påførte ekstra 5006 
utgifter.  5007 

Norske pasienter trenger denne ordningen for å ivareta de uheldige som blir utsatt for uønskede 5008 
hendelser i helsevesenet. Skader bør meldes tilbake til alle relevante deler av helsevesenet, slik at 5009 
man kan lære av feilene. Dette gjøres i liten grad i dag.  5010 

I dag fungerer ikke NPE etter de opprinnelige intensjonene. Særlig ser vi at flere brukerorganisasjoner 5011 
er sterkt kritiske til hvordan NPE behandler klager. Pasientene føler seg tilsidesatt i prosessen, 5012 
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mistrodd og lite rettferdig behandlet.  5013 
Når en pasient ønsker å ta saken videre til retten, er det Helseklage de må stevne. I om lag 30% av 5014 
sakene vinner pasienten frem med sine krav.  5015 
 5016 
Svakheter som går igjen er:  5017 
1) De som vinner frem, må kjempe for å få det de har krav på, og må ofte gi slipp på store    5018 
erstatningssummer som skulle dekket inntektstap og ekstra påførte helserelaterte utgifter.  5019 
2) Pasienten får i liten grad kommentere sakkyndig rapport og vedtak.  5020 
3) Pasienter som sender inn et erstatningskrav får sin sak vurdert av en sakkyndig lege. Denne      5021 
sakkyndige vil i de aller fleste sakene foreta en vurdering basert på journaler, og har nesten aldri 5022 
kontakt med pasienten som blir vurdert. Journaler kan inneholde store feil og mangler, dette kan bli 5023 
katastrofalt i vurderingen. Ergo fungerer pasientsikkerhetsfunksjonen i dag altfor dårlig.  5024 
4) Kun behandlingsinstitusjonen som har gjort feilen blir varslet, og det er opp til hvert enkelt 5025 
behandlingsted om man ønsker å endre rutiner. Resten av landets liknende behandlingssteder får ikke 5026 
beskjed, og vil følgelig heller ikke lære av feilen.  5027 
5) NPE og Helseklage er satt til å forvalte pasientskadeordningen. De har ingen overordnet styre eller 5028 
kontrollorgan. Selv ikke Helse- og omsorgsdepartementet har myndighet til å gripe inn ovenfor 5029 
etaten. NPE kurser og lærer selv opp sakkyndige leger, pasient- og brukerombudene, de utdanner 5030 
advokater, som blir pasientenes advokater, de skriver sine egne lærebøker (eks Pasientskaderett), 5031 
bestemmer hvor mye advokatene skal få betalt, lager sine egne medisinske invalide tabeller etc.  5032 
Kort sagt; her ser vi et system som burde vært uavhengig, men som opererer som både bukk og 5033 
havresekk. 5034 
 5035 
NPE og Helseklage må være uavhengige organer. Direktøren for NPE og Helseklage har vært i 5036 
direktørstolene siden ordningen ble opprettet i 2003, og har vært ansatt i ordningen i enda flere år. 5037 
Helsepartiet går inn for en åremålsbegrensning på lederstillinger innen all helseforvaltning med en 5038 
begrensning på fire til seks år. Kontroll- og straffereaksjoner må innføres overfor NPE når de ikke 5039 
utfører sitt virke nøytralt og objektivt.  5040 
 5041 
Helsepartiet vil: 5042 

• Styrke pasientenes rettssikkerhet. 5043 

• Sørge for at erstatninger for pasientskader holdes på samme erstatningsnivå som andre 5044 
personskader, som yrkesskader og trafikkskader.   5045 

• Ha en grundig og nøytral evaluering av NPE og Helseklage, hele systemets behandling av 5046 
pasientskader, forrige gjennomgang var i 2003. Hvilken lojalitet har systemet til å kartlegge 5047 
objektive helseskader, og hvilke systemhensyn gir skjeve utslag? 5048 

• Sikre at fremtidens NPE og Helseklage er frie, selvstendige organer med skadefakta som 5049 
eneste fokus.  5050 

• Ha direktørstillinger på åremål i NPE og Helseklage. 5051 
 5052 

 5053 

 5054 
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 Rettssikkerhet og vern for varslere 5055 

Til tross for at det i de senere årene har vært økt fokus på hvor viktig varsling er for demokratiet og 5056 
innbyggernes sikkerhet, har det ikke blitt lettere å være varsler i Norge. Kanskje snarere tvert imot. Å 5057 
varsle er risikofylt og rettssikkerheten til varslerne er ikke ivaretatt tilstrekkelig. Arbeidsmiljøloven gir 5058 
ikke tilstrekkelig vern for varslere. I helsesektoren snakkes det om en «fryktkultur», en slik kultur 5059 
utsetter pasienter og ansatte for stor risiko.  5060 

Lojalitetsplikt og omdømmebygging må fjernes.  5061 
Lojalitetsplikten til ansatte i offentlig sektor er til hinder for varsling, i strid med ytringsfriheten og 5062 
fundamentale demokratiske prinsipper. Helsepartiet vil fjerne lojalitetsplikten helt. Det må dessuten 5063 
bli slutt på at arbeidsgiver ensidig definerer at lojaliteten gjelder i forhold til økonomi og omdømme. 5064 
Lojaliteten må være hos pasientene, elevene og innbyggerne generelt. Offentlig sektor har ikke behov 5065 
for omdømmebygging eller lojalitetsplikt.  5066 

Flere må tørre å varsle.  5067 
For å styrke varslervernet ble det innført nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven både i 2007 og 2017, 5068 
men Arbeidstilsynet fikk ikke myndighet til å gripe inn i sakene. Varslere har derfor ikke hatt noe sted 5069 
å henvende seg. De nye bestemmelsene har ikke fungert etter hensikten. I følge FAFO’s undersøkelser 5070 
har andelen som varsler om kritikkverdige forhold gått ned, andelen som mener at varsling hjelper 5071 
har sunket til 36 % og andelen som har opplevd negative reaksjoner på varsling har økt til 25 %. I en 5072 
undersøkelse fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i 2013 svarte over halvparten at de tror det 5073 
foregår korrupsjon i kommuner og stat.  5074 

Utviklingen er urovekkende og krever politisk handling.  5075 

Manglende varsling er spesielt stor fare for pasienter  5076 

Helsepartiet mener pasientene må kunne stole 100 % på at helsepersonell varsler om alle forhold som 5077 
kan hindre at de får forsvarlig behandling.  5078 

Det er liten åpenhet om kritikkverdige forhold i helsesektoren og dette går ut over pasientene. 14 % 5079 
av pasientene blir skadet i sykehus. 44 % av arbeidsplassene i sykehusene har et arbeidsklima som 5080 
kan være til skade for pasientsikkerheten. Årsaken er at arbeidsgiverne har fått definere 5081 
lojalitetskravet alene og at ledelseskulturen i helseforetakene er blitt preget av markedsøkonomisk 5082 
tenkning. Denne har åpnet for en ny og hardere personalpolitikk. Noe som medfører risiko for 5083 
pasientene. Pasientene må kunne stole på at helsepersonell sier fra om alle forhold som er til hinder 5084 
for at de de får en fullt forsvarlig behandling.  5085 

Fryktkultur – en fare for demokratiet og innbyggernes sikkerhet.  5086 
Mange varslere straffes hardt i Norge. Det er ikke uvanlig at folk som sier fra om kritikkverdige 5087 
forhold kan utsettes for trakassering, fjerning av arbeidsoppgaver, degradering og oppsigelse. 5088 
Varslere har fått vanskeligheter med å få ny jobb, fått ødelagt sin yrkeskarriere, blitt syke og i verste 5089 
fall blitt uføretrygdede. Mange får ødelagt familie, økonomi og sosialt liv og preges av avstraffelsen 5090 
resten av livet.  5091 

Når de ansatte er klar over de store farene ved å varsle, fører dette ofte til taushet og at problemer, 5092 
feil og mangler ties om og dekkes over. Hard HR’ gjør det lettere å skifte ut ansatte. Det er skapt 5093 
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aksept hos fagforeningene og i rettsapparatet for at ’vanskelige’ personer kan sies opp fra sin stilling 5094 
og at ’samarbeidsproblemer’ eller ’manglende tillit’ er saklig grunn til oppsigelse. Denne utviklingen 5095 
har ført til at mange frykter for sine jobber. Fryktkultur kan føre til at systemene i kommuner og 5096 
andre virksomheter, råtner innenfra.  5097 

Vi trenger en endring av ledelses- og styringskulturen. Ledelse er først og fremst å legge forholdene til 5098 
rette for at fagfolkene skal få gjort sine jobber. Vi trenger ledere på alle nivåer som ikke er redd for å 5099 
gå inn enkeltsaker og gi varslere oppreisning og ansvarlige ledere stryk. Statsrådene må tilsette 5100 
toppledere i departement, direktorat og helseforetak som har fersk erfaring fra praksis og evne/vilje 5101 
til å stå for en kulturendring. Det samme må skje på alle nivåer i forvaltningen, kommuner og 5102 
fylkeskommuner.  5103 

” Enhetlig ledelse” er en ledelsesmodell knyttet til New Public Management som har hatt uheldige 5104 
konsekvenser i hele offentlig sektor – i form av ledere som mangler fagkunnskap. Helsepartiet vil at 5105 
fagkompetanse skal tillegges langt større vekt. Det må innføres krav om fagkompetanse for ledere i 5106 
offentlig sektor. Alle toppledere i offentlig sektor skal ansettes på åremål. 5107 

Midlertidige ansettelser skaper dårlig miljø for varsling. 5108 
I helsesektoren og andre sektorer preget av midlertidige ansettelser og vikarbruk er varsling spesielt 5109 
vanskelig. Gjengjeldelser fra arbeidsgiver er mer krevende å dokumentere, fordi arbeidsgiver kan la 5110 
være å føre opp varslere på vaktlister, avslutte kontrakter eller unnlate å forlenge arbeidsforhold. Et 5111 
varslerombud som kan ivareta ansatte med en svak tilknytning til arbeidsplassen er nødvendig. Dette 5112 
er også en viktig grunn til at faste ansettelser må være hovedregelen.  5113 

Det må opprettes et varslerombud med ressurser, kompetanse og vide fullmakter.  5114 
For å trygge varslerne vil Helsepartiet opprette et eget varslerombud. Et varslerombud må være 5115 
uavhengig av partsinteresser og få myndighet, kompetanse og ressurser til å gripe inn og stanse 5116 
gjengjeldelsesprosesser og etterforske sakene. Et varslerombud må få myndighet til å gi varslere en 5117 
formell varslerstatus og juridisk vern mot gjengjeldelse og sanksjoner. Varslerombudet skal også bistå 5118 
varslerne juridisk dersom varsleren blir utsatt for gjengjeldelser.  5119 

I tillegg må varslerombudet følge opp selve innholdet i varslene og sikre forsvarlig behandling. 5120 
Erfaringene med Sivilombudsmannen tilsier at det ikke er tilstrekkelig med skriftlig saksbehandling.  5121 

I dag har varslere ingen støttespillere, heller ikke i fagforeningene. De vil som regel ikke reise søksmål 5122 
på vegne av medlemmer som har vært utsatt for trakassering og gjengjeldelse. Fagforbundet Unio 5123 
har tatt konsekvensen av denne situasjonen og støtter nå opprettelsen av et varslerombud.  5124 

Et varslerombud må kunne gjenoppta gamle saker der varslere er urimelig behandlet. Disse må få 5125 
oppreisning og erstatning for sine økonomiske tap.  5126 

Nye rettsregler er helt nødvendig for å sikre varslerne  5127 
Helsepartiet går inn for at arbeidstagere som påberoper seg rett til” varslervern” skal få adgang til fri 5128 
rettshjelp dersom de blir forsøkt oppsagt fra sin stilling innen en periode (f.eks. 3 år) etter at 5129 
varslervernet er påberopt. Rettsreglene må endres slik at det er arbeidsgiver som må gå til søksmål 5130 
for å avslutte et arbeidsforhold dersom den ansatte har varslerstatus. Dette fordi gjengjeldelsene ofte 5131 
består i forsøk på å diskreditere varsleren som person, blant annet med falske beskyldninger. 5132 
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Udokumenterte beskyldninger om skjønnsmessige forhold som «samarbeidsproblemer», mistillit og 5133 
påstander om illojalitet kan ikke være saklig grunn til oppsigelse.  5134 

I Arbeidsmiljøloven § 15-12 heter det: I særlige tilfeller kan retten, etter påstand fra arbeidsgiver, 5135 
bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner 5136 
at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.  5137 

Denne åpningen har medført at arbeidsgiver risikofritt kan iverksette en usaklig oppsigelse i trygg 5138 
forvissning om at de uansett vil bli kvitt vedkommende. Arbeidsgivere i offentlig sektor har 5139 
ubegrensete ressurser til å rettsforfølge arbeidstakere som de har trakassert og sagt opp. Det må bli 5140 
straffbart å rette falske beskyldninger mot en arbeidstaker.  5141 

Helsehjelp til varslere som har fått helseproblemer som en følge av gjengjeldelser.  5142 
Yrkes medisinsk avdeling ved Haukeland Sykehus har etablert tilbudet Jobbfast. Dette er det eneste 5143 
tilbudet i Norge til personer som rammes av gjengjeldelse etter varsling. Det skal nå legges ned til 5144 
tross for at de kan rapportere om gode resultater. Helsepartiet går inn for at dette opprettholdes, 5145 
samt at et slikt tiltak bør finnes i alle regioner.  5146 

Det haster med å få på plass reell sikkerhet.  5147 
De etablerte politiske partier vegrer seg for å fremme tiltak som griper inn i arbeidsgivers styringsrett, 5148 
men dette må til. Det er behov for reell sikkerhet for ansatte som varsler både av hensyn til 5149 
arbeidstakerne og innbyggerne. Ikke minst gjelder dette pasienter i helsevesenet som er prisgitt – på 5150 
liv og død – at behandlingen de får er trygg og forsvarlig.  5151 

Helsepartiet vil:  5152 

• Opprette et eget varslerombud med vide fullmakter og myndighet til å gi varslere en juridisk 5153 
varslerstatus som sikrer dem vern.  5154 

• At alle med varslerstatus skal få fri rettshjelp dersom de blir utsatt for gjengjeldelser. 5155 

• Fjerne lojalitetsplikten i offentlig sektor.  5156 

• At offentlig ansattes lojalitet festes til befolkningen og ikke til økonomi og overordnede. 5157 

• Faste ansettelser må være hovedregelen i det offentlige.  5158 
• Arbeide for en kulturendring i hele samfunnet slik varslere blir satt pris på, for sin modige 5159 

innsats for vår felles sikkerhet – fjerne fryktkulturen.  5160 

• Fjerne ideen om omdømmebygging fra offentlig sektor.  5161 
• Opprette behandlingstilbud som Jobbfast i alle regioner.  5162 

• Styrke helsepersonelloven slik at helsepersonell blir forpliktet til å si fra til 5163 
tilsynsmyndighetene om alle forhold som kan føre til at pasientene ikke får forsvarlig 5164 
behandling, ikke bare de som kan føre til fare for deres sikkerhet.  5165 

• At bevisbyrden for arbeidsgiver i oppsigelsessaker skal skjerpes.  5166 
• At mistillit og samarbeidsproblemer ikke skal være gyldig oppsigelsesgrunn.  5167 

• At det skal være straffbart å rette falske beskyldninger mot en arbeidstaker.  5168 
• Avvikle helseforetaksmodellen. 5169 

 5170 
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19. UTENRIKS:  5171 

Vi har bare en klode og er til syvende og sist 5172 

i samme båt. 5173 

 5174 

Helsepartiet vil sikre Norge og norske interesser gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid med 5175 
sterkt fokus på fred, solidaritet. Norge har som en økonomisk stormakt muligheter til – og mener 5176 
Helsepartiet, en moralsk forpliktelse til å bidra i bekjempelse av fattigdom, krig og nå og til å jobbe 5177 
for fredelig sameksistens.  5178 

For en tryggere og bedre verden 5179 

Krig er noe av det mest helseskadelige som finnes. I utenrikspolitikken vil vi jobbe for nedrustning og 5180 
fred og for menneskerettigheter i alle land. En verden med mindre forskjeller og mer stabilitet og 5181 
trygghet må være målet. Norges og alle andre lands interesser er best tjent med et lavt konfliktnivå. 5182 
Det kan vi ikke oppnå uten stor grad av solidaritet og vilje til å dele. Helsepartiet vil jobbe for et 5183 
internasjonalt forbud mot atomvåpen. 5184 

Vestens politikk i andre deler av verden har ikke alltid vært vellykket. Kriger der hvor vestlige nasjoner 5185 
har deltatt, har medvirket til store lidelser hos sivilbefolkningen, i Midtøsten spesielt. De 5186 
internasjonale operasjonene i Libya, Irak og Afghanistan kan ikke sies å ha vært vellykket og har ikke 5187 
bidratt til å gjøre verden tryggere, snarere tvert imot. Helsepartiet mener at den eneste gyldige 5188 
grunnen til å gå inn i andre land må være at FN går inn for å beskytte sivilbefolkningen mot overgrep 5189 
fra eget regime eller dersom vi er invitert til et område for å opprettholde fred og sikre våpenhviler. 5190 
Vestens forsøk på destabilisering av uønskede regimer har historisk sett ikke ført noe godt med seg. 5191 
Beskyttelse av økonomiske interesser kan ikke være en gyldig grunn for å gå til væpnet konflikt. Den 5192 
relativt utstrakte bruken av økonomiske og politiske sanksjoner mot regimer som fører uønsket 5193 
politikk bør også vurderes – effekten har ofte ikke blitt som ønsket og igjen er det sivilbefolkningen og 5194 
ofte den mest sårbare delen som rammes hardest. 5195 

Helsepartiet mener overordnet at Norge fortatt bør være medlem av NATO, men ser et stort behov 5196 
for en mindre polarisert internasjonal politikk. Norge bør ikke delta i væpnende internasjonale 5197 
konflikter i andre deler av verden dersom de ikke har beskyttelse av sivilbefolkning som formål.  5198 

 5199 

 5200 

 5201 

 5202 

 5203 

 5204 
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Forpliktende internasjonalt samarbeid skaper muligheter 5205 
 5206 

Uavhengig av tilknytningsform til EU er Norge en del av Europa, og Europa er selvsagt mer enn EU. 5207 
Helsepartiet mener at det er stort behov for et sterkt 5208 
samarbeid i Europa og at internasjonalt forpliktende 5209 
samarbeid er noe vi trenger mer av i verden. EU er 5210 
byråkratisk og har flere store svakheter, men er likevel et 5211 
svært viktig fredsprosjekt.  5212 

Helsepartiet mener at et felles fredsbasert samarbeid om 5213 
forsvar i Europa er positivt og en videre oppbygging av 5214 
dette er noe vi støtter. 5215 

Gjennom EØS-avtalen er Norge svært tett knyttet til EU og 5216 
Helsepartiet ser med glede at en rekke signaler tyder på at 5217 
EU er i ferd med å bevege seg bort fra New Public 5218 
Management på mange områder. Dette er en positiv 5219 
utvikling som vi håper kan spre seg til Norge. Den 5220 
Europeiske Menneskerettighetsdomstolen verner om en 5221 
rekke sentrale menneskerettigheter.  5222 

Helsepartiet vil bidra til å jobbe for et sterkt Europa.  5223 

Helsepartiet har ikke tatt standpunkt til om Norge bør søke 5224 
fullt medlemskap i EU, men støtter en ny folkeavstemning 5225 
og vil respektere resultatet. 5226 

Et godt nordisk samarbeid 5227 
Det tette samarbeidet med Norden er viktig for Norge. 5228 
Helsepartiet vil videreføre og styrke dette. De nordiske 5229 
statene har svært mye til felles, ikke minst våre felles 5230 
tradisjonelle velferdssamfunn som vi bør jobbe sammen om 5231 
å styrke og utvikle for fremtiden. 5232 

 5233 

Migrasjon, solidarisk, human og bærekraftig 5234 

Verden henger sammen. Norge kan ikke isolere seg. Vi har god plass og god økonomi og vi trenger 5235 
flere mennesker i arbeidsfør alder fremover. Retten til å flykte fra forfølgelse og fare og friheten til å 5236 
flytte til et annet land er en helt grunnleggende menneskerett. Hvis du ikke kan flytte fra et land til et 5237 
annet er du i praksis fange i landet der du bor. 5238 

Vi verken kan eller bør stenge mennesker fra andre land ute fra Norge. 5239 

Både i Norge og i resten av Europa blandes ofte debatten om hvor liberal innvandringspolitikken skal 5240 
være sammen med flyktningretten og asylpolitikken. Det gjør debatten uryddig. Norge har sluttet seg 5241 
til FNs flyktningkonvensjon som handler om at mennesker på flukt fra farer skal sikres grunnleggende 5242 

FAKTA: 

Traktaten om forbud mot atomvåpen 

Dette er en avtale framforhandlet 
i FN om et folkerettslig bindende forbud 
mot atomvåpen. 

Traktaten ble åpnet for undertegning i 
september 2017. Forbudet vil tre i kraft 
når 50 land har ratifisert avtalen. I alt har 
44 land per nå sluttet seg til avtalen. 
Ytterligere 40 land har signert avtalen, 
men ennå ikke ratifisert den. 

Når traktaten trer i kraft vil det være 
forbudt for partene å utvikle, 
prøvesprenge, produsere, anskaffe, 
besitte, lagre, overføre, bruke eller true 
med å bruke atomvåpen. Partene kan 
ikke tillate utstasjonering eller 
utplassering av atomvåpen på sitt 
territorium.  

Norge har ikke sluttet seg til denne 
traktaten. Saken ble behandlet i mars 
Stortinget 2019. Ingen av 
verdens atommakter eller medlemmer 
av NATO, har signert traktaten. 
 
Mer informasjon: Stor norske leksikon 
 



 

 143 

menneskerettigheter. At flyktningretten opprettholdes og styrkes er viktig og nødvendig. 5243 
Flyktningretten er imidlertid begrenset til akutte kriser og gir i utgangspunktet ikke flyktningene rett 5244 
til varig opphold og er lite egnet til å håndtere storstilt innvandring fra fattige land. Å stramme inn på 5245 
flyktninge- og asylpolitikken ved å gjøre det svært vanskelig for mennesker å oppnå flyktningstatus av 5246 
innvandringsregulerende hensyn kan fort føre til at vi bryter grunnleggende menneskerettigheter. 5247 

Helsepartiet er i prinsippet for mest mulig åpne grenser og ønsker å gjøre det lettere for 5248 
arbeidsinnvandrere fra hele verden å få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. I dag kan EØS-borgere 5249 
fritt ta seg arbeid i Norge. Norge har sluttet seg til EUs fire friheter - fri bevegelse av varer, tjenester, 5250 
kapital og personer. Mange EØS-borgere har i de siste tiårene tatt seg arbeid i Norge og har tilført oss 5251 
viktig arbeidskraft og kompetanse. Helsepartiet vil gjøre det langt lettere også for innbyggere fra 5252 
andre deler av verden å arbeide i Norge og få både midlertidig og varig arbeids- og oppholdstillatelse. 5253 
Vi har behov for arbeidskraft og økt skatteinngang fremover – og for innovasjon og kreativitet. 5254 
Befolkningsøkning av mennesker i arbeidsfør alder vil være positivt for Norge, også for distriktene. Vi 5255 
har spesielt et stort behov for helsearbeidere, vernepleiere, miljøarbeidere, sykepleiere, 5256 
helsefagsarbeidere, psykologer og leger i årene fremover. Helsepartiet vil også legge til rette for at 5257 
flere innvandrere kan få mulighet til å etablere seg som matprodusenter i distriktene. 5258 

Migrasjon blir av noen oppfattet som et problem. Økonomi er en årsak til dette, Norge har et kostbart 5259 
velferdssystem. Vi vil derfor i langt større grad åpne for innvandrere som kommer for å arbeide og 5260 
som kan forsørge seg selv. Dette er mennesker som vil bidra positivt til norsk konkurransekraft og 5261 
økonomi.  5262 

Frykt for fremmede kulturer, ikke minst for fremmede religioner er til en viss grad utbredt og er en 5263 
annen årsak til innvandringsmotstand. Terrorangrep i Europa og USA spesielt fra IS og Al Qaida har 5264 
ført til frykt for islam. Helsepartiet mener imidlertid at både lokal og internasjonal terrorisme 5265 
forårsakes av helt andre faktorer enn migrasjon. Krig og konflikt er hovedårsaken. Fredsskapende 5266 
arbeid og arbeid mot ekstremisme og polarisering og arbeid for demokratisering er det som må til for 5267 
at Norge og resten av verden skal bli tryggere for alle. Det er viktig å huske historien – det var langt 5268 
flere terrorangrep i Europa på 70 og 80-tallet enn det har vært på 2000-tallet. Den gangen ble 5269 
terrorangrepene uført av IRA i Storbritannia, av den baskiske separatist bevegelsen, ETA i Spania og 5270 
av både venstreradikale og høyreradikale grupper spesielt i Tyskland og Italia. Ingen av disse hadde 5271 
noe med Islam eller innvandring å gjøre. Helsepartiet vil jobbe for å dempe konflikter og sosial uro 5272 
gjennom bekjempelse av fattigdom, utenforskap og ekstremisme. Vi står for humanisme, toleranse 5273 
og rettferdighet og vi mener at alle mennesker grunnleggende har de samme rettigheter og friheter. 5274 
Franklin D. Roosevelts fire friheter fra 1941 står seg også i våre dager. Han mente at menneskene i 5275 
alle land måtte sikres talefrihet, religionsfrihet, frihet fra nød og frihet fra frykt. 5276 

Når godene i verden er så urettferdig fordelt mellom verdens stater vil mange uvegerlig søke seg til 5277 
andre land med større muligheter og med en grunnleggende rett til å søke et bedre liv for seg og sine. 5278 
I dagens samfunn er informasjon om mulighetene i andre land tilgjengelig nesten for alle, 5279 
smarttelefonene har gjort lett for selv de aller mest fattige å skaffe informasjon om reiseruter og 5280 
muligheter og til å holde kontakt med folk i andre land. Vi er i en folkevandringstid. Det er vanskelig å 5281 
se for seg at vi kan demme opp for dette på et vis som kan regnes som humant. Derfor bør vi heller 5282 
gjøre det lettere for folk å flytte mellom land enn å forsøke å stenge grensene. 5283 
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Når det er vanskelig å få oppholdstillatelse for mennesker som vil ta seg arbeid – vil problemer med 5284 
ulovlig innvandring, misbruk av asylinstituttet og konfliktnivået øke. Dette åpner for mer kriminalitet, 5285 
fordi folk som gjemmer seg for myndighetene også må ha inntekt og finner dette i den svarte 5286 
økonomien og for menneskesmugling og menneskehandel. 5287 

Helsepartiet vil at Norge skal gi mennesker som søker seg til Norge for å arbeide og skape seg et godt 5288 
liv en lovlig mulighet til å gjøre dette. På den måten kan vi også opprettholde en solidarisk flyktning 5289 
og asylpolitikk. Folk har en soleklar rett til å flykte for sitt liv og til å søke beskyttelse og vi har en 5290 
soleklar plikt til å hjelpe. Både ved å bidra i naboland og nærområder til bedre forhold for flyktninger 5291 
som oppholder seg der og ved å ta imot kvoteflyktninger gjennom FN-systemet. Dette er gjerne de 5292 
mest sårbare som ikke så godt kan klare seg i tøffe miljøer i store flyktningleirer og som trenger 5293 
spesiell beskyttelse. Vi må også ta imot asylsøkere som kommer direkte til Norge og som har krav på 5294 
beskyttelse. Vi mener at Dublin-avtalen som er inngått mellom EU-landene, Liechtenstein, Sveits, 5295 
Island og Norge om at asylsøknader i hovedregelen skal behandles i det første av disse landene en 5296 
asylsøker kommer til har falt uheldig ut for landene i Sør-Europa som de årene har hatt så stor 5297 
tilstrømning av flyktninger at de ikke har klart å håndtere søknadene. Noe som har ført til at Hellas 5298 
spesielt har fått det som har blitt omtalt som noen av verdens verste flyktningeleirer på de greske 5299 
øyene – der folk bor i overfylte leire mens de venter på at søknadene skal behandles. Hellas og Italia 5300 
har fått for lite hjelp av resten av Europa og dette går ut over både flyktningene og lokalbefolkningen. 5301 
Disse leirene er hele Europas, også Norges ansvar. De må evakueres. 5302 

I utgangspunktet skal altså flyktninger og asylsøkere få midlertidig beskyttelse og ikke permanent 5303 
opphold. I praksis er det ofte slik at situasjonene vanskeligstilte mennesker flykter fra varer lenge. 5304 
Lengeværende asylsøkere og flyktninger bør derfor få anledning til å søke om permanent opphold. 5305 
Graden av integrering i det norske samfunnet bør være avgjørende for om det blir innvilget 5306 
permanent opphold. Dette vil være et godt integreringstiltak for dem som ønsker å bli værende i 5307 
Norge. 5308 

  5309 

Helsepartiet vil: 5310 

• Arbeide for å styrke flyktningretten internasjonalt og i Norge. 5311 

• Skille mellom flykting- og asylpolitikk og innvandringspolitikk. 5312 

• Gjøre det lettere for mennesker fra hele verden å få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge for 5313 
kortere eller lengre perioder. 5314 

• Gi amnesti til mennesker som har bodd lenge i Norge uten dokumentert rett til opphold 5315 
(såkalt illegale eller papirløse) dersom dette er mennesker som ikke med sikkerhet kan 5316 
returneres trygt til sine hjemland. 5317 

• Ta imot en større andel av de mest sårbare kvoteflyktningene, spesielt personer med behov 5318 
for medisinsk oppfølging, enslige kvinner/jenter og seksuelle og andre minoriteter. 5319 

• Alle må kunne få jobbe så raskt identitet er avklart. 5320 
 5321 
 5322 
 5323 
 5324 
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Bistand skal handle om mottaker, ikke om Norge. 5325 

 Helsepartiet er opptatt av at norsk bistand skal gi gode resultater for dem som mottar hjelpen. Det er 5326 
ikke all bistand som er like nyttig og av og til har bistand og utviklingsprosjekter vært direkte 5327 
skadelige for lokalområder og stater. Det finnes også eksempler på norske prosjekter som har båret 5328 
mer preg av å være subsidier til norsk næringsliv enn reell hjelp. Behovet for bistand og utviklingshjelp 5329 
i verden er stort, og det er svært viktig at ressursene blir brukt på best mulig måte. 5330 

Utviklingshjelpen har endret seg mye – på 70-tallet hadde en rekke land bistand som sin hovedinntekt 5331 
i statsbudsjettet. Slik er det ikke lengre. Den gangen hadde Norad, som forvalter de norske 5332 
bistandsmidlene egne Norad-kontorer i de viktigste mottagerlandene. Norad har avviklet disse 5333 
kontorene og det er nå de norske ambassadene og konsulatene som koordinerer den norske 5334 
bistanden. Norge kanaliserer nå cirka 50 prosent av bistandsmidlene via FNs ulike organisasjoner og 5335 
den andre halvparten gjennom andre kanaler som for eksempel frivillige organisasjoner. 5336 

Helsepartiet er spesielt opptatt av helsehjelp og FNs bærekrafts mål nr. 3 som handler om å sikre 5337 
universell helsedekning. Halvparten av verdens befolkning har fortsatt ikke fri tilgang til 5338 
grunnleggende helsetjenester, og over 800 millioner mennesker bruker mer enn 10 % av sin inntekt 5339 
på å betale for helsetjenester, viser tall fra WHO. Målet er at alle land skal sikre innbyggerne 5340 
universell helsedekning innen 2030. Dette forutsetter utvikling av systemer for helsetjenester i land 5341 
som mangler dette og omfattende investeringer i primærhelsetjenester. FNs toppmøte i september 5342 
2019 vedtok en forpliktende erklæring om dette – arbeidet mot målet skal nås i et samarbeid mellom 5343 
statene og en rekke internasjonale helseorganisasjoner. Tilgang til helsetjenester for alle vil redusere 5344 
lidelse og fattigdom. Helsepartiet mener at Norge bør engasjere seg spesielt i dette arbeidet og at det 5345 
er viktig å sikre at grunnleggende helsetjenester blir tilgjengelig og gratis for de fattigste. 5346 
Landene må utvikle gode helsesystemer, tilstrekkelig kvalifisert helsepersonell og utstyr og medisiner 5347 
både til forebygging, diagnostikk og behandling av både somatiske og psykiske helseproblemer.  5348 
Dette er alt fra kondomer, til røntgenapparater og vaksiner.  5349 

Helsepartiet er opptatt av FNs menneskerettigheter og vil styrke rettighetene til verdens befolkning. 5350 
Alle har rett til og skal ha tilgang på nødvendig helsehjelp. 5351 

Norge bør også ha en aktiv rolle når det gjelder å fremme likestilling og arbeidet for seksuell og 5352 
reproduktiv helse og rettigheter. Til dette har Norge gode forutsetninger og mange frivillige 5353 
organisasjoner som myndighetene kan samarbeide med. 5354 

Norge er anerkjent nærmest som en stormakt innen bistandsarbeid. Vi har stor troverdighet på 5355 
området internasjonalt, ikke først og fremst fordi vi bidrar mest eller best, men fordi vi gir en stor 5356 
andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) til bistand. Et tett samarbeid med FN gir også en antatt høy 5357 
verdi for Norges omdømme. Regjeringen skriver på sine nettsider: 5358 
«OECDs offisielle bistandsstatistikk viser at Norge ga rekordhøye 38,7 milliarder kroner i bistand i 5359 
2019. Det tilsvarer 1,02 prosent av brutto nasjonalinntekt. Statistikken viser at Syria var det landet 5360 
som fikk mest norsk bistand, etterfulgt av Afghanistan, Etiopia, Colombia og Palestina.» Både i FN og 5361 
i bistanden for øvrig må fokuset rettes mer mot primæroppgavene og tiltak som treffer målgruppene 5362 
med riktige tiltak. Både når det gjelder den bistanden Norge yter direkte og gjennom FN-systemet er 5363 
det viktig at midlene brukes der de gir mest effekt. 5364 
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FN-systemet har en viktig rolle i verden og Helsepartiet støtter opp om Norges engasjement i det 5365 
forpliktende samarbeidet i FN. De store kraftfulle FN-organisasjonene er viktig når det kommer til å 5366 
forplikte stater og få til krevende systemendringer. Ikke minst har vi sett hvor viktig det er med sterkt 5367 
WHO under koronapandemien. Samtidig er det mange som peker på at FN har fått et tungt byråkrati 5368 
og vi mener at tiden er inne for en stor FN-reform. 5369 

Norges bidrag til FN kan gi oss fordeler i form av verv, makt, innflytelse og omdømme, men bistand 5370 
skal ikke handle om avsenders omdømme. Dette skal handle om mottakerens behov. 5371 

Mye tyder på at resultatene av norsk bistand i altfor liten grad evalueres av dem hjelpen er ment å nå 5372 
frem til. Årsakene er sammensatte, og Helsepartiet ønsker å vri bistandsarbeidet i mer 5373 
resultatfokusert retning. 5374 

Et hovedproblem med norsk bistand synes å være manglende ressurser og bistandskompetanse ved 5375 
norske ambassader.  5376 

I mange tilfeller er det riktig å bruke FN som kanal. I andre tilfeller vil særskilte behov om 5377 
spesialkompetanse, nettverk og/eller tilstedeværelse gjøre at det bedre å satse på andre aktører som 5378 
for eksempel frivillige organisasjoner. Det er behov for begge deler, men uansett kanalvalg bør norsk 5379 
bistand operere med like krav til kvalitetssikring og resultatoppnåelse.   5380 

Norge gir mye til FN – delvis fordi vi har begrensede, administrative ressurser og det derfor blir det 5381 
enklest å overlate prosjektene til større FN-ledd. 5382 

Helsepartiet mener at når Norge satser såpass mye på bistand bør vi bygge opp egen kompetanse slik 5383 
at vi kan kvalitetssikre prosjektene Norge bidrar til bedre. Det er spesielt resultatet for dem som 5384 
mottar bistanden vi må kvalitetssikre og evaluere bedre. 5385 
 5386 
De regjerende politiske partiers ideologi har gjennom ulike regjeringer påvirket bistandsarbeidet.  5387 
Slike hensyn setter ikke innbyggernes behov først.  5388 
 5389 
Til å utrede ulike regioners / lands behov må Norge bidra til å bygge opp et system i internasjonal 5390 
bistand som i første rekke fokusere på hva mottagerlandene trenger. Det kan være utfordrende å få 5391 
til, men at det er krevende bør ikke være til hinder for at arbeidet med å få til et slikt system 5392 
igangsettes.  Bistanden må få et renere fokus og ikke påvirkes av andre, vikarierende behov.  5393 
 5394 
Helsepartiet vil: 5395 

• Opprettholde nivået på den norske bistanden. Verdens rikeste stater bør bidra mer enn andre 5396 
til internasjonalt solidaritetsarbeid. Norge bruker 47,1% av statsbudsjettet (666 milliarder i 5397 
2020) på trygder og helsetjenester i Norge. Vi har råd til å gi 1% av BNP i bistand til verdens 5398 
lidende. Helsebudsjetter og bistandsbudsjetter skal ikke settes opp mot hverandre. De 5399 
nødvendige kuttene vil Helsepartiet gjennomføre i andre sektorer der liv og helse ikke står på 5400 
spill. 5401 

• Ruste opp de norske ambassadene og konsulatene med mer ressurs og kompetanse for å 5402 
kvalitetssikre det norske bistandsarbeidet.  5403 
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• Sikre at Norad har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å håndtere de betydelige norske 5404 
bistandsmidlene.  5405 

• Sørge for at den norske bistanden kanaliseres dit hvor den gir best effekt og ha 5406 
samarbeidspartnere som bidrar til dette, lokale myndigheter, innbyggerne i området og 5407 
fagfolk må samarbeide. 5408 

• Sørge for både kvalitetssikring og evaluering av bistanden. Det er viktig at mottagerne, 5409 
lokalbefolkningen selv deltar aktivt i evalueringen av ulike bistandsprosjekter. Løpende god 5410 
kvalitetssikring av alle prosjekter underveis er spesielt viktig. 5411 

• Sørge for at mottagerlandene får den hjelpen de trenger mest. Noen trenger fredsarbeid, 5412 
andre økt tilgang på mat, andre igjen skoler, helsehjelp eller sysselsetting. Noen steder er det 5413 
kunnskap det aller viktigste vi kan gi. Norge har gode forutsetninger for å bidra med 5414 
kompetanse når det gjelder å bygge opp samfunnsinstitusjoner. 5415 

• At Norge skal ta et spesielt ansvar for å bygge opp samfunnsinstitusjoner knyttet til 5416 
helsetjenester og gjennom dette bidra til å sikre universell helsetilgang. 5417 

 5418 

  5419 

 5420 

 5421 

 5422 

 5423 

 5424 

  5425 

 5426 

 5427 

 5428 

 5429 

 5430 

 5431 

 5432 

 5433 
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20. SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP: 5434 

Troverdig forsvar i hele landet 5435 

og sivil beredskap for hverdager og kriser 5436 

  5437 

Regjeringens hovedansvar er innbyggernes sikkerhet; innen helse, forsvar og politi. Denne 5438 
sikkerheten kan bli utfordret av ulike trusler som er biologiske (pandemier, resistente bakterier, 5439 
høyrisikosmitte), militære, miljømessige, naturkatastrofer, ekstremvær, terror, alvorlig kriminalitet 5440 
eller digitale angrep. 5441 
 5442 
Et godt helsetilbud er en forutsetning for god samfunnssikkerhet og beredskap. Også for alle andre 5443 
tjenester er god kapasitet og samtrening, klare roller og tydelig ansvarsforhold mellom ulike aktører, 5444 
både sivile og militære, avgjørende for en god beredskapsevne. 5445 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slo i 2019 fast at den størst trusselen mot Norge 5446 
nettopp var en alvorlig helsehendelse, som en pandemi. Helsepartiet har helt siden starten, i 2017 5447 
vært opptatt av at den manglende beredskapen i helsetjenestene er en trussel mot liv og helse i 5448 
fredstid. Pandemien har tydelig visst at kapasiteten på våre sykehus ikke er stor nok i en alvorlig krise. 5449 
Spesielt kritisk har det vært at vi har manglet intensivkapasitet og respiratorer. Muligheten for 5450 
alvorlige helsehendelser er trussel mot Norge og helseberedskap er derfor en viktig del av 5451 
sikkerhetspolitikken. Sivil beredskap og samarbeid mellom ulike nødetater, sykehus, legevakt og 5452 
frivillige må prioriteres høyere. 5453 

Helsepartiet vil: 5454 

• Styrke arbeidet mot terror ved å styrke politiets sikkerhetstjeneste, samarbeidet med 5455 
etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, samt sørge for en felles 5456 
trusselvurdering til Stortinget. 5457 

• Lage en nasjonal strategi for samtrening og enkeltstående øvelser i godt tilrettelagte, 5458 
regionale treningssentre for politi, forsvar, nødetater og frivillige organisasjoner. Disse 5459 
sentrene må være slik at befolkningen ikke plages av støy eller forurensning. 5460 

• Utvikle en nasjonal strategi for trygghet og totalberedskap, herunder søke å harmonisere de 5461 
ulike beredskapsaktørenes ansvarsområde. 5462 

• Sikre avklarte roller og ansvarsforhold i den nasjonale kriseledelsen ved større hendelser og 5463 
iverksette ny instruks for Forsvarets bistand til politiet. 5464 

• Følge opp konseptutredning om Sivilforsvaret fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 5465 
beredskap. 5466 

• Sikre felles sivil/militær evne til å håndtere angrep på tvers av sektorer med høy grad av 5467 
informasjonsdeling og tett samarbeid, og klare avgrensinger der det er nødvending 5468 

 5469 
 5470 
 5471 
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Helseberedskap for folk i hele landet. 5472 

Norge har et forsvar for å sikre landets yttergrenser. Forsvar er beredskap som gir trygghet for 5473 
nasjonen. Helsetjenestene skal sikre innbyggernes liv og helse i fredstid – men er også en meget viktig 5474 
del av beredskapen. Helsetjenesten må være rustet til å takle uventede hendelser som pandemier, 5475 
naturkatastrofer, store ulykker, krig og terrorhandlinger.  5476 

Dagens økonomifokuserte helseforetaksmodell er en direkte trussel mot beredskapen og 5477 
helsesikkerheten til norske innbyggere. Den storstilte effektiviseringen som har foregått de siste 20-30 5478 
årene har redusert sikkerheten til befolkning. I henhold til helseforetaksmodellens logikk skal 5479 
helsetjenestene være økonomisk lønnsomme. Dette er til overmål en kvasi-økonomisk tankegang 5480 
fordi den offentlige helsetjenesten ikke tjener penger og heller ikke har økonomisk gevinst som 5481 
hensikt.  5482 

I strid med denne konstruerte hensikten belønner helseforetaksmodellen at all kapasitet i sykehus, 5483 
ambulansetjenester og så videre utnyttes maksimalt, 100 prosent av tiden. Modellen gjør det 5484 
ulønnsomt å opprettholde beredskap og ekstra kapasitet. Det blir ulønnsomt å ha en ekstra 5485 
ambulanse, en lege som ikke løper i gangene og ledige senger. Men god beredskap og trygghet 5486 
handler om det motsatte - nemlig ledig kapasitet. Norge må ta seg råd til å ha helseberedskap i hele 5487 
landet. 5488 

Tilliten til helsevesenet er viktig for pasienters livskvalitet. Å vite at du får den raskeste og beste 5489 
mulige behandlingen, gir trygghet og optimisme. I et sykdomsforløp og ved ulykke, vil også håp og 5490 
trygghet være lindrende og helbredende. Beredskap er helse.  5491 
 5492 
Helsepartiet vil: 5493 

• Avvikle helseforetaksmodellen. 5494 

• Sikre nødvendig akuttberedskap i hele landet – som fungerer også når vær og andre forhold 5495 
umuliggjør transport til større sykehus. 5496 

• Redusere beleggsprosenten på norske sykehus til 78 prosent -som er snittet i OECD. 5497 

• At landets helsepolitikk også skal ta høyde for de krav som en eventuell krise eller krig vil 5498 
kreve, med tanke på kapasiteter og beredskap.  5499 

• Sørge for tilstrekkelig beredskap og kompetanse til håndtering av CBRNE-trusler (kjemiske, 5500 
biologiske, radioaktive, kjernefysiske og eksplosive trusler) i sivilsamfunnet. Det er behov for 5501 
utstyr til påvisning og analyse, og systemer for sikker rensing og avgifting av personer og 5502 
materiale. 5503 

• Bedre smittevernet og sørge for gode muligheter til å vareta og isolere pasienter med 5504 
smittsomme sykdommer i hele landet. 5505 

• Ruste opp og dimensjonere fremtidens helsetjenester i alle ledd slik at vi får god kapasitet til 5506 
å håndtere befolkningsvekst og en aldrende befolkning og med det en formidabel oppgave 5507 
vekst i helsesektoren.  5508 

• Sikre at vi i tillegg har nødvendig ekstra beredskap i form av både godt utstyr og kompetent 5509 
personale, som kan håndtere uventede hendelser og krisesituasjoner i samarbeid med andre 5510 
nødetater, politiet og forsvaret. 5511 

• Sørge for at Norge har tilstrekkelig kriselager av nødvendig medisiner og utstyr.  5512 
• Arbeide for å sikre legemiddeltilgangen i Norge på kort og lang sikt. 5513 
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Forsvarspolitikk. 5514 

 5515 
Helsepartiet har som hovedmål at forsvaret skal forebygge krig og konflikter og hevde Norges 5516 
suverenitet. Det militære forsvar er statens skarpeste maktmiddel, og derfor kreves det demokratisk 5517 
politisk kontroll og en oppslutning i befolkningen for forsvaret. Folkeretten og andre rammer for 5518 
maktbruk i militære operasjoner må etterleves. Bruk av militærmakt skal kun benyttes dersom det er 5519 
ytterst nødvendig. 5520 

Norges posisjon som et land med en sterk nabo, gjør at vi i sikkerhetspolitikken er avhengige av å ha 5521 
et godt forhold til allierte makter. NATO er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og 5522 
Norge må fremdeles opptre som en pålitelig aktør innenfor NATO-samarbeidet. Vi må samarbeide 5523 
nært med EU og europeiske allierte, og sørge for at Norges interesser blir ivaretatt i utviklingen av 5524 
EUs sikkerhetspolitikk. Norge må også videreutvikle det nordiske forsvarspolitiske samarbeidet med 5525 
Sverige og Finland. Forsvaret skal beskytte nasjonen og den enkeltes liv, frihet og sikkerhet. 5526 

Forsvarets hovedoppgave er å forebygge krig med basis i NATO-medlemskapet. Det forutsetter at 5527 
Norge ikke bare skal holde ut til hjelpen kommer, men at det norske Forsvaret også har et omfang og 5528 
en slagkraft som kan settes inn i en felles styrke i NATO. Forsvaret skal ha kraft til å avverge episoder 5529 
og kriser og til å hevde norsk suverenitet over egne land- og havområder og tilhørende luftrom. 5530 
Forsvaret må også i fremtiden være organisert slik at Norge lett kan ta del i NATO-operasjoner basert 5531 
på folkerettslige forpliktende vedtak i FN. 5532 

Skal vi opprettholde og styrke et moderne og høyteknologisk forsvar med tilstrekkelig kapasitet til 5533 
både å ivareta førstelinjeforsvaret av Norge, og å være klar til å bidra i det felles NATO-forsvaret av 5534 
allierte land, må vi være villige til fortsatt omstilling og prioritering av det som gir best forsvarseffekt. 5535 

Verneplikt. 5536 
Helsepartiet går inn for almen verneplikt for kvinner og menn. 5537 

Hæren 5538 
Helsepartiet vil ha en økt satsing på hæren og styrke landforsvaret av Norge i alle regioner. 5539 

Heimevernet 5540 
Helsepartiet vil ha en økt satsing på Heimevernet med avdelinger i alle fylkene. Heimevernet skal ha 5541 
ressurser og evne til å utføre de oppdragene de har ansvar for. Helsepartiet mener de gjentatte 5542 
nedprioriteringene som Heimevernet har vært utsatt for, ikke er i samsvar med den 5543 
sikkerhetspolitiske situasjonen. 5544 

Internasjonale operasjoner                                                                                                                  5545 
Helsepartiet mener at freds- og diplomatisporet skal være det virkemiddelet man primært benytter 5546 
overfor andre stater og folk. I situasjoner der militærmakt er påkrevet for å bringe situasjonen under 5547 
kontroll og forhindre folkemord, eller andre ekstreme overgrep mot sivilbefolkningen, må imidlertid 5548 
Norge være villig til å ta sin del av et internasjonalt ansvar, basert på vedtak i FN. 5549 

Cyberforsvaret                                                                                                                                    5550 
Vårt moderne og digitaliserte samfunn er sårbart for elektronisk krigføring, og dataspionasje mot 5551 
politiske, økonomiske og militære mål i Norge. Cyberforsvaret har en sentral rolle i å drifte, sikre og 5552 
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forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep. Helsepartiet 5553 
ønsker å styrke Cyberforsvaret. 5554 

Veteraner 5555 
Helsepartiet kjenner en sterk forpliktelse til å ivareta våre veteraner på en verdig og respektfull måte, 5556 
herunder sørge for at de får den oppfølging og tilbud de måtte behøve for liv og helse etter endt 5557 
oppdrag. Helsetjenesten må styrke kompetansen når det gjelder behandling av posttraumatisk stress 5558 
(PTSD), og senskader. Kompetansen i Norge i dag er altfor lav. Foreldelsesfristen for erstatning for 5559 
senskader må fjernes. Det ligger i begrepet at senskader ofte oppdages sent – ofte altfor sent. Skadde 5560 
veteraner må få koordinert hjelp over tid og skal slippe å håndtere NAV og andre ordninger på 5561 
egenhånd, langt mindre skal de måtte gå til rettsak mot Statens Pensjonskasse for å få erstatning.  5562 
Norge baserer seg på å delta i utenlandsoppdrag, en del av våre soldater vil uvegerlig bli skadet. 5563 
Kostnadene ved å gi skadde veteraner skikkelig erstatning, oppfølging og kvalifisert og god helsehjelp 5564 
er en del av kostnadene ved at Norge deltar i utenlandsoppdrag, og disse kostnadene må staten ta 5565 
uten å mukke.  5566 

Helsepartiet vil: 5567 

• Sikre fortsatt norsk medlemskap i NATO og bevare et godt forhold til våre allierte i 5568 
forsvarsalliansen. 5569 

• Styrke den nasjonale evnen til krisehåndtering 5570 
• Gå inn for en gradvis økning av forsvarsbudsjettets bevilgninger til 2 % av BNP, i samsvar 5571 

med de forpliktelser som Norge har sagt ja til å påta seg som medlem i NATO. 5572 

• At Norge fortsatt skal kunne bidra til internasjonale militære operasjoner som har en klar 5573 
forankring i folkeretten. 5574 

• Ha en balansert forsvarsstruktur med velfungerende kapasiteter innenfor både Hæren, 5575 
Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. 5576 

• Prioritere økt kapasitet med operative enheter i alle tre forsvarsgrener i nordområdene og 5577 
vise tilstedeværelse ved å beholde militære baser, anlegg og ledelsesfunksjoner i Nord-Norge. 5578 

• Prioritere oppgradering og tilrettelegging for kvinner i Forsvaret, både i førstegangstjenesten 5579 
og for videre tjeneste i forsvarsgrenene. 5580 

• Styrke etterretning, overvåkning og rekognosering for å sikre muligheten til å respondere 5581 
med riktig og tilpasset militær innsats når det er nødvendig. 5582 

• Utvikle Hæren videre til en moderne landstyrke med de egenskaper som kreves av et 5583 
førstelinjeforsvar. 5584 

• Prioritere Heimevernets innsatsstyrker som skal ha viktige oppgaver innenfor objektsikring, 5585 
overvåkning og kontroll. 5586 

• Legge til rette for tilstedeværelse og seilingsdøgn for enheter i Sjøforsvaret, spesielt i 5587 
nordområdene. 5588 

• Innføre ny sikkerhetslov tilpasset et digitalt samfunn, i tråd med hovedlinjene fra Traavik-5589 
utvalget. 5590 

• Styrke fagkompetansen på cybersikkerhet og foreta nødvendige avklaringer av roller og 5591 
ansvar i håndteringen av cyberrelaterte kriser som kan ramme institusjoner av 5592 
samfunnskritisk betydning. 5593 

• Styrke politiets innsats mot cyberkriminalitet og vurdere en egen spesialenhet i politiet som 5594 
arbeider mot digital kriminalitet. 5595 
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• Sørge for at det bygges opp teknologikompetanse i tilsynsfunksjonene i alle sektorer, og sikre 5596 
at cybersikkerhet vurderes spesifikt i utvikling og drift av nye, offentlige tjenester og 5597 
systemer. 5598 

 5599 

Sivil beredskap for folks hverdag og rustet for kriser. 5600 

Samfunnets sivile og militære beredskap må sees i sammenheng. For nødvendig kvalitet og 5601 
forsvarlighet må tjenestene tilgodesees med til strekkelige ressurser, tydelig rolleavklaring og 5602 
kompetanseheving. 5603 

Høy kvalitet på våre brann-, politi- og redningstjenester er grunnleggende. Etter som stadig flere 5604 
områder av samfunnet hel digitaliseres, og flere enheter kobles til internett i en gjensidig 5605 
avhengighet, øker sårbarheten. 5606 

Gode, digitale systemer er en forutsetning for flere av våre samfunnsinstitusjoner: helse, vann, energi 5607 
og kommunikasjonsinfrastruktur. 5608 

Mange av disse er i dag på private hender. Samordning må pålegges ved lov fordi behovet for økt 5609 
innsats er nødvendig for å ivareta sikkerhet og beredskap mellom offentlig og privat sektor. Vår evne 5610 
til å forebygge og håndtere alvorlige cyberangrep må forbedres. 5611 

Helsepartiet vil: 5612 

• Øke ressursene til de frivillige redningstjenestene for å styrke den lokale beredskapen. 5613 

• Organisere brann- og redningstjenesten for å sikre heltidsledelse og bedre tjenester. 5614 

• Sørge for ny utdanningsmodell for brann- og redningstjenesten, herunder ny lederutdanning 5615 
som bygger på Helsepartiets prinsipper om nordisk ledelse, og ikke NPM. 5616 

• Videreføre opplæring og kompetanseheving for deltidspersonell i brann- og 5617 
redningstjenesten. 5618 

• Øke samtreningen mellom nødetatene samt mellom nødetatene og de frivillige 5619 
organisasjonene 5620 

• Styrke Kystvakten og raskt få på plass den lenge etterlengtede helikopterkapasiteten, for å 5621 
trygge miljøet i ei sårbar sone og skjøtte det viktige arbeidet i den nasjonale 5622 
miljøberedskapen langs kysten og på havet. 5623 

 5624 


