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«For et friskere Norge»
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Programkomiteen medlemmer er:
Leder: Lene Haug (Oslo)
Medlemmer: Lise Askvik (Viken), Erik Hexeberg (Vestfold og Telemark), Soen Eng Yap (Viken) og Pål
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1. INNLEDNING:
Helsepartiet vil gi alle en god plass ved det norske langbordet

Helsepartiet setter liv og helse først og jobber for å sikre det norske velferdssamfunnet. Helsepartiet vil styrke
demokratiet og utvikle det norske velferdssamfunnet. Norge skal være et godt land å bo i for alle.
Først og fremst vil vi jobbe for de av oss som sitter nederst ved det norske langbordet.
Vårt mål er at alle skal få nødvendig hjelp. Vi kjemper for alle som må leve på økonomiske smuler fordi staten
har kuttet i pensjoner, uføretrygd, AAP og andre støtteordninger.
Vi hever stemmen på vegne av alle pårørende, og som slites mellom for mange pleieoppgaver,
samvittighetskvaler og egne behov.
Helsepartiet protesterer på vegne av overarbeidede helseansatte som må løpe stadig fortere og som frykter
represalier dersom de varsler om store systemproblemer.
Kun Helsepartiet har helse som sin soleklare førstesak, derfor kan du stole på at vi aldri vil svikte i helsesaker.
Helsepartiet jobber for at Norges innbyggerne, våre systemer og politikken skal bli friskere.
Norge trenger fornuft, rettferdighet og nye, politiske løsninger.
Norge trenger Helsepartiet på Stortinget fra 2021.
Takk til deg som styrker Helsepartiet med ditt medlemskap.
Takk til deg som deltar i valgkampen og deler vår politikk med nye velger.
Takk til deg som stemmer Helsepartiet.

Helsepartiet - ikke et ensaksparti

Liv og helse er ikke en sak. Alt handler i bunn og grunn om liv og helse. Uten liv har vi ikke behov for
noe annet, verken gode veier, kulturtilbud eller næringspolitikk. Sammen med gode relasjoner til våre
nærmeste og grunnleggende materiell trygghet, er god helse det aller viktigste for lykken og
livskvaliteten for de fleste av oss. En frisk befolkning er en forutsetning for et bærekraftig samfunn.
For å oppnå en friskere befolkning har vi i Helsepartiet fokus på tre like viktige områder:
forebygging, behandling og habilitering/rehabilitering.
Mennesker slutter seg sammen i fellesskap i alle kulturer, nettopp for å beskytte liv og helse. Disse
oppgavene klarer vi bedre sammen enn alene. Vi har gitt avkall på noe av vår frihet, i bytte mot
trygghet og støtte i samfunn med andre. En stats mest grunnleggende oppgaver er å hindre
innbyggerne i å skade hverandre og å trygge statens grenser – for å beskytte liv og helse. Den samme
staten får en andel av våre lønninger og vår produksjon for å tilby oss nødvendige helsetjenester og
trygd/pensjon når behovet er der. Dette inngår i en samfunnskontrakt mellom innbyggere og staten.
Hensynet til liv og helse berører de fleste samfunnsområder. Det handler om trygge veier, gode
oppvekstsvilkår for barna våre eller ren luft og rent vann. Innbyggernes psykiske helse avhenger også
i stor grad av hvordan vi bygger og driver våre samfunn. Inkludering, tilhørighet, toleranse, valgfrihet,
og økonomisk trygghet er viktig for at folk skal leve gode liv. Gjennom alltid å sette hensynet til liv og
helse først vil Helsepartiet skape et mer menneskevennlig samfunn.
Helsepartiet har politikk for hele samfunnet. Vi ser at demokratiet er under press. Innbyggernes
muligheter til å påvirke samfunnet, rettferdighet og rettssikkerhet er grunnleggende for hver enkelt.
Et åpent, velfungerende demokrati er avgjørende for alle nordmenns motivasjon og mulighet til å
delta i ulike prosesser som angår alle menneskers liv. Ved dårlig fungerende demokratiske prosesser
vokser avmakt og apati, som går ut over både samfunnsliv, arbeidsliv og økonomi. Mange mennesker
har opplevd statsapparatet som en trussel mot egen helse istedenfor en stat som tar vare på sine
innbyggere. Et skrekkens eksempel på dette er NAV-skandalen som ble rullet opp 2019. Investeringer i
enkeltmenneskers helse og demokratiets helse er helt grunnleggende for et friskere Norge, for både
fattige og rike, syke og friske, unge og eldre - og alle andre.

Helsepartiet – verken til høyre eller venstre!

«Er Helsepartiet til høyre eller til venstre?»

Naturlig nok stiller mange oss dette spørsmålet.
Fra gammelt av er vi vant til å tro at alle partier kan plasseres etter en høyre-venstreakse.
Helsepartiet ser at Høyre-venstreaksen har mistet mye av sin betydning. Venstre mot høyre arbeidere mot kapital- er forrige århundres skillelinjer.
I dag står vi overfor helt nye utfordringer og en fremtid som krever ny politikk. Det blir stadig mer
åpenbart at hovedmotstanderne i norsk politikk ikke lengre er Høyre og Arbeiderpartiet. Disse to
tradisjonelle motstanderne har nærmet seg hverandre så mye i den praktiske politikken at det nå er
lite som skiller dem. Høyre og Arbeiderpartiet er de to styringspartiene, og i de fleste saker styrer de
to påfallende likt. Mye på grunn av de to partienes svært nære kontakter med bestående byråkratier.
Helsepartiet ser at utskiftinger både i politikk og byråkrati er sterkt påkrevet for å skape et bedre
Norge for alle.
Vi mener at mange av de store reformene som Høyre og Arbeiderpartiet har samarbeidet om de siste
tiårene -i et lite vellykket forsøk på å effektivisere offentlig sektor- har feilet. Det offentlige har ikke
blitt mer effektivt. Istedenfor har byråkratiet vokst, og tiltakene har fått en rekke negative
konsekvenser for dem iblant oss som sliter mest med utfordringer i dagliglivet - de som sitter nederst
ved det norske langbordet.
I Oslo mistet Høyre og Arbeiderpartiet ved valget i 2019 det flertallet de to hadde forvaltet sammen.
Det har gitt hovedstadspolitikken en helt ny dynamikk i mange helsesaker. Det samme vil kunne gi
Norge en ny og bedre politikk nasjonalt, i 2021. Vårt håp er at Høyre og Arbeiderpartiet vil svekkes
fordi deres politikk er utgått på dato. Med Helsepartiet på Stortinget vil Norge få dedikerte politikere
som vil legge tungt press på de andre partiene til å prioritere innbyggernes helse mye høyere.
Vår politikk springer ut av helsehensyn, omsorg for den enkelte og av helhetsbehov for samfunnet.
Kommer Helsepartiet på Stortinget, kan vi samarbeide med alle, men vi vil alltid sette hensynet til liv
og helse først.

Nye - og små partier er en viktig del av demokratiet

Mytene om småpartier er mange. Noen påstår at mange små partier svekker demokratiet, og at et
to-partisystem, som i USA, er bedre. Et slikt system sikrer kanskje mer stabile maktforhold, men det
er ikke mer demokratisk om velgerne bare skal kunne velge mellom to partier, eller to
hovedmotstandere. I et slik system forsvinner nyanser og valgmuligheter.
At vi i Norge har mange partier, gjør det lettere for velgerne å finne et parti som taler for deres saker.
Politiske partier har dukket opp som svar på strukturell uenighet, skillelinjer og konflikter. Nye partier

er et resultat av at noe mange er enige om, ikke blir tatt vare på i eksisterende partier. Derfor trenger
vi Helsepartiet.
Helsepartiet har oppstått fordi de andre partiene mangler både visjoner og vilje til å ta ansvar for
helsesektoren. De store partiene ble rett etter årtusenskiftet mer opptatt av å definere helse som en
stor utgiftspost som måtte kuttes, enn av å ta politisk ansvar for befolkningens helse.
Helse må være et politisk hovedansvar som ikke skal overlates til et mektig byråkrati. Byråkratene
står ikke til ansvar for befolkningen ved valg.
Å sikre innbyggernes liv og helse er en nødvendig forutsetning for enkeltmenneskers liv, for
arbeidslivet, for trygghet og stabilitet i samfunnet, og for økonomien. Nå, snart 20 år etter Aps
hasteinnføring av helseforetaksreformen med støtte fra H og Frp, ser vi at dette systemet har
undergravd, forvitret, bygget ned og utarmet store deler av helsetjenestene. Dagens modell rammer
hardest dem som mest trenger felleskapets hjelp og styrke: pasienter, pårørende, helseansatte,
seniorer og uføre. Derfor trenger vi Helsepartiet – for å skape et friskere Norge.

Hvorfor stemme Helsepartiet?

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

Ingen stemmer er bortkastet. Og for små partier er hver stemme viktigere enn for store partier.
Det aller viktigste du kan gjøre er å stemme på det partiet du er mest enig med, uansett hvor stort
eller lite partiet er.
En stemme på et parti du egentlig ikke støtter, bare fordi det er stort, vil styrke politikken du kanskje
er imot. En stemme på Høyre eller Arbeiderpartiet betyr at politikken forsetter omtrent som før, med
mer helsekutt og nedleggelser. Dersom du ønsker en nye grep for Norge, er en stemme til et av de
mindre partiene en stemme som virkelig teller.
Du som velger, er grunnsteinen i demokratiet. Både de små og de store partiene er avhengig av
demokratiets røst. Alle med stemmerett er en del av den røsten. Også meningsmålingene gjennom
året påvirker politikken. Om du blir oppringt av meningsmålere og forteller at du vil stemme
Helsepartiet, så styrker du vårt arbeid.
Bare det at Helsepartiet finnes -et parti som har liv og helse som viktigste sak- kan påvirke de andre
partiene. Dersom de ser at mange velgere er opptatt av våre saker gjennom medlemskap, stemmer
eller utslag på meningsmålinger, vil kunne ha effekt. Det faktum at Helsepartiet finnes har allerede
ført til større fokus på helsepolitikk hos flere partier fordi de er redde for at vi skal «stjele» velgere.
Dersom demokratiet ønsker å prioritere liv og helse høyere, så er en stemme til Helsepartiet det
klareste budskapet.
Flere partier ligger rett rundt sperregrensen på fire prosent. Din stemme til Helsepartiet kan være
akkurat det som gjør at Helsepartiet kommer over sperregrensen og da kan vi få inn mange

representanter på Stortinget. Din stemme styrker Helsepartiet, også dersom vi ikke kommer inn i
denne omgang. Et parti med to til tre prosent oppslutning blir lagt merke til av alle andre partier og
kan få alle til å prioritere liv og helse høyere. Hver eneste stemme til Helsepartiet styrker oss også
økonomisk i fire år fremover. Politiske partier får statsstøtte per stemme og denne støtten er helt
nødvendig for vårt arbeid. Hver stemme gir hundre kroner per år til det partiet du stemmer på. Det
betyr lite for de store partiene som besitter enorme ressurser, men er helt avgjørende for et lite men
voksende parti som vårt. Så stem på det partiet som har den politikken du ønsker. Din stemme er en
verdifull stemme!
Du er sannsynligvis ikke alene om å vurdere å stemme på Helsepartiet. Hvert år er opp mot to
millioner mennesker innom spesialisthelsetjenestene (sykehus), og undersøkelser viser at mellom
200.000 og 400.000 ikke er fornøyde med det helsesystemet de møter. Norge har 800.000 pårørende,
hvorav altfor mange har store behov for avlastning og støtte, og de står selv i fare for å bli pasienter.
Mange av landets 500.000 helseansatte er frustrerte over hvordan helsevesenet drives, og noen
unnlater å kritisere helsevesenet i frykt for represalier. Svært mange av de 358.000 uføre (september
2020) og Norges 980.000 alderspensjonister har sett seg lei på pensjonsran og underreguleringer.
Dersom bare noen prosenter av disse fem gruppene ser at det nå må satses på liv og helse og at
Helsepartiet er det naturlige førstevalget, ja så er Helsepartiet sikret en mektig talerstol fra
Stortinget.
For oss er ikke Helsepartiet et mål i seg selv. Når de andre partiene plukker opp vår politikk, er vi
fornøyde. Solberg-regjeringen tok for eksempel inn en blåkopi av Helsepartiets pårørendepolitikk i
Jeløya-plattformen i 2018, ett halv år etter oss. Før dette hadde ingen partier noen pårørendepolitikk.
Dersom som de andre partiene plukker opp vår politikk og gjør den til sin, ser vi på dette som en seier.
Men vi skal passe godt på at politikken ikke bare blir vedtatt, men også gjennomført. Vi slåss for
saker som vil gagne mange hundretusen mennesker. Hvis de andre partienes politikk og
gjennomføring gjør Helsepartiet unødvendig og overflødig, da har vi oppnådd det vi kjemper for. Det
er dessverre et godt stykke frem dit, og vi har mange viktige saker å vinne. For å klare det er vi
avhengige av din stemme. Så stem Helsepartiet denne gangen. Din stemme er ikke bortkastet.
Dersom du også mener at liv og helse er viktigst og ønsker et friskere Norge – stem Helsepartiet.

Våre hovedsaker på Stortinget:

Med Helsepartiet på Stortinget vil vi jobbe for at norsk politikk får en mer menneskevennlig
tilnærming med fokus på liv og helse, verdighet, omsorg og respekt for innbyggerne. Stem
Helsepartiet i år og bidra at det norske samfunnet blir varmere og mer inkluderende. Stem
Helsepartiet hvis du ønsker et friskere Norge.
På Stortinget vil vi først og fremst jobbe for:
•
•
•
•

å styrke demokratiet
å bevare og utvikle velferdssamfunnet
å styrke det offentlige helsevesenet i Norge, samt hindre økt todeling av helsetjenestene
å skape en mer individuell tilnærming i behandlingen enn det vi ser i dagens helsevesen

•
•
•
•
•

å investere i innbyggerne i Norge - vi er Norges viktigste ressurs
mindre fokus på systemer og mer på humane, individuelle løsninger
et trygt og rettferdig samfunn med størst mulig frihet for alle, men hensyn til felleskapet
mer fred og demokrati og forpliktende internasjonalt samarbeid for å sikre dette
en miljøvennlig utvikling av samfunnene i hele verden.

Helsepartiet har vyer for Norge mot 2030:
•
•
•
•
•
•

Vi skal ha Europas friskeste befolkning.
Vi skal ha Europas best ivaretatte og motiverte offentlig ansatte, både helseansatte, lærere,
politifolk og andre
Vi skal ha Europas mest tilfredse og opplagte pårørende.
Vi skal ha sterke og sunne innbyggere som bidrar til å utvikle velferdssamfunnet vårt for
fremtiden
Vi vil ha et samfunn der alle bidrar etter evne og får etter behov - et varmt og godt samfunn
er bra for alle
Vi vil ha en sunn og god økonomi fordi vi investerer i befolkningen

For å få til dette trenger vi:
•
•
•
•
•
•

Et byråkrati med fokus på primærhensikten med tjenestene og folkets beste, med rom for
skjønn og individuelle løsninger. Systemet skal være til for menneskene og ikke omvendt
Lydhøre og kunnskapsrike politikere med evnen til å foreta kloke prioriteringer, der det
viktigste kommer først og helheten blir ivaretatt
Et åpent samfunn tuftet på respekt, integritet, kunnskap, klokskap og dialog
Mindre fokus på politisk ideologi og mer samarbeid om løsninger tuftet på fornuft, tillit og
rettferdighet
En sunn nasjonaløkonomi bygget på lønnet og frivillig innsats fra en friskest mulig befolkning
Et fritt og uavhengig privat næringsliv med gode rammebetingelser i en fornuftig styrt
blandingsøkonomi

