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Helse og omsorg 1462 

Helsetjenestene har som oppgave å hjelpe folk når de trenger det. Dagens helsesystem framstår 1463 
alt for ofte som et hinder for både ansatte og pasienter, på grunn av kommersialisering og 1464 
skjemaveldet. Når hver tjeneste må registreres, kategoriseres og faktureres, blir det vanskeligere 1465 
for penger og personell å nå fram dit de trengs mest. SV vil bruke mer penger på 1466 
folkehelsearbeid, forebygging og behandling, og mindre på byråkrati. 1467 

 1468 

Sykehus 1469 
Alle skal være trygge på at vi får hjelp om vi eller noen i familien vår blir syke eller skadet. 1470 
Derfor må det alltid finnes gode helsetjenester i nærheten. Mange steder i landet flyttes 1471 
sykehustilbud bort fra der folk bor, tilbud bygges ned og mange pasienter blir kasteballer mellom 1472 
stat og kommune. Byråkrati og kutt rammer alt fra fødselsomsorg til psykiatri. SV vil ha gode 1473 
fagmiljø på alle sykehus og akuttfunksjoner over hele landet. Noen tilbud finnes det bare ett av i 1474 
landet fordi de er svært krevende og spesialiserte. SV mener disse tilbudene bør plasseres over 1475 
hele landet, ikke bare i de største byene. 1476 

SV vil:  1477 

• Innføre en sykehusreform som styrker sykehusene over hele landet. I stedet 1478 
for å sentralisere til de få vil vi bruke hele landet. Bedriftsaktige helseforetak må 1479 
erstattes med normal offentlig drift. Beslutninger må fattes av valgte representanter, 1480 
ikke av byråkrater i lukkede rom. 1481 

• Ha god fødselsomsorg. Fødselsomsorgen bygges ned mange steder og sykehus 1482 
planlegger at nye familier skal raskt ut. Ro til å komme til hektene, til å starte amming 1483 
og til å få trygg hjelp erstattes av stress og dårlig utbygd tilbud i kommunene. 1484 

• Trygge arbeidsforholdene. Nok ansatte på jobb i hele, trygge og faste jobber er viktig 1485 
for å få best mulig helsetjenester og for å sikre fremtidig rekruttering. SV vil ha en 1486 
tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati i sykehusene. 1487 

• Utvikle fremtidens behandlingsformer. Alt for ofte venter Norge lenge før vi bruker 1488 
vårt helsevesen til utprøving og utvikling. Norsk helsevesen må flyttes til fronten av 1489 
utvikling, både for å sikre egne innbyggere best mulig, men også for å utvikle 1490 
behandlingsmuligheter hele verden kan ha nytte av. 1491 

• Utvikle spesialisert rehabilitering. Det er ikke nok å reparere skaden eller redde 1492 
livet, folk trenger hjelp til å fungere i hverdag og arbeidsliv etterpå. Uten gode 1493 
rehabiliteringstjenester er ikke behandlingen fullgod. 1494 

• Ha trygge ambulansetjenester. Ambulansetjenestene blir stadig mer avansert. Det 1495 
er viktig å fortsette kompetanseutvikling i tjenesten samtidig som man sikrer god 1496 
tilgjengelighet over hele landet. 1497 

• Lage et helhetlig helsevesen. Mennesker må ikke være kasteballer mellom 1498 
kommunehelsetjeneste og sykehus. Hele samhandlingsreformen må gjennomgås for å 1499 
hindre at systemfeil fører til dårligere helse og skader. 1500 

 1501 
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Rettferdig tilgang på helsehjelp 1502 
Høyt utdannede nordmenn har bedre helse enn de med lavere utdanning. Alle skal ha rett til 1503 
skikkelig helsehjelp, uavhengig av hvor du bor i landet, hvor mye du tjener og hvem du er. SV vil 1504 
bekjempe de urettferdige helseforskjellene. 1505 

SV vil: 1506 

• Ha gratis helsehjelp for alle barn. Foreldre skal aldri måtte tenke over om de har 1507 
råd til å ta barn til legen eller helsehjelp. 1508 

• Prioritere offentlig i stedet for kommersielt.  I stedet for å dytte store 1509 
pasientgrupper, særlig til forholdsvis enkle undersøkelser, over i kommersielle foretak, 1510 
skal de offentlige sykehusene bygge ut disse tjenestene i egen regi.  1511 

• Gi hjelp til å finne frem. Hjelpen til å finne frem til best mulig helsehjelp er for 1512 
dårlig. Fastleger og sykehus må få plikt til å finne riktig og raskest behandling sammen 1513 
med den som trenger helsehjelp. Pasient- og brukerombudene og pasientorganisasjonene 1514 
må styrkes. 1515 

• Trygge tilgangen på medisin. Medisintilgangen er fullstendig avhengig av 1516 
kommersielle aktører. Det er stadig mangel på viktige medisiner i Norge. Det skal være et 1517 
mål at Norge produserer mer medisin selv og at medisintilgangen alltid er ansvarlig. 1518 

• Sørge for at ingen mennesker er ulovlige. Såkalt papirløse og andre som oppholder 1519 
seg irregulært i Norge må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester, både for å trygge 1520 
den enkelte og for å beskytte samfunnet. 1521 

 1522 

DISSENS 50: Et mindretall på tre vil ha inn følgende punkt: 1523 
• Innføre rett til aktiv dødshjelp. Med strenge retningslinjer og kun i spesielle tilfeller 1524 

vil vi innføre rett til aktiv dødshjelp. Med reservasjonsrett for helsepersonell fra å utføre 1525 
behandlingen. 1526 

 1527 

Tannhelse 1528 
I dag kvier mange nordmenn seg for å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men 1529 
for utgiftene. Derfor ser vi at tannhelsen gjenspeiler de sosiale og økonomiske urettferdighetene i 1530 
Norge. Tennene er en viktig del av helsen vår og SV vil at den skal dekkes av folketrygden, slik 1531 
andre helseproblemer gjør.  1532 

SV vil: 1533 

• At tannhelse skal bli en del av folketrygden. 1534 
• Parallelt innføre priskontroll på tannhelsetjenester. 1535 
• Styrke tilsynet for å unngå overbehandling. 1536 

 1537 
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Rusomsorg 1538 
I et opplyst land må rusproblemer bekjempes med kunnskap, ikke fordommer. Men i Norge har 1539 
tidligere forsøk med behandling og skadeforebygging av rusproblemer ved hjelp av heroin blitt 1540 
stoppet. Ikke av medisinske og faglige grunner, men av politiske grunner. Vårt mål er rask, 1541 
rettferdig og fordomsfri tilgang til best mulig behandling og livskvalitet for rusavhengige, og da 1542 
skal ikke foreldete ideer stoppe oss fra å finne og bruke de beste løsningene. 1543 

SV vil: 1544 

• Sikre trygghet for helse. Alle trenger et godt sted å bo. Stabilitet i livet kan gi 1545 
tryggheten som skal til for at rusbehandling skal lykkes, og for at liv skal bli bedre. Et 1546 
trygt sted å bo, også før behandling og med god oppfølging er avgjørende for en helthetlig 1547 
rusomsorg. 1548 

• Verne enkeltmennesker mot avhengighet og alkoholskader, med spesiell 1549 
oppfølging av sårbare grupper, barn og familie.  1550 

• Innføre vinmonopol i alle kommuner som ønsker det. 1551 
• Føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av 1552 

alkoholskader.  1553 
• Ha brukersteder som fungerer. Dagens sprøyterom må utvides til å bli brukersteder, 1554 

uten store begrensninger på hva som kan brukes og hvordan. Poenget er helsen til de 1555 
rusavhengige, ikke politikkens ideer om hva som er moralsk riktig eller ikke.  1556 

• Åpne for utdeling av heroin. Der det vurderes riktig skal utdeling av heroin kunne 1557 
benyttes fordi det er tryggere. 1558 

DISSENS 51: Et mindretall på tre vil stryke punktet over.  1559 

 1560 

• Lage behandlingstilbud som er tilgjengelige. Det er viktig at tilbud om avrusning 1561 
eller behandling er tilgjengelig for folk. Avbrudd i behandling må unngås. 1562 

• Ha en full gjennomgang av den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR), 1563 
for å sikre at den sosialfaglige hjelpen blir sterkere, og for å gjøre programmet mer 1564 
fleksibelt og åpent for de som bruker det. LAR må jobbe sterkere for å hjelpe folk til å 1565 
komme seg ut av programmet.  1566 

• Ha flere langsiktige programmer for å komme ut av rus. Mange har behov for 1567 
langsiktige behandlingsopplegg og oppfølging for å komme seg ut av rus. Det må i større 1568 
grad være mulig å delta i langvarige programmer, som også følger opp så lenge det er 1569 
nødvendig etter behandling.  1570 

 1571 

Psykisk helse 1572 
Stress, depresjon og andre psykiske lidelser er ødeleggende for menneskene som opplever dem. 1573 
Mye av dette kunne vært unngått med en politikk som er mer forebyggende og tilgjengelig for 1574 
alle. Vi skal ha en trygg velferdsstat som gir rask tilgang til god behandling og hjelper folk 1575 
tilbake til det livet de fortjener.   1576 

  1577 
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SV vil: 1578 

• Redusere ventetiden for behandling av psykisk helse. Det skaper stress og uro å 1579 
ikke vite når du får behandlingen. Alle skal få dato og tid for hjelp innen en uke etter de 1580 
har fått henvisning. 1581 

• Mer oppsøkende hjelp. Mange klarer ikke dra til behandlingsstedet. Penger må settes 1582 
av til flere ambulante psykiske tjenester. 1583 

• Ha individuell behandling. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, 1584 
også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte 1585 
pakkeforløp. 1586 

• Opprette innsatsgrupper mot ensomhet. Folk som lever uten venner og familie 1587 
sliter ofte mer enn andre. Kommunene skal få ekstra tilskudd for å opprette 1588 
innsatsgrupper mot ensomhet. 1589 

• Gjøre det lettere å få hjelp. Senke brukerbetalingene og ansette flere psykologer. 1590 
Hver kommune skal lavterskeltilbud med en egen avlastningsavdeling der du kan møte 1591 
en samtalegruppe og få kort psykologoppfølging uten henvisning. 1592 

• Sikre akuttpsykiatrien for de som trenger den. Ingen pasienter skal sendes til 1593 
kommunehelsetjenesten før de er stabilisert. 1594 

• Bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt.  Lavterskeltilbud 1595 
forebygger problemer og hjelper deg å bli frisk. Fordi de er gratis sikrer de lik rett til god 1596 
helse uavhengig av inntekt. 1597 

• Spesialisert behandling for de som trenger det. De siste årene har mange viktige 1598 
tilbud for svært syke mennesker blitt redusert eller lagt ned. Ikke all sykdom passer 1599 
dagtilbud, vi trenger fortsatt spesialiserte avdelinger der folk kan innlegges. 1600 

 1601 

Trygge og aktive eldre 1602 
I dag har mange eldre ikke reell styring over egne liv, og er ensomme og utrygge i egne hjem. SVs 1603 
tillitsreform vil bekjempe stoppeklokkeomsorg og skjemavelde i eldreomsorgen, innføre nye 1604 
løsninger for mestring og rehabilitering som gir lindring når det trengs, og en trygg alderdom. 1605 

SV vil: 1606 

• Sikre tid og tillit i  tjenestene. SV vil ha en tillitsreform som sikrer bedre 1607 
eldreomsorg.  1608 

• La eldre bestemme mer selv. Enten du mottar hjemmetjenester eller bor på 1609 
institusjon bør du selv få velge mest mulig og styre din egen hverdag.  1610 

• Trygg i eget hjem. Enkle teknologiske løsninger gir mulighet til å komme lett i kontakt 1611 
med umiddelbar hjelp, og gir mulighet til å følge med på egen helse. Velferdsteknologi må 1612 
få sin naturlige plass i hverdag og omsorg. Det er et mål at de som ønsker det kan bo 1613 
hjemme så lenge som mulig. 1614 

• Hjelp og råd for alderdommen. For mange eldre kan steget ut av eget hjem, og over i 1615 
pensjon, være utrygt og uoversiktlig. Gode offentlig finansierte rådgivningstjenester kan 1616 
gi tryggere liv. 1617 
 1618 

  1619 
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DISSENS 52: Et mindretall på to vil ha inn følgende punkt:  1620 
• At Norge skal gå foran ved å sette av store forskningsressurser på å løse 1621 

demensgåten. Allerede i dag har 70 000 mennesker demens, det vil øke dramatisk i 1622 
årene som kommer.  1623 

 1624 

• At sykehjem og omsorgsboliger er tilgjengelige når det trengs. Viktig for en 1625 
trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass når behovet 1626 
krever det. Norge må bygge tilstrekkelig og ha nasjonale regler for trygg og god 1627 
bemanning. 1628 

• Ha eldrekollektiv. Mange eldre har god råd og muligheter til å etablere seg i hus som 1629 
passer bedre for alderdommen. Fellesskapet må bidra med planlegging og tilrettelegging 1630 
for aldershjem for en ny tid, for eksempel eldrekollektiv. 1631 

  1632 


