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Arbeidsplan for SVs 1 

helsepolitiske nettverk 2023  2 

Hovedmålet for nettverkets arbeid er å styrke helsediskusjonen i SV, bidra med 3 

forslag til nye politiske tiltak, informere om helse- og omsorgssaker, og bidra med 4 

råd til SVs tillitsvalgte og folkevalgte.  5 

Nettverket skal være et samlingspunkt for SVs medlemmer for jobber med, eller 6 

har tanker om, helse- og omsorgspolitiske problemer og løsninger.  7 

Nettverket bruker en intern gruppe på Facebook som alle SV-medlemmer kan 8 

være i: SVs helsepolitiske nettverk. Vi har også en Facebook-side: SV Helse.  9 

Organisatoriske prioriteringer  10 

Målet er å styrke helse- og omsorgsdiskusjonen i SV. Målet er at nettverket 11 

blir et samlingspunkt for ideer, innspill og arbeid som kan gi innbyggere enda 12 

bedre helse- og omsorgstjenester.  13 

Diskusjon og kunnskap  14 

Nettverket skal:  15 

● Arrangere minst tre arrangementer i løpet av året for medlemmene 16 

● Jobbe for at alle møter skal være digitalt, eller del-digitalt, for at 17 

medlemmene i hele landet kan bli med  18 

● Ta initiativ til landsstyret eller stortingsgruppa med nye helsesaker 19 

hvis styret, eller medlemmene, mener vi trenger å gjøre det 20 

● Jobbe med å hjelpe SVs kandidater med helse- og omsorgsinformasjon 21 

om de trenger det 22 

● Lage en kontaktliste for lokale SV-folkevalgte som jobber med helse- og 23 

omsorgssaker  24 

Arbeid med folkevalgte  25 

Nettverket skal:  26 

● Jobbe for å være et samlingspunkt for at lokale folkevalgte og tillitsvalgte. 27 

Målet er at det skal være lettere å dele informasjon og ideer, som 28 

interpellasjoner eller svar på nasjonale høringer 29 

● Utvikle interpellasjoner og konkrete forslag som lokale-, fylkes-, og 30 

nasjonale politikere kan bruke  31 

● Dele ideer og innspill til helsepolitiske talsperson på Stortinget, kommuner 32 

og fylker 33 

● Jobbe for mer kontakt mellom folkevalgte som jobber med helse- og 34 

omsorgssaker, som for eksempel en kontaktliste 35 
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● Lage en kontaktliste for folkevalgte for å kunne dele ideer og forslag 36 

mellom folkevalgte 37 

Sosiale medier  38 

Nettverket skal:  39 

● Bruke Facebook-gruppen til å dele informasjon og øke kontakt med 40 

medlemmene  41 

● Bidra til å modere Facebook-gruppa for at det skal være gode, faglige 42 

og hyggelige diskusjoner  43 

● Jobbe for at alle som spør eller sender et innlegg på SV-gruppa skal få 44 

svar 45 

● Invitere medlemmer som har skrevet et leserbrev eller har stilt en 46 

interpellasjon i kommunestyret for å dele dem i facebook-gruppa. Da 47 

kan flere bruke arbeidet i andre deler av landet 48 

Politiske prioriteringer  49 

Nettverket skal jobbe for SVs vedtatte politikk i arbeidsprogrammet 2021-2025 og 50 

andre vedtak fattet på landsmøtet eller i landsstyret. Det betyr at styret skal jobbe 51 

med folkehelse og likeverdig helsetilbud, helsetjeneste nær deg, kvinnehelse, 52 

sykehus, bemanning, digital helsetjeneste, beredskap, legemiddel og medisinsk 53 

utstyr, tannhelse, psykisk helse og rus, og andre politiske saker som handler om 54 

helse eller/og omsorgssaker. 55 

Styret i SVs helsepolitiske nettverk jobber frivillig og har ikke mulighet til å jobbe 56 

med alle politiske saker. Det er viktig å ha plass til aktuelle saker og 57 

politikkutvikling som kommer og plass til jobb med lokalvalget. Årsmøtet 58 

prioriterer tre nye saker som styret må jobbe med, i tillegg til andre saker, i løpet 59 

av perioden. 60 

Antibiotikaresistens 61 

Antibiotikaresistens kalles helsesektorens klimakrise. Uten antibiotika som virker, 62 

vil mye av helsesektoren forsvinne. Antibiotikaresistens er et globalt problem, og 63 

Norge må ta sin del av ansvaret. 64 

Nettverket skal:  65 

● Finne løsninger for å redusere antibiotikaresistens 66 

Fordeling, “dyrtid” og påvirkningen av 67 

helsen 68 

Det er sammenheng mellom inntekt og helse. Personlig økonomi påvirkninger 69 

helsen mye. God økonomi gir større tilgang til sunne boliger, 70 

rekreasjonsmuligheter, kosthold og helsetjenester. I Norge må mange betale 71 

for helse- og omsorgstjenester som gjør at flere ikke kan, eller blir fattigere 72 

etter behandling. 73 

https://www.sv.no/politikken/arbeidsprogram/
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Nettverket skal:  74 

● Finne løsninger for å gi mer likhet og fordeling i helse- og 75 

omsorgssektoren  76 

Klimavennlig og bærekraftig helsesektor 77 

Klimaendringer er en alvorlig trussel mot folkehelsen, både lokalt og globalt. 78 

Utslipp av klimagasser har omfattende negative helsekonsekvenser. 79 

Helsesektoren står for 4,3 pst. av Norges utslipp, men få partier har fremmet 80 

tiltak for å få en klimavennlig helsesektor. 81 

Nettverket skal:  82 

● Finne løsninger for å gi en mer klimavennlig helsesektor 83 

 84 

DISSENS:  85 

Enten: 86 

Flertallet i styret foreslår tre nye saker: Antibiotikaresistens, Fordeling, “dyrtid” og 87 

påvirkningen av helsen, og Klimavennlig og bærekraftig helsesektor. 88 

 89 

Eller: 90 

Mindretallet på én, Janne Grøttumsbråten, foreslår fire nye saker: 91 

Antibiotikaresistens, Fordeling, “dyrtid” og påvirkningen av helsen, Klimavennlig 92 

og bærekraftig helsesektor og Langtidsbehandling innen psykisk helsevern og 93 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 94 

Langtidsbehandling innen psykisk 95 

helsevern og tverrfaglig spesialisert 96 

rusbehandling (TSB) 97 

De siste tiårene er langtidsplasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig 98 

spesialisert rusbehandling blitt bygget kraftig ned. Viktige behandlingstilbud 99 

er enten nedlagt eller kraftig redusert, og pasienter med behov for langvarig 100 

behandling og oppfølging er i dag enten overlatt til kommunen eller står uten 101 

tilbud i det hele tatt. 102 

Nettverket skal:  103 

● Jobbe for å utarbeide og fremme forslag til oppbygging av flere 104 

langtidsplasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 105 

rusbehandling (TSB).  106 


