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Innledning 114 

I Norge har vi et samfunn basert på små forskjeller og like muligheter, hvor 115 

bakgrunnen eller den finansielle situasjonen til folk ikke definerer mennesker. 116 

Helsesektoren er en av de stedene hvor slike forskjeller mellom folk kommer mer til 117 

syne. I dag ser vi en stadig endring i  helsesektoren hvor flere private aktører og 118 

tilbud dominerer og øker forskjellene mellom mennesker. Denne utviklingen fører til 119 

at de med best råd får muligheten til å gå forbi sykehuskøene og få den 120 

behandlingen de ønsker med en gang, mens de med dårligere råd automatisk får 121 

færre muligheter. 122 

 123 

Vi får alle i løpet av livet behov for helsehjelp, fra livets begynnelse til livets slutt er 124 

de fleste mennesker avhengige av en god helsesektor. En slik livsviktig sektor er det 125 

viktig at er velfungerende og tilgjengelig. Kapasitet og finansiering er viktige 126 

faktorer når det kommer til å få helsesektoren i norge til å nå sin fulle kapasitet. 127 

Helsesektoren i Norge skal følge mennesket gjennom livet fra fødsel til død og 128 

gjennom alt som kan oppstå i mellom.  129 

 130 

I dette helsemanifestet har AUF i Troms fokusert på hvordan vi kan forbedre 131 

helsesektoren og gjøre den klar for steget over i en mer moderne og digitalisert 132 

hverdag. Vi ønsker en helhetlig helsesektor hvor fokuset ligger på å ha mennesket i 133 

sentrum, for det er kun slik  kan vi skape verdens beste helsetilbud for alle i Norge.  134 

 135 

-Aleksandra Seljeseth 136 

 137 

 138 

 139 

 140 

 141 



1. Helse gjennom livet  142 

1.1 En bedre skolehelsetjeneste 143 

Norge er et av verdens beste land å bo i. Likevel ser vi at stadig flere søker hjelp 144 

angående psykiske lidelser. Nesten tre av ti jenter på vgs har et høyt nivå av 145 

depressive symptomer. Derfor vil AUF i Troms at det iverksettes tiltak som styrker 146 

kunnskapen om psykisk helse i skolen. Skolehelsetjenesten et av de viktigste 147 

lavterskeltilbudene vi har - både for å gi ungdom noen å snakke med hvis de har det 148 

vanskelig, men også for å forebygge psykiske og fysiske vansker. Poenget med å ha en 149 

helsesykepleier blir dermed litt borte når vedkommende bare er tilstede på skolen 150 

noen få dager i uka. Barn og unge kan ikke selv bestemme når de har et behov for å 151 

snakke med noen, og det skaper uforutsigbarhet at helsesykepleier ikke er tilgjengelig 152 

gjennom hele skoledagen. Derfor ønsker AUF i Troms å innføre en 153 

helsesykepleiernorm i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, samtidig som dette 154 

følges opp med statlig øremerkede midler.  155 

For å minske terskelen for ungdom som sliter psykisk, ønsker en tampong eller 156 

generelt bare trenger noen å snakke med, er det viktig at alle får anledning til å 157 

introduseres ordentlig for helsesykepleier. Det skal være obligatoriske 158 

helsesykepleiertimer for klassene slik at alle får innføring i hvorfor helsesykepleieren 159 

er der. Det må også utvikles flere kurs for klassen, slik som for eksempel 160 

seksualundervisningen om prevensjon er lagt opp i dag. I tillegg må det innføres 161 

obligatorisk time for elever enkeltvis, slik at alle får mulighet til å snakke med 162 

helsesykepleier minst en gang i året, uten å måtte oppsøke helsesykepleier selv. Slik 163 

kan problemer som kan være vanskelig å ta opp oppdages tidligere, og det blir lettere 164 

å ta kontakt og sette opp timer med helsesykepleier på et senere tidspunkt. 165 

Ensomhet, stress og et konstant press om å prestere, preger mange ungdommers 166 

hverdag. AUF i Troms vil at alle helsesykepleiere på ungdoms- og videregående 167 

skolen skal holde obligatoriske helsefremmende kurs med fokus på ulike temaer som 168 

psykisk helse, stresshåndtering og ensomhet. Dette vil bidra til høyere kompetanse 169 

om viktige temaer blant elevene, men også funke som et tilbud til de som kvier seg for 170 

å oppsøke helsesykepleier på egen hånd. 171 

 172 



Helsesykepleieren er utdannet innenfor helse, og er ekspert på sitt område. Da er det 173 

naturlig at helsesykepleieren kan bekrefte at en elev er syk, og skrive erklæring på 174 

dette. Det må også bli mulig for helsesykepleiere å henvise til andre institusjoner som 175 

kan hjelpe ungdom med utfordringer som helsesykepleieren ikke kan håndtere alene. 176 

For enkelte elever er helsesykepleieren den tryggeste personen å snakke med, og det 177 

har for flere tatt lang tid å åpne seg til helsesykepleieren. Da skal det ikke være 178 

nødvendig å sende en allerede sårbar ungdom til lege for å igjen måtte få henvisning 179 

derfra. Helsesykepleieren har kompetansen til beslutte om henvisninger videre er 180 

nødvendig og erklære om den mentale- eller psykiske tilstanden ikke er god nok til å 181 

holde eleven på skolen. 182 

Når et barn kommer til verden drar de til helsesykepleieren på sjekk for å se om alt 183 

står bra til, men dette tar slutt når barnet blir eldre. AUF i Troms mener barns helse 184 

er like viktig livet ut, og forebygging er bedre enn behandling. Vi vil derfor innføre 185 

helsesjekk for barn i 1. klasse, 5. klasse, 8. klasse og vg1. Helsesjekken skal inneholde 186 

sjekk av generell allmenn helse, samt at helsesykepleieren kan snakke med barnet om 187 

ting som kan være vanskelig. Med slike helsesjekker kan problemer psykisk og fysisk 188 

oppdages tidligere eller forhindre at problemet i utgangspunktet oppstår.  189 

 190 

AUF i Troms vil: 191 

 At skolen skal lære elever å håndtere stress og ta bedre vare på psykisk helse 192 

 Ha en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig når elevene trenger den 193 

 Innføre en helsesykepleiernorm i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger 194 

 Innføre obligatorisk besøk hos skolehelsetjenesten hvert år 195 

 At helsesykepleier kan henvise direkte til psykolog 196 

 At helsesykepleiere på ungdoms- og videregående skoler holder obligatoriske 197 

helsefremmende kurs for grupper og klasser med fokus på aktuelle temaer som 198 

psykisk helse, stresshåndtering og ensomhet. 199 

 Utvikle flere obligatoriske kurs av helsesykepleiere 200 

 Gi helsesykepleier rett til å erklære sykefravær 201 

 At helsesykepleier kan henvise videre til andre institusjoner  202 

 Innføre helsesjekk for barn i 1. klasse, 5. klasse, 8. klasse og vg1 203 

 Opprette en E-helsesykepleiertjeneste 204 



 205 

1.2 Seksualundervisning 206 

Dagens seksualundervisning dekker bare en liten del av et stort spekter. Den starter i 207 

åttende klasse og slutter i tiende, hvilket er problematisk. Ungdom debuterer ofte på 208 

videregående skole, og det er derfor dumt at seksualundervisningen ikke er der når 209 

folk trenger den mest. AUF i Troms vil derfor at seksualundervisningen utvides og 210 

innføres på videregående skole. 211 

Dagens seksualundervisning dårlig og ekskluderende, ettersom rettighetene til 212 

LHBT-personer har blitt bedre med årene og på grunn av mer aksept i samfunnet tør 213 

flere ungdommer og mennesker nå å leve ut sin seksualitet. Ettersom verden har gått 214 

videre, må seksualundervisningen også gjøre det. Slik seksualundervisningen er nå 215 

tar den ikke mye hensyn til skeive personer. Det er heller ikke mye fokus på 216 

forebyggende arbeid i skolen, og statistikken over voldtekt i Norge har stort 217 

forbedringspotensial. AUF i Troms vil at de ulike sektorene snakker og samarbeider. 218 

Helsesektoren fokuserer på seksuell helse, mens barne- og likestillingsfeltet fokuserer 219 

på likestilling, antidiskriminering og LHBT-rettigheter og justisfeltet på voldtekt og 220 

overgrep. Utdanningssektoren og lærerne har lett for å bli borte, og AUF i Troms vil 221 

ha fokus på innsats og dialog på tvers, også mellom skolen og skolehelsetjenesten. 222 

Samfunnet nå til dags vil også at det skal komme seksualundervisning for eldre. Dette 223 

er et nytt ønske nå fordi, kulturen rundt sex har endret seg betydelig. Verden har 224 

akseptert kropp og sex mer og inkluderer og åpner det mer en det det var får noen år 225 

tilbake. De eldre i dag mangler ny kunnskap om seksuell helse og om ny vitenskap 226 

innenfor seksualitet.  227 

Skal vi ha en aktuell og fungerende seksualundervisning kreves det også at 228 

undervisere, helsepersonell og andre som arbeider med barn og unge har den 229 

kompetansen de trenger. Det stilles enda flere formelle krav til de som vil bli lærere, 230 

men ingen krav om kunnskap rundt seksualitet. En undersøkelse fra Sex og samfunn 231 

viste at kun 13 prosent av lærerne var enige i at de i løpet av utdannelsen fikk nok 232 

kunnskap om seksualundervisning som de kunne benytte i undervisningen. AUF i 233 

Troms vil at helsesykepleiere, lærere og andre som jobber med barn og unge får mer 234 

kompetanse rundt seksualundervisningen gjennom hele opplæringen. 235 



AUF i Troms vil: 236 

 At seksualundervisningen utvides og innføres på videregående skole. 237 

 At seksualundervisningen forbedres og legger mer fokus på alternativ seksuell 238 

praksis. 239 

 At seksualundervisning inkluderer grensesetting og økt fokus på seksuell 240 

trakassering. 241 

 Ha mer fokus på samarbeidet mellom de ulike sektorene, inkludert skolen og 242 

skolehelsetjenesten. 243 

 At helsesykepleiere, lærere, undervisere og andre som arbeider med barn og 244 

unge skal ha mer kompetanse rundt seksualundervisningen i fagutdannelsen, 245 

videreutdanning og gjennom kurs 246 

 At seksualundervisningen skal inkludere informasjon og opplæring om 247 

kjønnssykdommer. 248 

 At seksualundervisningen tar for seg opplæring av flere prevensjonsmidler 249 

 Innføre seksualundervisning på eldrehjem 250 

 251 

1.3 Fastlegeordningen 252 

Fastlegeordningen ble innført 1. Juni 2001, og har siden den gang sørget for at alle 253 

har én fast lege å forholde seg til ved behov for medisinsk hjelp. Denne ordningen har 254 

bedret strukturen på legeordningen og ikke minst økt tryggheten for hver enkelt 255 

pasient. Fastlegeordningen blir mer og mer belastet, og det er sårt behov for flere 256 

fastleger, et teknologisk løft og en mer solidarisk ordning som tar hånd om alle. 257 

Hver enkelt kommune sørger for at fastlegeordningen fungerer, og at det rekrutteres 258 

nok fastleger. Vi ser en utvikling hvor færre unge leger ønsker å bli fastlege. Det må 259 

skapes bedre ordninger for fastlegene og yrket må bli mer attraktivt for nykommerne, 260 

med et bedre takstsystem og kortere pasientlister. Vi ser også en overvekt av menn i 261 

yrket. For å gjøre yrket mer attraktivt for kvinner ønsker AUF i Troms å innføre 262 

kjønnskvotering for kvinner. Dette vil øke antall kvinnelige ansettelser, og sørge for at 263 

det er like lett å få kvinnelig som mannlig fastlege.  264 



Fastlegenes pasientlister må åpnes for midlertidige plasser. Vi ser spesielt studenter 265 

som bor i kommuner over kortere perioder som ikke har fastlegen sin i nærheten. I 266 

tillegg må det legges til rette for at asylsøkere, spesielt enslige mindreårige, har én 267 

lege å forholde seg til mens søknaden blir behandlet. Legehjelp skal være i nærheten, 268 

trygt og sørge for god nok oppfølging, uansett bosted eller bakgrunn. 269 

For å øke fastlegenes kapasitet ved behandling av pasienter må papirarbeidet og 270 

unødvendige oppfølgingstimer kuttes ned. Vi ser en økning av antall timer som 271 

brukes ved siden av direkte pasientbehandling, og flere timer enn nødvendig brukes 272 

på etterarbeid. Pasienter med kronisk sykdom eller skade må komme på regelmessige 273 

sjekker for å sikre seg videre hjelp. Disse sjekkene går ut på at fastlege må konstatere 274 

på nytt en kronisk lidelse, slik som for eksempel en amputert fot. Arbeid som dette, 275 

og papirarbeid utenfor arbeidstiden gjør yrket både ineffektivt og lite attraktivt. Det 276 

er derfor på tide å se på hvordan unødvendig papirarbeid kan kuttes ned på i yrket.  277 

Det er ingen tvil om at fastlegene sliter med å hjelpe over alle pasientene sine. Denne 278 

eksplosjonen av spesielt yngre pasienter må også sees på som en mulighet. 279 

Fraværsgrensa har sørget for at flere unge enn noen gang oppsøker legekontoret for 280 

en legeerklæring. I tillegg ser vi en samfunnsutvikling som går i retning av at psykisk 281 

helse er mindre tabubelagt. Fastleger sender alt for mange med psykiske lidelser på 282 

dør med en resept i handa. Det må utvikles mer kompetanse innenfor legeyrket som 283 

plukker opp faresignaler, og veien til en henvisning videre til psykolog må være 284 

kortere. Det må også legges til rette for at alle unge som sliter psykisk eller trenger 285 

legehjelp oppsøker fastlegen sin uten å bekymre seg for regninga som følger. 286 

Fastlegen må derfor gjøres gratis for alle opp til fylte 25 år eller fullført studie, slik at 287 

ingen holder seg hjemme til problemet er for stort til å overse. Mindre problemer 288 

eller spørsmål som ikke nødvendigvis trengs å tas opp på et legekontor kan løses ved 289 

en videreutviklet og bedre e-fastlege. Ved en slik ordning vil køene på legekontoret 290 

minskes, samtidig som det er lettere for pasienter å ta kontakt ved bekymringer. 291 

  292 

AUF i Troms vil: 293 

 Gi gratis fastlege for alle opp til 25 år og studenter 294 

 Ha en midlertidig fastlegeordning for elever og studenter som går på skole i en 295 

annen kommune 296 



 Tillate fire fastlegebytter i året for personer som tar videregående- og/eller 297 

høyere utdanning 298 

 Ha en midlertidig fastlegeordning for asylsøkere og enslige mindreårige 299 

 Sørge for rekruttering av nyutdannede leger 300 

 Øke kompetanse innenfor ungdom og psykisk helse 301 

 Styrke det offentlige e-fastlegetilbudet 302 

 Kutte ned unødvendig papirarbeid og oppfølgingssjekker 303 

 Innføre kjønnskvotering for kvinner 304 

 Sikre at timebestilling er en gratis digital tjeneste 305 

 306 

1.4 Eldreomsorg 307 

AUF i Troms mener alle har rett til et verdig liv, uavhengig av alder. Etter hvert som 308 

velstanden i et land øker, øker også levealderen. Eldre i Norge har et godt 309 

utgangspunkt til et godt og langt liv, men det krever en del ressurser å opprettholde 310 

en god helsetjeneste. Derfor vil AUF i Troms styrke kommuneøkonomien, og sette av 311 

mer penger til opplevelser for eldre, fritidskontakt for personer med demens, den 312 

kulturelle spaserstokken, kompetanseheving i sektoren og inkludering av pårørende i 313 

eldreomsorgen.  314 

En annen utfordring samfunnet står overfor, og som spesielt vil bli krevende i 315 

fremtiden, er dårlig bemanning. Det fødes langt færre barn i Norge enn før, og den 316 

fremtidige eldrebølgen vil kreve enda flere ansatte i helse- og 317 

omsorgsyrker.  Eldreomsorgen vi har nå preges av dårlig bemanning og få 318 

heltidsstillinger. Konsekvensene av dette er en generelt dårligere omsorgstjeneste, og 319 

at utfordringene blir større enn hva samfunnet og enkeltmennesket kan takle. AUF i 320 

Troms vil derfor ha mer ressurser, investeringsvilje, nytenkning og 321 

medmenneskelighet inn i sektoren.  322 

Eldreomsorgen i dag inkluderer også yngre beboere, og tilbudene må være tilpasset 323 

aldersgruppe, funksjonsevne og diagnose. Staten har det øverste ansvaret for at 324 

eldreomsorgen i Norge skal gå rundt, og derfor må helse- og omsorgsyrker gjøres mer 325 

attraktive. AUF mener det må være  grunnleggende kompetanse blant de som jobber i 326 

helse- og omsorgsyrker, og ringevikarer og personell uten relevant kompetanse og 327 



kunnskap skal reduseres. Normen må være faste og hele stillinger, hvor brukeren er 328 

garantert omsorg, verdighet, forutsigbarhet og kunnskap om både sykdom og 329 

helsesituasjon. 330 

AUF i Troms mener eldre skal få den beste hverdagen. Derfor vil vi at alle eldrehjem 331 

skal kunne tilby dyr i behandling. Mange eldre har vokst opp med dyr, og med 332 

manglende familie og venner kan et hengivent dyr være det som lyser opp dagen. 333 

Videre vil vi også åpne for at barne- og ungdomsskoler skal kunne ha samarbeid med 334 

de lokale eldrehjemmene. Ved å innføre besøk på eldrehjem i skolen vil flere unge bli 335 

introdusert for omsorgsyrket. Samtidig vil de eldre få noen å snakke med, og elevene 336 

kan være med på å øke aktivitetsnivået i hverdagen. Ved tiltak om dyr og samarbeid 337 

med skoler kan vi øke trivselen på eldrehjem, og gjøre hverdagen til eldre litt bedre.  338 

Det snakkes mye om seksualundervisning for barn og unge, og vi lærer alltid mer om 339 

det. Likevel glemmer vi èn ting; eldre har også en seksualitet. Til tross for alderen 340 

betyr det ikke at de er ferdig utlært. Seksualundervisningen har ikke alltid vært et 341 

allment tema, og de fleste eldre har aldri lært om egen seksualitet eller prevensjon. 342 

Derfor vil AUF i Troms innføre seksualundervisning for eldre.  343 

 344 

AUF i Troms vil: 345 

 Legge av mer penger til opprettholde og styrke eldreomsorgen 346 

 Satse mer på innhold, livsgledetiltak og kultur i eldreomsorgen 347 

 Øke bemanningen og at heltidsstillinger skal være en norm i 348 

ansettelsesprosessen i eldreomsorgen, på den måten får eldre færre personer å 349 

forholde seg til 350 

 At offentlige innkjøp av helseteknologi som forenkler hverdagen til både 351 

pasient og ansatt skal skje regelmessig 352 

 At alle eldrehjem skal kunne tilby dyr under oppholde 353 

 At alle barnehager, barne- og ungdomsskoler skal ha samarbeid med de lokale 354 

eldrehjemmene 355 

 Innføre seksualundervisning for eldre  356 

 357 



2. Helsetilbud til alle  358 

I Norge har vi et stort mangfold av mennesker med ulik bakgrunn. For å kunne tilby 359 

gode behandlingsmuligheter trenger vi et sterkt offentlig helsevesen som ser hvert 360 

enkelt menneske uansett bakgrunn.  361 

2.1 Ulik bakgrunn - samme behandling 362 

AUF i Troms vil at alle som kommer til landet vårt som flyktninger skal ha rett på 363 

kartlegging av sin psykiske og fysiske helsesituasjon og plan for videre oppfølging. 364 

Det er viktig at alle som bor i Norge skal ha en plass i helsesektoren, dette gjelder 365 

også de som er her midlertidig. 366 

2.1.1 Asylsøkere 367 

Mange asylsøkere sliter med sin psykiske helse. Det bør være kommunens jobb å 368 

sørge for at det finnes nok fastleger og kommunepsykologer tilgjengelige for alle som 369 

treng noen å snakke med. Asylsøkere må ikke bare ha rett til alle helsetilbud, men 370 

også i større grad informeres om de forskjellige helsetjenestene som finnes. AUF 371 

mener det er viktig at Norge tar ansvar for å ta vare på alle som bor i landet vårt. 372 

Bakgrunn og livssituasjon skal ikke ha noen innvirkning på dette. 373 

 374 

AUF i Troms vil: 375 

 gi et psykologtilbud på alle asylmottak 376 

 asylsøkere skal ha lik rett til helsehjelp mens de venter på svar på asylsøknad 377 

 innføre gratis vaksine til asylsøkere over 20 år 378 

 379 

 380 

 381 

 382 

 383 



2.2 LHBT  384 

Vi er på vei mot et aksepterende samfunn, men er ikke i mål enda. En av gruppene 385 

som enda sliter med å bli akseptert og ha rettigheter er mennesker med en annen 386 

seksualitet enn majoriteten. LHBT-personer møter fortsatt en del utfordringer i 387 

helsevesenet hovedsakelig knyttet til mangel på kunnskap, men også en del 388 

fordommer. AUF i Troms mener at seksualiteten til et menneske ikke skal stå i veien 389 

for hvilken behandling man får i helsevesenet. Derfor er det viktig å jobbe for et bedre 390 

tilbud for LHBT-personer.  391 

En utfordring mange LHBT-personer møter i helsesektoren er at kun noen få sykehus 392 

kan tilby den behandlingen de behøver eller ønsker. Som at for eksempel 393 

kjønnsbekreftende behandling for transpersoner kun er mulig å få gjennomført på 394 

Rikshospitalet i Oslo. Dermed må mennesker som ønsker å få gjennomført en slik 395 

behandling først bli henvist for så å stå i ventekøer uten garanti. Dette mener AUF i 396 

Troms er uakseptabelt. Slike behandlinger skal være tilgjengelige for alle, ikke bare 397 

de som har råd til å betale reise og/eller er villige til å stå i lange køer.  398 

 399 

 AUF i Troms vil: 400 

 Forbedre den generelle kompetansen om LHBT-personer blant psykologer, 401 

fastleger, og helsesykepleiere. 402 

 Gjøre tilgjengelig, styrke og forbedre helsetjenester for transpersoner 403 

 Avmonopolisere Rikshospitalets enerett til behandling av transpersoner 404 

 Ikke at man skal spørre om legning når man skal registrere seg som blodgiver 405 

 406 

2.3 Språkbarrierer 407 

For mange er det å bli forstått eller forstå en stor barriere i møte med helsevesenet. 408 

Dette gjelder blant annet mennesker med en annen etnisitet, stumme eller døve. For 409 

disse gruppene er terskelen høyere for å få hjelp til det de trenger. I lov om pasient- 410 

og brukerrettigheter står der:  411 



«Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, 412 

som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn.»   413 

For å få en likeverdig helsetjeneste for hele befolkningen er det viktig å ha riktig bruk 414 

av tolk og respekt for andres helseforståelse. Når pasienter ikke forstår skriftlig eller 415 

muntlig norsk, må kommunikasjonen tilrettelegges. For pasienten er riktig tolkebruk 416 

uvurderlig, og øker selvbestemmelsen til vedkommende. Samarbeidet mellom tolk og 417 

helsearbeidere må fungere godt, og tolken må ha nok kompetanse for at dette skal gå.  418 

 419 

AUF i Troms vil: 420 

 Tilgjengeliggjøre tolker på alle behandlingssteder, digitalt eller fysisk 421 

 Sikre at alle som arbeider innen helsesektoren får en komplett 422 

norskundervisning  423 

 At bestilling av tolk avklares før innkalling sendes ut 424 

 425 

2.4 Rusavhengiges helse 426 

Rusavhengige er allerede i en sårbar posisjon, og blir møtt med mistenksomhet og 427 

fordommer. Stigmaet rundt rusmisbrukere fører ofte til at mange velger å ikke søke 428 

hjelp i frykt for å motta straff istedenfor. Selv med det lave befolkningstallet i Norge, 429 

er vi høyt oppe på statistikken over narkotikarelaterte dødsfall. Dette er et klart signal 430 

på at vi må endre måten vi ser på rusavhengige. Vi må se på dette som en lidelse som 431 

må behandles og ikke straffes. 432 

Behandlingstilbudet til rusavhengige er preget av lange køer med høy ventetid. 433 

Kapasiteten må øke, og stigmaet rundt må fjernes. Brukerstyring og 434 

brukermedvirkning må være viktige prinsipper i norsk rus- og sosialpolitikk. Vi må 435 

derfor få flere lavterskeltilbud som bidrar til at rusavhengige kommer i kontakt med 436 

hjelpeapparatet.  437 

Mange rusavhengige har dårlige bo- og leveforhold. Dette er med på å øke stigmaet 438 

rundt rusavhengige, og øker risikoen for overdoser og smitte av alvorlige sykdommer. 439 

I dag er det etablert sprøyterom rundt om i de største byene der rusavhengige tilbys 440 



et trygt miljø og rent utstyr. Dette er med på å redusere mye av usikkerheten i 441 

hverdagen til rusavhengige, og senker terskelen for å søke hjelp.  442 

AUF i Troms vil: 443 

 Endre lovverket slik at behandling erstatter fengselsstraff for bruk og besittelse 444 

av brukerdoser 445 

 Utvikle sprøyterom til å bli brukerrom der det både kan røykes og injiseres 446 

narkotiske stoffer 447 

 Øke antall brukerrom 448 

 Innføre helse- og overdoseteam i alle større byer 449 

 Innføre en ordning med rusveiledere i større kommuner som bidrar til å 450 

koordinere innsatsen fra NAV, Kriminalomsorgen, kommunehelsetjenesten og 451 

spesialisthelsetjenesten overfor hver enkelt rusavhengig 452 

 At det skal tilbys oppfølging til rusavhengig ungdom gjennom helsestasjonen 453 

for ungdom og/eller familieenheten i alle kommuner 454 

 Tilby gratis brukertesting 455 

 456 

3. Et sterkt offentlig helsetilbud  457 

Helsevesenet er det offentliges ansvar. Kun slik kan vi gi alle gode helsetjenester, 458 

uavhengig av betalingsevne. AUF i Troms mener at for å få et rettferdig helsevesen er 459 

vi helt nødt til å prioritere helse over skattekutt. Helse skal være en av statens største 460 

ansvarsområder, og skal også behandles slik. Størrelsen på pengeboken til folk skal 461 

ikke avgjøre hvilken hjelp de skal få.  462 

 463 

3.1 Et offentlig helsevesen for alle 464 

I dag står helsesektoren overfor mer og mer privatisering. AUF i Troms mener dette 465 

er en farlig utvikling, økt privatisering skaper et større skille mellom mennesker. Slik 466 

situasjonen er i dag er køene betydelig lengre i offentlige enn det private 467 

helsetilbudet, og ofte blir det private tilbudet sett på som bedre. Dette gjør at 468 



mennesker som har råd nærmest blir tvunget over i privat sektor, mens de som ikke 469 

har råd står igjen i lange køer.  470 

 471 

Fordi private sykehus tjener penger på pasientene får de muligheten til å 472 

videreutdanne ansatte og oppdatere utstyr, mens de offentlige blir stående igjen 473 

tomhendt. Dermed vil privatisering av helsetilbud også kunne føre til at tilbudet i 474 

privat sektor blir mye bedre enn i offentlig. Dette vil skape et klasseskille i samfunnet 475 

hvor man kun får et godt helsetilbud om man er villig til å betale for det.  476 

AUF mener at en rettferdig helsesektor for alle er viktigere enn skattekutt, fordi å ha 477 

en sterk helsesektor er et av grunnpilarene i en fungerende velferdsstat.  478 

 479 

3.2 Kapasitet 480 

En av de største utfordringene helsesektoren står overfor i dag er manglende 481 

kapasitet, både når det kommer til antallet ansatte og det økonomiske aspektet. 482 

Mangelen på disse og andre nødvendige ressurser fører til at sykehuskøene i Norge i 483 

dag bare fortsetter å vokse. Derfor ender mange mennesker som trenger helsehjelp 484 

med å måtte vente i flere måneder og noen gang år på behandlingen de trenger. På 485 

grunn av dette velger også flere å benytte seg av private tilbud i stedet for å stå i kø. 486 

Dette synes AUF i Troms er en bekymringsverdig utvikling fordi alle skal ha retten til 487 

å få den helsehjelpen de trenger når de trenger den og uten å måtte tømme 488 

pengeboka. Velferdsstaten bygger på at alle skal ha like muligheter uansett bakgrunn 489 

eller finansiell situasjon. I helsesektoren er et av de stedene hvor det synes best om 490 

dette prinsippet blir fulgt opp. Derfor er det viktig at AUF er klare på hvilke krav som 491 

må følges opp for at alle skal kunne få den hjelpen de behøver.  492 

 493 

3.2.1 Sykehuskøer 494 

Det tiltaket som kan hjelpe best med å minske helsekøene i dag er å bruke mer penger 495 

på sektoren. Ved å øke de offentlige sykehusbudsjettene ville blant annet sykehusene 496 

blitt betydelig bedre rustet til å ta i bruk nye behandlingsmetoder og utstyr, med alt 497 



det har å bety for pasientene. Med mer ressurser til sektoren kan man også øke 498 

satsingen på å utdanne nye helsearbeidere og dermed minske 499 

underbemanningsproblematikken man har i dag.  500 

For å kutte i de store sykehuskøene man har i dag må det også gjøres tiltak for å 501 

minske byråkratiet i sektoren. Ved å redusere rapporteringskrav og gi alle pasienter 502 

behandlingsdato samtidig som de mottar henvisning bidrar det mye til dette. I tillegg 503 

er det viktig å gjennomføre rutineundersøkelser og ha økt forebygging og tidlig 504 

innsats for å gjøre ventelistene mye kortere fort.   505 

 506 

AUF i Troms vil: 507 

 Stanse utviklingen mot en todelt helsetjeneste, og bruke fellesskapets ressurser 508 

på velferd fremfor skattekutt 509 

 Sørge for økt pasientbehandling og kortere ventetid gjennom økte bevilgninger 510 

til sykehusene 511 

 Avvikle regjeringens privatiseringseksperiment «Fritt behandlingsvalg» og 512 

bruke ressursene på tiltak vi vet reduserer ventetid og bidrar til behandling av 513 

flere pasienter 514 

 Bidra til prosjekter som kan gi reelle ventetidsreduksjoner 515 

 Øke rekruttering av nye helsearbeidere 516 

 Ha økt forebygging og tidlig innsats, slik at behovet for behandling blir mindre 517 

og ventelistene kortere 518 

 Redusere rapporteringskrav der hvor det er mulig, for å gi de ansatte mer tid 519 

til behandling i stedet for byråkrati 520 

 Gi alle en dato for behandling med en gang de får en henvisning 521 

 Se på muligheten for utvidede åpningstider på behandlinger med lange 522 

ventelister  523 

 524 

 525 

 526 

 527 



3.3 Finansiering 528 

3.3.1 Egenandeler i helsevesenet 529 

AUF i Troms mener at det offentlige helsevesenet skal være tilgjengelig for alle 530 

uavhengig av hvor mye penger en har. I dag driftes det norske helsevesenet gjennom 531 

skatt og mindre egenandeler. Egenandelen er i dag nødvendig for at helsevesenet skal 532 

gå rundt men den  skal aldri være et hinder for nødvendige helsetjenester for noen, og 533 

derfor må denne holdes lav.  534 

Noen grupper skal også være fritatt for egenandeler. I dag er man helsemessig 535 

myndig ved fylte 16 år dette medfører både rettigheter, men også plikter. Man kan 536 

selv bestemme hvorvidt man ønsker behandling og hvem som skal ha innsyn i sin 537 

helse. AUF i Troms mener at myndighetsalderen er fornuftig. Likevel er det et 538 

problem at ungdom på 16 år skal bli pliktige å betale helseregninger. Derfor mener 539 

AUF i Troms at alle unge under 18 år skal være fritatt fra å betale egenandeler i 540 

helsevesenet.  541 

Ved innføringen av strengere fraværsregler ved VGS har elever blitt nødt til å ha 542 

legeerklæring for alle sykdomsdager. Med dette reglementet blir flere unge tvunget til 543 

å betale hundrevis av kroner i legeerklæringer. Dette mener AUF i Troms er 544 

urettferdig, derfor mener vi at legeerklæringer til skolen skal bli gratis for alle elever 545 

på VGS.  546 

 547 

AUF i Troms vil: 548 

 Sikre et helsevesen for alle ved å ha lave egenandeler og at nivået for frikort 549 

bevares  550 

 At alle under 18 år skal være fritatt fra å betale egenandeler i helsevesenet 551 

 At legeerklæringer til skolen skal bli gratis for alle elever på VGS 552 

 553 

 554 

 555 



3.3.2 Pleiepenger 556 

Mange familier i dag er avhengige av pleiepenger. I familier med langtidssyke barn 557 

kan det være vanskelig å få endene til å møtes om man ikke får økonomisk støtte. 558 

Mange foreldre som har syke barn har ikke muligheten til å være i arbeid og dermed 559 

heller ikke forsørge familien. Pleiepenger gir foreldre med langtidssyke barn 560 

muligheten til å være dedikert til å ta vare på, og pleie barnet. Samtidig gir de en 561 

trygghet med å bidra til å sikre familieøkonomien for mange. Det har vært mye debatt 562 

rundt ordningen, vi mener at den er utrolig viktig å beholde og ikke minst forbedre. 563 

AUF i Troms vil beholde den generelle aldersgrensen på 18 år for å motta 564 

pleiepenger, men frem til da skal alle som har behov for støtten ha krav på den.  565 

 566 

Flere familier med barn med alvorlig utviklingshemming mottar pleiepenger, 567 

mennesker som lider av slike utviklingshemninger er avhengige av pleie resten av 568 

livet. Derfor burde bortfall av rett til pleiepenger ved hjelp utover 30 timer pr uke 569 

fjernes. Det må være alvorligheten i barnets sykdom og hjelpebehovet som avgjør 570 

retten til pleiepenger. Dette behovet skal være til barnets beste, dokumenteres og 571 

begrunnes av behandlende lege. Derfor ønsker AUF i Troms at aldersgrensen på 18 år 572 

ikke skal gjelde barn med alvorlig utviklingshemming. Slik kan man sikre at alle 573 

familier kan ha en stabil hverdag selv om man har familiemedlemmer som har 574 

psykiske utviklingshemninger. Vi mener også at retningslinjene og regelverket i 575 

forhold til pleiepenger må forenkles og tydeliggjøres; slik reduserer vi 576 

saksbehandlingstiden og det gjør ordningen mer forutsigbar. 577 

 578 

AUF i Troms vil:  579 

 At alle familier som har behov for det skal få 100% pleiepenger så lenge det er 580 

et behov inntil barnet fyller 18 år 581 

 At bortfall av rett til pleiepenger ved hjelp utover 30 timer per uke skal fjernes. 582 

 At aldersgrensen på 18 år ikke skal gjelde for personer under vergemål 583 

 584 

3.4  Utdanning og status  585 



Mangelen på helsepersonell er en nasjonal krise. Uten ansatte i helsevesenet vil det 586 

kollapse. For å kunne dekke behovet er det viktig å få flere til å utdanne seg og bli i 587 

yrket gjennom et langt arbeidsliv. I dag forlater 1 av 15 sykepleiere yrket etter 10 år. 588 

Dette er en utvikling som må bremses og reverseres.  589 

Behovet for å utdanne flere til helsevesenet har aldri vært så stort og aktuelt som det 590 

er i dag. Det er derfor viktig at det opprettes nye studieplasser i hele landet for å sikre 591 

rekrutteringen av helsepersonell.  For å få flere til å velge en utdanning innen 592 

helsesektoren må statusen økes. Dette kan gjøres ved å øke lønnen og sikre at det blir 593 

flere hele, faste stillinger.  594 

 595 

AUF i Troms vil: 596 

 Øke rekrutteringen til yrker innen helsevesenet 597 

 Opprette flere studieplasser på studier innen helsesektoren 598 

 Få et høyere lønnsnivå på lavtlønnede yrker innen helsesektoren 599 

 Videreutvikle og styrke helseteknologilinjen 600 

 601 

3.5 Hele, faste stillinger  602 

Dagens helsevesen er preget av små stillingsprosenter og mye usikkerhet. I dag 603 

jobber 1 av 5 sykepleiere deltid uten å selv ønske det, og nærmere halvparten av 604 

sykepleierstillinger som blir utlyst er deltidsstillinger eller vikariat. Dette skaper mye 605 

usikkerhet, og gjør det vanskelig å få lån til hus eller å etablere familie.  606 

Mange arbeidsgivere benytter seg av deltidsansatte for å ha en fleksibel arbeidsstokk 607 

og spare penger i perioder der det er mindre aktivitet. Det må lønne seg for 608 

arbeidsgivere å tilby folk heltidsstillinger og flere vil få mulighet til å jobbe heltid. 609 

AUF mener det er en målsetting at alle jobber fulltid for å sikre egen inntekt og 610 

velferdsstatens bærekraft.  611 

I små distriktskommuner er det ikke alltid jobb nok til å ansette en person i 100% 612 

stilling. Dette mener vi i AUF i Troms kan løses ved å se på muligheter der de ulike 613 

områdene kan dele på en ansatt. Da kan for eksempel en sykepleier jobbe på 614 



eldrehjemmet og i hjemmehjelpen. Dette kan gjøre at flere får hele stillinger og en 615 

tryggere jobbsituasjon. Faglige og praktiske vurderinger må ligge til grunn.  616 

 617 

AUF i Troms vil: 618 

 Øke antall heltidsstillinger innen helsesektoren 619 

 At ansatte i midlertidige stillinger tidligere opparbeider seg stillingsvernet som 620 

en fast ansatt 621 

 Ha samarbeid mellom ulike instanser i små kommuner for å sikre flere hele 622 

stillinger 623 

  624 

 4. Helse i hele landet  625 

Nordmenn har bosatt seg i store deler av det langstrakte landet vårt. Fra store byer til 626 

små bygder og spredte hus. Uansett hvor i landet du bor skal du ha et godt 627 

helsetilbud. I distriktene er avstandene store, og helsevesenet møter andre 628 

utfordringer enn i de større byene. For at mennesker skal kunne bo i hele landet og 629 

leve selvstendig, må helsetilbudet i distriktene bedres.  630 

 631 

4.1 Ambulanse 632 

Rundt om i hele Norge sitter det folk som kan takke et effektivt og dyktig 633 

ambulansepersonell for livet og helsa. Dette er folk som jobber hele året rundt for at 634 

vi skal få hjelp når vi trenger det uansett hvor i landet vi bor. Rekruttering og økt 635 

beredskap skal være målene i en hverdag med økt antall utrykninger. Aldri har 636 

ambulansetjenesten hatt så mye å gjøre, og likevel kuttes det i midler.  637 

I utdanningen av ambulansepersonell har det skjedd mye. De som har vært lengst i 638 

yrket har kanskje bare et 3 måneders kurs bak seg, men masse erfaring etter flere år i 639 

jobben. I dag tilbys en videregående ambulanseutdanning på 20 forskjellige skoler 640 

rundt om i landet. Dette er en yrksefaglig linje der en lærlingetid avslutter den 641 

videregående opplæringen. Det nyeste innenfor utdanningen er en treårig høgskole-642 



/universitetsutdanning, der de blir uteksaminert som paramedics som er en 643 

ubeskyttet yrkestittel. Denne utdanningen er ikke standardisert, der ulike universitet 644 

og høgskoler opererer med ulike kompetansekrav. Med så mange ulike 645 

utdanningsmodeller blir det forskjeller i hvilken kompetanse ambulansepersonellet 646 

tilegner seg under utdanningen. Dette er noe som kan få konsekvenser når de møtes i 647 

arbeidslivet. AUF i Troms mener derfor at utdanningen må standardiseres, der de 648 

som allerede er innenfor yrket må få muligheten til å ta etterutdanning. De som har 649 

jobbet i flere år innenfor ambulansetjenesten sitter på en enorm kompetanse som må 650 

anerkjennes, og de med fagbrev må også få anerkjent sin utdanning. Det må bli 651 

enklere for de som er i yrket å ta etterutdanning for å hindre et klasseskille når den 652 

nye utdanningsmodellen er på plass.  653 

 654 

Avhengig av hvor i landet du er, kan du få ulik behandling av ambulansepersonellet. 655 

Dette kommer av at ambulansetjenesten er organisert under sykehusene, som igjen 656 

er organisert under ulike helseforetak. Dette gir ambulansepersonell på ulike steder 657 

tilgang til ulike medisiner, og deretter forskjellige prosedyrer. Dersom personell 658 

flytter til et nytt fylke mister de også mange av autorisasjonene sine, da disse ofte har 659 

ulike krav fra fylke til fylke. Dette fører til at mange ansatte ikke får gjøre den jobben 660 

de er kvalifiserte til.  661 

Når ambulansepersonellet har levert fra seg pasienter på sykehuset har de ikke lenger 662 

automatisk rett til å vite hva som skjer videre med pasienten. Dagens lovverk åpner i 663 

liten grad opp for at helsepersonell skal få følge behandlingsforløpet og endelig 664 

diagnose til pasienter de har behandlet. Dette kan hindre helsepersonellet i å lære fra 665 

de situasjonene, og vite om de har gjort den rette vurderingen i sin behandling. Det 666 

kan også gå utover helsepersonellets psykiske helse, da det ikke er gode rutiner over 667 

alt for å bearbeide det de har opplevd.  668 

Det er sykehusene som tildeler midlene til ambulansetjenesten, men det er lite som 669 

legger press på sykehusene til å investere mer enn nødvendig i tjenesten. Særlig små 670 

sykehus med allerede stramme budsjetter har begrenset med midler for å 671 

videreutvikle den allerede eksisterende tjenesten. Flere biler i distriktet har blitt lagt 672 

ned, og avstandene til nærmeste bil kan bli lang. I de større byene er det døgnvakter 673 

på stasjonene hele året rundt, mens det i distriktene kan bli nedprioritert på grunn av 674 



manglende økonomi. Dette gjør at utrykningstiden går opp, og verdifull tid kan gå 675 

tapt når det står om menneskeliv.  676 

 677 

AUF i Troms vil: 678 

 Standardisere utdanningen til ambulansepersonell  679 

 Sikre gode muligheter til etterutdanning for de som allerede er i yrket 680 

 Ha en mer enhetlig ambulansetjeneste ved å innføre nasjonale retningslinjer 681 

og prosedyrer  682 

 Personell med direkte behandling av pasienter skal ha rett på videre innsyn i 683 

gjeldende pasientsituasjon 684 

 Sikre god oppfølging av personell som opplever psykiske påkjenninger i 685 

jobbsituasjon 686 

 Øremerke midler til ambulansetjenesten, spesielt til områder med lav dekning 687 

 Øke antall biler med fokus på områder med lav dekning og store avstander 688 

 Utrede løsninger med fastsatte responstider 689 

 Ha gateadresser på alle norske adresser 690 

 Sikre tilstrekkelig beredskap av luftambulanse og redningshelikoptre 691 

 Ambulansetjenester skal aldri bli helt privatiserte, og virksomhetsoverdragelse 692 

må benyttes for å sikre en full kontinuerlig ambulanseberedskap 693 

 At det skal sikres like god beredskap på Svalbard som i resten av landet  694 

 695 

4.1.1 Ambulansebåt og luftambulansen 696 

I øyrikene langs kysten er båt eneste transportmiddel til og fra øya. Når det oppstår 697 

en akutt situasjon er de avhengige av at ambulansepersonell skal kunne komme seg 698 

til øya. En ambulansebåt står for mye av akuttberedskapen i slike øyriker, og sikrer at 699 

det kan bo folk der. Noen steder har en beredskapsferge erstattet ambulansebåten, 700 

noe som har gjort at enkelte har mistet akuttberedskapen eller fått et dårligere tilbud. 701 

AUF i Troms mener at sikkerhet skal være førsteprioritet, og den best dekkende og 702 

effektive akuttberedskapen skal beholdes.  703 



Det er også viktig i et land som Norge hvor det bor innbyggere i nesten hver fjord at vi 704 

har et tilbud som raskt kan transportere mennesker til forsvarlig helsehjelp. For å 705 

sikre et likt helsetilbud for alle uavhengig av bosted, mener vi i AUF i Troms at Norge 706 

må styrke og sikre den norske luftambulansetjenesten, særlig ambulanseflyene. Dette 707 

er viktig for å sikre et likt helsetilbud for alle. Likevel har den siste tiden vist oss hvor 708 

viktig det er for pilotene på ambulanseflyene å ha en trygg arbeidsplass og faste 709 

vilkår. De som arbeider i bransjen har livsviktig erfaring om værforhold, årstidene, 710 

terrenget, og ikke minst om uforventede kriser som krever mye av personellet. Dette 711 

må vi kunne ta vare på, derfor er det viktig at de som arbeider i luftambulansen får 712 

virksomhetsoverdragelse ved anbud, for å sikre en trygg og stabil arbeidsplass med 713 

forutsigbare lønninger og pensjonsvilkår. 714 

 715 

AUF i Troms vil: 716 

 Forbedre akuttberedskapen i øyrikene langs kysten 717 

 Øke støtten til ambulansebåtene 718 

 Styrke og verne beredskapen med ambulansefly 719 

 Sikre virksomhetsoverdragelse ved nye anbud så pilotene beholder sine lønns- 720 

og pensjonsvilkår 721 

 722 

4.1.2 Pasientreiser 723 

Mange er avhengig av å bli fraktet til og fra behandlingsstedet uten at det er akutt, 724 

gjennom tjenesten Pasientreiser. Dette tilbudet skal dekke utgiftene ved å reise til 725 

behandlingssted, samt gjøre at flere kan bo desentralisert og leve selvstendig. 726 

Dessverre opplever mange at pasientreiser ikke imøtekommer forventningene. Flere 727 

har opplevd å ikke få innvilget søknader om dekke av reise, som etter klage har blitt 728 

godkjent. Brukere opplever å ikke få dekket de reelle reiseutgiftene, og mye 729 

unødvendig byråkrati. Saksbehandlingen baserer seg på generelle paragrafer uten 730 

lokalkunnskap eller lokale tilpasninger. Dette skaper store utfordringer for de som 731 

bor i distriktet, og som ikke har en enkel reisevei til og fra behandlingsstedet.  732 

 733 



AUF i Troms vil: 734 

 Styrke tjenesten “pasientreiser" 735 

 Gjøre det enklere og mindre byråkratisk å søke om å få dekket reiseutgifter 736 

 Sikre at de faktiske reiseutgiftene blir dekket, inkludert overnatting 737 

 Desentralisere tjenesten til hver helseregion  738 

 739 

4.2 Rekruttering til distriktet 740 

Trenden i helsesektoren er at det er for få ansatte, spesielt i distriktene. Det må gjøres 741 

mer attraktivt å jobbe innenfor helsesektoren, spesielt i de små kommunene. For å få 742 

til dette må statusen til hele helsesektoren økes, og de som jobber innenfor sektoren 743 

må sikres gode arbeidsvilkår og rettferdig lønn.  744 

 745 

4.2.1 Regionsamarbeid 746 

For mange små kommuner er utfordringene mange når det kommer til helsesektoren. 747 

Fagmiljøene er små, økonomien strekker ikke alltid til og rekrutteringen er lav. 748 

Halvparten av landets kommuner har under 5000 innbyggere, en tredjedel har under 749 

2500. I disse kommunene skal det være et tilbud som møter de samme utfordringene 750 

som de større kommunene møter. Det må satses på en kompetanseheving i sektoren, 751 

og det må gjøres mer attraktivt å jobbe i små kommuner. Dette kan gjøres ved å 752 

innføre tettere samarbeid mellom kommuner som kan hjelpe hverandre. På denne 753 

måten kan det skapes større fagmiljøer som kan spille på hverandres erfaringer, og 754 

det kan bli mer attraktivt å jobbe der.  755 

 756 

AUF i Troms vil: 757 

 Opprette flere desentraliserte praksisplasser innenfor helsesektoren 758 

 Skape en støtteordning med ettergivning av studielån til helsepersonell som 759 

bosetter seg og er yrkesaktive innen desentraliserte områder i Norge 760 



 Sikre kommunene økonomi til å tilby etterutdanning for helsepersonell som er 761 

yrkesaktive i kommunen 762 

 Øke satsingen på interkommunalt samarbeid 763 

 Øke satsingen på samarbeid mellom forsvar og kommune i de kommunene det 764 

gjelder 765 

 766 

5. Helsetilbud for hele mennesket  767 

I et hektisk samfunn med mye som skjer, og mye stress, er det viktig at vi ser hele 768 

mennesket. Et menneske består av mye mer enn bare kjøtt og blod. Det er viktig at vi 769 

ivaretar vår reproduktive, psykiske og fysiske helse. Når en del av kroppen blir 770 

svekket, vil det påvirke resten.  771 

 772 

5.1 Psykisk helse 773 

5.1.1 Alle har en psykisk helse  774 

Alle har en psykisk helse. Noe av det viktigste som finnes er det å ta vare på denne. 775 

Hvis ikke din psykiske helse er i orden kan dette gå sterkt utover din fysiske helse. I 776 

Norge i dag ser vi en veldig ujevn fordeling på psykologtilbud.  777 

AUF i Troms mener at innsatsen mot psykisk sykdom må styrkes. Og en av de beste 778 

tingene man kan gjøre er å forebygge. Vi mener at man må gi alle et godt grunnlag til 779 

å takle vonde perioder. Vi mener også at alle uavhengig av bosted og sin økonomiske 780 

situasjon skal få den samme gode utredningen, bli møtt med like kompetente ansatte, 781 

få muligheten til å påvirke sin egen behandling, få like nødvendig behandling og få 782 

tilpasset ettervernstiltak. 783 

 784 

AUF i Troms vil: 785 

 Ha psykologtilbud i alle kommuner 786 

 Forsterke forebyggende tiltak, som undervisning innen psykisk helse 787 



 Sikre at midler til forebyggende tiltak og til etablering av behandlingstilbud må 788 

fordeles over hele landet slik at det psykiske helsetilbudet er likt 789 

 Styrke frivillige organisasjoner som jobber med psykisk helse 790 

 At behandling i spesialist- og kommunehelsetjenesten ikke skal kunne 791 

avsluttes uten at det eksisterer en individuell oppfølgingsplan 792 

 At overgangen fra BUP til DPS bedres gjennom tett samarbeid mellom 793 

pasienten og de to instansene 794 

 795 

5.1.2 Viktigheten av psykisk helse 796 

I dag er det å snakke om psykisk helse tabu. Det er klar forskjellsbehandling mellom 797 

de som lider av psykiske sykdommer og de med synlige, fysiske lidelser. Rådet for 798 

psykisk helse påpeker at de med psykiske lidelser ikke får like seriøs behandling. 799 

Dette er en forskjellsbehandling AUF i Troms ikke vil tolerere.  800 

 801 

AUF i Troms vil: 802 

 Informere om psykisk helse i alle offentlige arbeidsplasser og skoler 803 

 Øke oppmerksomheten rundt psykisk helse 804 

 Ha inkluderende lokalsamfunn med møteplasser og muligheter for deltakelse 805 

for alle 806 

 807 

5.1.3 Sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse 808 

Dårlig psykisk og fysisk helse er tett sammenbundet. Det er vist at mennesker med 809 

alvorlige mentale lidelser og rusproblemer lever 20 år kortere i gjennomsnitt enn 810 

andre. Psykiske lidelser kan tære sterkt på livskvaliteten. Spiseforstyrrelser, isolasjon, 811 

dårlig søvn og lite fysisk aktivitet er bare noen av symptomene man kan få av en 812 

psykisk lidelse. Disse kan utvikle seg og forverre situasjonen til rammede og 813 

pårørende i stor grad. Det er samtidig vist at tiltak som trening, kos og regelmessig 814 

arbeid kan hjelpe innen behandlingen av psykiske lidelser. 815 



AUF i Troms vil: 816 

 At tilbud om fysisk aktivitet skal være en del av behandlingen for psykiske 817 

helseplager 818 

 Implementere musikkterapi og terapidyr, og andre lignende 819 

behandlingsformer i behandlingstilbudet for personer med psykiske lidelser 820 

der det er empirisk grunnlag for det 821 

 Innføre tiltak for å hjelpe de med psykiske lidelser inn i arbeid 822 

 823 

5.1.4 Å forebygge heller enn å reparere 824 

Helsestasjoner har ofte en stor pågang på grunn av psykiske lidelser. Enkeltpersoner 825 

sliter mer enn før, og da viktigere enn noen gang å forebygge psykiske lidelser før de 826 

får utartet seg. Det har vist seg at tidlig forebygging av lidelser som schizofreni og 827 

bipolar lidelse kan bidra til å forebygge selvmord, psykoser og andre selvskadende 828 

symptomer. Dette vil hjelpe individer med alle former for psykiske lidelser å forbli en 829 

del av samfunnet. Forebyggende behandling er noe av det viktigste innen psykisk 830 

helse, men det er dessverre lite prioritert.  831 

Forskning viser at i året 2030 vil kostnadene av psykiske lidelser være over 130 000 832 

milliarder kroner på verdensbasis. Dette er noe vi i AUF Troms mener kan forhindres 833 

med mer forebyggende arbeid. Vi må ta hånd om mennesker i alle aldre for å 834 

forebygge psykiske lidelser, før lidelsen blir kronisk. Én psykisk lidelse kan føre til to, 835 

og to kan føre til mange flere, noe som kan forhindres med forebyggende arbeid. 836 

Resultater fra både individuelle betraktninger og forskning tilsier at dersom 837 

behandlingen er tidlig og effektiv; kan mange vansker koblet til lidelsen unngås. 838 

Det er også viktig og involvere de pårørende rundt individet. Å ha et trygt samfunn 839 

rundt seg er helt nødvendig for å behandle psykiske lidelser. Foreldre, partner, 840 

venner og andre nærstående må ha informasjonen og beredskapen til å hjelpe 841 

individet. Derfor mener vi at det er viktig med tilbud for terapi og veiledning for 842 

pårørende. 843 

 844 

 845 



AUF i Troms vil:  846 

 Ha et forebyggende helseteam for enkeltpersoner som utvikler én eller flere 847 

psykiske lidelser 848 

 Gjøre det enklere å søke og motta hjelp tidlig  849 

 Etablere flere lavterskeltilbud med psykologer som individer kan gå til uten 850 

henvendelse fra lege 851 

 Gi et tilbud om gruppesamlinger for pårørende til mennesker som utvikler 852 

psykiske lidelser 853 

 Gi et tilbud om terapi og veiledning for pårørende til mennesker som utvikler 854 

psykiske lidelser 855 

 856 

5.2 Tenner er en del av kroppen 857 

Tenner er en del av kroppen. AUF i Troms mener at det ikke skal ha noe å si hvor god 858 

råd du har, du skal uansett ha rett til en god og rimelig tannhelsetjeneste. Skal vi få til 859 

det må utvide velferdsordningene og gjøre tennene til en del av kroppen. Tall fra 860 

Statistisk Sentralbyrå viser at så mange som 140 000 nordmenn hvert år velger å la 861 

være å dra til tannlegen grunnet dårlig råd. For å sikre at alle får muligheten til en 862 

god tannhelse, ønsker AUF å gjøre tannhelse til en del av folketrygden og dermed en 863 

del av helsevesenet. 864 

 865 

AUF i Troms vil: 866 

 At tannhelse skal være en del av folketrygden 867 

 At kjeveortopedisk behandling skal utføres i offentlig regi 868 

 869 

 870 

 871 

 872 

 873 



5.3 Reproduktiv helse 874 

5.3.1 Prevensjonsmidler, bind og tamponger 875 

Unges helse må bli prioritert. Det må innføres tidligere og bedre seksualundervisning 876 

i skolen, og ordningen med prevensjonsmidler må bedres. Vi mener det skal være 877 

gratis prevensjonsmidler, graviditetstester og kjønnssykdomstesting tilgjengelig for 878 

alle. Prevensjon er en av våre eneste metoder for å unngå kjønnssykdommer og 879 

uønsket graviditet. Spesielt hos unge er prevensjon av høyest viktighet. Derfor mener 880 

vi at prevensjon burde være gratis for alle unge opp til en alder av 25 år. AUF mener 881 

det skal være gratis å være jente, derfor vil vi at det innføres gratis bind- og tampong 882 

dispensere i alle offentlige bygg. 883 

 884 

AUF i Troms vil: 885 

 Ha gratis bind- og tampong dispensere i alle offentlige bygg 886 

 Fjerne moms på tamponger og bind 887 

 Ha tilgjengelig gratis enkle prevensjonsmidler i alle hensiktsmessige offentlige 888 

bygg 889 

 Gi alle opp til 25 år tilbud om gratis selvbestemt prevensjonsmiddel  890 

 891 

5.3.2 Abort 892 

Abort er for mange et krevende valg der også i den politiske debatten blir tatt opp 893 

store etiske problemstillinger knyttet til dette. Det har vi stor forståelse for. Likevel er 894 

vi nødt til å få gjort noe med dagens abortordning. Abortnemndene slik det fungerer i 895 

Norge i dag er et unødvendig og overflødig hinder for kvinner som ønsker å ta abort 896 

mellom uke 12 og 18. Nesten alle søknadene i denne perioden blir innvilget. Det siste 897 

kvinner i en sårbar posisjon trenger er å bli påført mer skyld og skam. I tillegg til 898 

dette skal det ikke åpnes for begrensninger i abortloven. AUF i Troms er derfor svært 899 

kritiske til at det i dagens Norge forhandles frem og tilbake med abortsaken som 900 

forhandlingskort.  Derfor ønsker AUF å øke grensen for selvbestemt abort til uke 18 901 

og fjerne abortnemndene i tillegg til å nekte muligheten for å gjøre andre 902 



innskrenkelser i abortloven som for eksempel å nekte kvinner å gjennomføre 903 

fosterreduksjon.  904 

 905 

AUF i Troms vil: 906 

 Øke grensen for selvbestemt abort frem til uke 18 og fjerne abortnemndene  907 

 Kreve sosionom-samtale for de som vil ta abort mellom uke 12 og 18 908 

 Sørge for at gravide som har fått påvist tegn til utviklingsavvik hos fosteret ved 909 

en ultralydundersøkelse får tilbud om NIPT-test, fremfor en langt mer 910 

risikofylt fostervannsprøve, uavhengig av den gravides alder 911 

 Tilby samtaler i grupper eller med psykolog etter frivillig eller ufrivillig 912 

svangerskapsavbrudd, både til den med livmor og den eventuelle partneren 913 

 914 

5.3.3 Surrogati 915 

Moderne familier finnes i ulike former og de skapes på ulike måter. For selv om det 916 

ikke er en menneskerett å få barn, er det utvilsomt en politisk oppgave å hjelpe de 917 

ufrivillig barnløse med å bli foreldre. AUF i Troms ønsker derfor å tillatte altruistisk 918 

surrogati under strenge reguleringer. Altruistisk surrogati innebærer at en kvinne 919 

bærer frem ufrivillige barnløses barn uten betaling, og ut i fra et ønske om å hjelpe 920 

dem med å bli foreldre.  921 

For mange av de kvinnene som ønsker å bære frem et barn for noen andre, er 922 

altruistisk surrogati også et spørsmål om retten til å bestemme over egen kropp. 923 

Altruistisk surrogati sikrer reell valgfrihet, både for de barnløse og surrogatmor, og 924 

AUF  mener det er på tide å sikre alle mulighet til å bli foreldre om det er det de 925 

ønsker.   926 

 927 

AUF i Troms vil: 928 

 Tillate altruistisk surrogati i Norge, med en forutsetning om at det drives av 929 

offentlige aktører 930 



 At barnekonvensjonens paragraf 3, barnets beste, skal vektlegges sterkt 931 

gjennom hele behandlingen 932 

 At avtalen mellom surrogatmoren og foreldrene skal være lovlig bindende, slik 933 

at barnets beste blir vektlagt og tatt mest hensyn til 934 

 At surrogatmoren får oppfølging av psykolog før, etter og underveis i 935 

graviditeten 936 

 Det skal kunne påvises av faglige og medisinske aktører at surrogatmoren er 937 

inneforstått med eventuelle konsekvenser og at surrogatmoren ikke er utsatt 938 

for press eller tvang 939 

 At surrogatmoren skal kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste for ukene før 940 

og etter fødsel samt hvis det skulle skje eventuelle komplikasjoner under 941 

svangerskapet 942 

 943 

5.4 Spesialister  944 

I dagens helsevesen er det mange som spesialiserer seg på ulike områder, og bygger 945 

seg opp en god kompetanse innenfor sitt felt. Dette sikrer at pasientene møter leger 946 

som har spesialisert seg på å behandle den type skade eller sykdom. Ventelisten på de 947 

offentlige tilbudene er ofte lange, og de som har råd går da derfor heller over til privat 948 

sektor. Dette skaper et uønsket skille mellom behandlingstilbudene, og mye 949 

kompetanse og erfaring forsvinner ut fra offentlig sektor.  950 

Pasienter med kroniske sykdommer, skader eller nedsatt funksjonsevne opplever at 951 

de må inn på kontroll for at legen skal skrive under på et papir. Dette kan være 952 

pasienter som permanent har mistet hørselen, synet eller har måtte amputert en fot 953 

eller arm. Dette skaper unødvendig mange timer til spesialistene, og køene blir enda 954 

lengre. Mange pasienter har også lang reisevei da disse tjenestene ofte er sentralisert 955 

rundt de største byene. AUF i Troms mener derfor at dette systemet må ses på og 956 

endres.  957 

 958 

AUF i Troms vil: 959 

 Styrke den offentlige spesialisthelsetjenesten  960 



 Begrense antall unødvendige timer for pasienter  961 

 962 

5.5 Organdonasjon 963 

Ventelistene for organtransplantasjon vokser og flere leger tar til ordet for at de som 964 

kan være donor, bør være donor. For å kunne redde flere liv, og sikre flere et verdig 965 

liv, mener vi derfor at alle som fyller 18 år skal automatisk registreres som 966 

organdonorer. Likevel skal mennesker som ikke ønsker å registrere seg som 967 

organdonor av egne grunner enkelt kunne fjerne seg selv fra registeret. Verger skal 968 

også kunne gjøre dette på vegne av noen som er under vergemål. 969 

 970 

AUF i Troms vil: 971 

 Automatisk registrere alle med norsk statsborgerskap som organdonor i et 972 

register. 973 

 La dem som ikke ønsker å være registrert, eller verger som ikke ønsker at den 974 

under vergemål skal være registrert, enkelt fjerne navnet fra registeret.  975 

 976 

5.6 Hudsykdommer 977 

Mange i Norge sliter i dag med en form for hudsykdom. Dette kan være for eksempel 978 

eksem og psoriasis. Når det gjelder disse sykdommene vil de ofte være livsvarige og 979 

kroniske, og behandlinger og legemidler kan være kostbare, særlig for ungdom. For 980 

oss i AUF i Troms er det viktig å gi alle muligheten til å få behandling for de 981 

sykdommene de har. Hudsykdommer kan virke sjenerende, og det kan gjøre en stor 982 

forskjell for et individ å kunne ha den samme, friske, huden som dem rundt seg.  983 

 984 

AUF i Troms vil:  985 

 Bedre det lokale tilbudet for behandling av hudsykdom, for eksempel ved 986 

lysbehandling. 987 



 Gjøre det billigere å få behandling på helsestasjonene. 988 

 Gjøre det enklere for mennesker med livsvarige eller kroniske hudsykdommer 989 

å få relevante legemidler på blå resept. 990 

 991 

6. Omsorg  992 

En av de viktigste oppgavene et velferdssamfunn har er å gi eldre en verdig 993 

eldreomsorg og en verdig slutt på livet. En yrkesgruppe som bidrar til nettopp det er 994 

sykepleiere.  995 

 996 

6.1 Ansatte i helsesektoren  997 

Mangelen på helsepersonell har økt drastisk de siste årene. Norsk Sykepleierforbund 998 

(NSF) melder at 1 av 5 sykepleiervakter dekkes av ufaglærte eller helsefagarbeidere. 999 

Behovet for helsepersonell vil øke med årene som kommer, og vi kommer til å merke 1000 

mangelen på flere forskjellige måter. Dette går ut over pasientens behandling, 1001 

sikkerhet og kvaliteten av pleie. 1002 

For ansatte i helsevesenet betyr dette flere ekstravakter og en mer hektisk hverdag. 1003 

Dette kan på sikt gå utover de ansattes fysiske og psykiske helse. Det er viktig å 1004 

stimulere til kompetanseheving i forhold til gode betingelser for støtte til 1005 

videreutdannelse og masterløp. Dette vil være til gode for både pasienter og de 1006 

ansatte. Befolkningen i landet lever stadig lengre, det er mer sykdom og mer 1007 

kompliserte helsemessige utfordringer enn tidligere. For å kunne gi den omsorgen og 1008 

hjelpen som er nødvendig må det satses på videreutdanning og kompetanseheving.  1009 

Mange ansatte i helsevesenet møter store psykiske påkjenninger i hverdagen. For å 1010 

sikre deres psykiske helse må det være et tilbud om oppfølging og veiledning fra 1011 

kvalifisert personell. Dette er viktig for at helsepersonell skal trives og bli i jobben sin.  1012 

 1013 

AUF i Troms vil: 1014 



 Ansette flere i helsesektoren 1015 

 Bedre mulighetene til videre- og etterutdanning internt i helsesektoren, samt 1016 

satse på en kompetanseheving der det er ansatte stadig oppdateres på nye 1017 

løsninger på eksisterende samt fremtidige problemer 1018 

 At det skal være et psykolog- og oppfølgingstilbud for alle ansatte i 1019 

helsesektoren som opplever psykiske belastninger i jobbsituasjon 1020 

 1021 

6.2 Å se hele mennesket 1022 

Noe av det viktigste i helsevesenet er kontakten med mennesker. Ansatte i 1023 

helsesektoren møter mennesker på sitt mest sårbare. Helhetlig omsorg innebærer at 1024 

helsepersonell erkjenner at de møter syke mennesker som har behov for omsorg og 1025 

støtte.  1026 

 1027 

AUF Troms vil:  1028 

 At omsorg og medmenneskelighet fremdeles skal være en stor del av det 1029 

norske helsevesenet 1030 

 At å sosialisere og aktivisere pasienter og brukere anses som en del av jobben i 1031 

alle deler av helsevesenet 1032 

 1033 

6.3 Trivsel 1034 

6.3.1 Å trives i alderdommen 1035 

For mange eldre er kulturtilbudene få. Den kulturelle spaserstokken sikrer et godt 1036 

kulturtilbud der de eldre oppholder seg. For mange er dagene lange og med lite 1037 

innhold. Med sviktende helse eller mulighet til å komme seg rundt er det viktig at de 1038 

får et tilbud på de eldre sine premisser. Den kulturelle spaserstokken tilbyr et innhold 1039 

i de eldre sine liv som ellers kan være ensformig. Derfor mener AUF i Troms at vi må 1040 

satse mer på den kulturelle spaserstokken og andre tiltak som sikrer trivsel.  1041 



I tillegg til den kulturelle spaserstokken ønsker vi å ha en nasjonal kjærlighets- 1042 

garanti. Dette betyr at eldre med sykehjemsplass ikke skal behøve å bo borte fra sin 1043 

samboer eller ektefelle. Dette har hatt gode resultater for livsgleden og trivselen til de 1044 

eldre der det har vært gjennomført. 1045 

I dag er det også mange eldre på sykehjem som ikke får ernæringsmessig god mat. 1046 

Underernæring er igjen blitt et problem i verdens rikeste land. Vi vet at mat er en 1047 

viktig del av den fysiske og den psykiske helsa, og for å få et godt nok utbytte av 1048 

behandlingen behøver eldre å spise nok og riktig mat. Helsepersonell har for lite 1049 

kompetanse på området, og svikt i retningslinjene fører ofte til nedprioritering av 1050 

ernæring. Det bør derfor bli ansatt et eget personale som tar seg av måltider på 1051 

sykehjem av en viss størrelse, og det som ikke er direkte pasientrettet. Dette vil gi 1052 

sykepleiere og helsefagarbeidere tid til å gi bedre oppfølging til og omsorg av 1053 

pasientene.  1054 

 1055 

AUF i Troms vil: 1056 

 Gjeninnføre “ den kulturelle spaserstokken” og gi støtte til andre 1057 

trivselsordninger for eldre som er innlagt på sykehus og hjem  1058 

 Sikre at ektepar eller samboere som ønsker det kan bo sammen de siste årene 1059 

av livet når den ene har fått sykehjemsplass, og den andre også er avhengig av 1060 

omsorgstjenester. 1061 

 At alle sykehjem i en viss størrelse skal ha et eget personale med ansvar for 1062 

matlaging. 1063 

 At det der det ikke er kapasitet eller nok ansatte til å ha et eget personale med 1064 

ansvar for matlaging, må det likevel utføres tiltak som sikrer ernæring og 1065 

velvære hos de eldre. 1066 

 1067 

6.3.2 Barn på sykehus 1068 

For barn med langtidsopphold på sykehus kan dagene være lange, og være en stor 1069 

omveltning i livet til både barna og de voksne. For disse barna er en avkobling fra 1070 

stresset og det skumle nødvendig. På 16 sykehus i Norge har den ideelle 1071 

https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/sykehjemsplasser


organisasjonen Sykehusklovnene faste sykehusklovner som er med på å gjøre dagene 1072 

lettere for barna på sykehuset. Dette, og andre aktivitetstilbud må styrkes, slik at barn 1073 

på sykehus får en bedre opplevelse av tiden de er på sykehus.  1074 

 1075 

AUF i Troms vil: 1076 

 Støtte ordninger som “Sykehusklovnene”, som jobber med å øke trivsel for 1077 

barn på sykehus 1078 

 Tilrettelegge for organisering av barne- og ungdomsråd på sykehus 1079 

 Opprette støtteordning hvor foreldre med alvorlig syke barn kan få gratis 1080 

psykologhjelp 1081 

 1082 

6.4 Aktiv dødshjelp - eutanasi 1083 

Selv om vi har et av verdens beste helsevesen, er det dessverre ikke alle sykdommer 1084 

og lidelser som kan kureres. Noen av disse pasientene med uhelbredelige sykdommer 1085 

lever smertefulle og ukomplette liv der de går å venter på døden. I dag velger enkelte 1086 

å reise til land som tillater eutanasi, eller å avslutte sitt eget liv. AUF i Troms mener at 1087 

disse menneskene skal få hjelp til en verdig slutt på livet ved å innføre eutanasi i 1088 

Norge.  1089 

 1090 

Dette forutsetter at det er et strengt lovverk rundt ordningen, og at det må være en 1091 

grundig prosess som setter krav om pasientens frivillige, tilregnelige og kompetente 1092 

forespørsel. Dette skal ikke være noe legen tilbyr, men noe pasienten selv må 1093 

forespørre. Det må også være en streng oppfølging i forkant før en pasient kan få 1094 

innvilget eutanasi. Helsepersonellet inkludert i prosessen må være spesielt utdannet 1095 

for dette, og få tett oppfølging i arbeidshverdagen.  1096 

 1097 

AUF i Troms vil: 1098 

 Tillate eutanasi i Norge  1099 

 Sikre god oppfølging av helsepersonell inkludert i prosessen 1100 



 Utdanne leger som er spesialisert på eutanasi  1101 
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