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PSYKISK HELSE ER VIKTIGSTE TEMA FOR 
VALGET 2021
Befolkningen ønsker mer tilgjengelig psykisk helsehjelp, men mange 
opplever å ikke få hjelp når de trenger det. Vi har sett at flere 
behandlingssteder har gått i kriseberedskap som følge av ekstra 
pågang under pandemien, men var psykisk helse et prioritert område 
før pandemien traff?  
Vi trenger partier som vil ta et krafttak for psykisk helse, og som tar 
utfordringene på alvor. Det må sikres at alle som trenger det skal få 
hjelp. Helsevesenet hadde allerede før pandemien store utfordringer 
innen psykisk helse, og forebygging har vært nedprioritert. Tilbudet 
er verken dimensjonert eller driftet på riktig måte. Hvilke politikere 
tør å satse på psykisk helse nå, før det er for sent? 

OM RANGERINGEN
Mental Helse ønsker å gjøre det lettere å orientere seg innen de 
politiske partienes politikk på området. Derfor har vi satt sammen 
et utvalg som har rangert de ulike partiprogrammene ut ifra enkelte 
hjertesaker som er viktige for å kunne sikre et godt helsetilbud. 
Rangeringen er gjort med bakgrunn i de sakene Mental Helse mener 
er viktige for å ivareta psykisk helse i befolkningen. 
Utvalget, bestående av sentrale tillitsvalgte i organisasjonen, har satt 
karakter på innholdet i partiprogrammene basert på 6 punkter som 
er særlig viktige for oss. Rangeringen bruker et terningskastsystem 
hvor 1 er dårligst og 6 er høyest. I tillegg er det foretatt en generell 
vurdering på hvor mye partiene satser på psykisk helse, og hva som 
er tomme lovnader, eller ord og tiltak uten innhold.
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VURDERINGSPUNKTER
· BRUKERMEDVIRKNING

Brukermedvirkning er en rettighet fastlagt i flere lover, og som gir 
mulighet til å påvirke og bidra til bedre helsetjenester på individ- og 
systemnivå. Mental Helse vil at brukerrepresentasjon sikres på alle nivåer 
i forvaltningen, og at alle skal få mulighet til å kunne påvirke sin egen 
behandling. Det er behov for flere brukerstyrte plasser, og samhandlingen 
mellom sykehusene og kommunene må styrkes betraktelig. Videre må 
politikerne sikre at brukermedvirkningen blir ivaretatt på individ- og 
systemnivå. 

· SELVMORDSFOREBYGGING
Selvmord er en tragedie for dem som rammes, og Mental Helse mener 
det gjøres alt for lite for å redusere antall selvmord. De aller fleste som 
forsøker, eller begår selvmord, har vært i kontakt med helsevesenet. 
Potensialet for forebygging i helsevesenets regi er dermed stort. 
Hjelpetelefoner og lavterskeltilbud må styrkes ytterligere, og hele 
befolkningen må regnes som målgruppe. Målet om nullvisjon må 
etterstrebes, og ulike tiltak som lavterskeltilbud, må etableres over hele 
landet. Ungdom må få opplæring i hvordan de skal håndtere psykiske 
utfordringer.  

· TVANG OG RETTIGHETER
Den enkeltes selvbestemmelsesrett og frihet er helt sentrale verdier i 
vårt samfunn, men det finnes situasjoner hvor tvangsbruk betraktes 
som nødvendig og forsvarlig for å ivareta liv, helse og sikkerhet. Mental 
Helse vil at man skal minimere bruken av tvang i psykisk helsevern. Det 
må gjøres gjennom opplæring, kompetanseheving, økt bemanning og 
støtteordninger samt ved å styrke de medisinfrie tilbudene. Mental Helse 
vil ivareta rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne i henhold 
til CRPD-konvensjonen. Konvensjonen er ikke gjennomført i norsk rett, og 
tilleggsprotokollen som gir individer rett til å klage til CRPD-komitéen, er 
ikke signert eller ratifisert, noe partiene må få igjennom på stortinget.

 

- FOREBYGGING OG LAVTERSKEL 
Psykiske helseproblemer koster samfunnet 70 milliarder i året, og er 
svært belastende for dem som rammes. Mange får livslange problemer, 
og det er en sterk økning i unge uføre som følge av psykisk uhelse. Mental 
Helse mener det er et stort potensial i å redusere de økonomiske og 
helsemessige konsekvensene dersom man omstiller helsetilbudet til å 
arbeide forebyggende. Barn og unge må få opplæring og kunnskap om 
egen psykisk helse. Personer som trenger hjelp, må raskt komme i gang 
med behandling, for å unngå at de psykiske helseproblemene vokser mens 
man står i kø. Rask Psykisk Helsehjelp og andre behandlingstilbud uten 
henvisning fra lege, må innføres i hele landet.

 
· KVALITET I BEHANDLING

Mennesker med psykiske helseutfordringer har ofte behov for langvarige 
tjenester fra flere instanser og på flere nivåer. Det er derfor en utfordring 
at tjenestene ikke er organisert slik at det lønner seg å samhandle til det 
beste for brukeren. I tillegg varierer helsetilbudene stort etter hvor i landet 
man bor. Mental Helse mener det er behov for bedre samhandlende 
tjenester, tjenester som setter individuelle behov foran pakkeforløp. God 
kvalitet under behandlingen og godt ettervern bidrar til færre tilbakefall av 
psykiske helseproblemer.

 
 

· OPPTRAPPINGSPLAN OG STYRKING AV BEHANDLINGSTILBUDET
Siden 1980-tallet har antallet sengeplasser i psykisk helsevern blitt 
drastisk redusert fra over 12.000 til nå rundt 3.300 plasser. Samtidig 
har behovet for psykisk helsehjelp økt. Helsevesenet hadde allerede før 
pandemien store utfordringer innen psykisk helse, og forebygging har 
vært nedprioritert. Psykisk helsehjelp er i dag ikke på et tilfredsstillende 
nivå sammenlignet med somatikken. Psykisk sykdom er nedprioritert, og 
Mental Helse mener at en ambisiøs opptrappingsplan må på plass for å 
styrke psykisk helsevern til et nivå vi kan leve med. 
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Brukermedvirkning
Brukermedvirkning har ingen egne eller sentrale 
punkter i Rødts program og nevnes kun i 
sammenheng med at bruk av tvang skal avskaffes 
og at dette krever «… mer brukermedvirkning». 
Mental Helse mener at brukermedvirkning må ha 
en mer sentral rolle, uavhengig av sammenheng, 
og bør sees på som et viktig verktøy i utviklingen 
og gjennomføringen av gode tjenester. Rødt 
havner litt under snittet på dette punktet. 

Selvmordsforebygging
Dette punktet er vurdert etter en gjennomgang 
av alle punktene innen psykisk helse, i 
tillegg til spesifikke punkter som omhandler 
selvmordsforebygging. Den mest effektive måten 
å sikre varig og god selvmordsforebygging på 
er å styrke behandlingstjenestene og innføre 
flere lavterskeltilbud. Rødt går ikke langt i å 
konkretisere hva de ønsker å satse på, men 
«styrke selvmordsforebyggende tiltak» er en 
start. Rask faglig hjelp og innsats innen psykisk 
helse hos unge, samt øke kapasiteten til og 
antallet av offentlige tilbud til behandling av 
psykisk uhelse, anser vi som svært positivt. 

Tvang og rettigheter
Rødt har ambisjoner om å avskaffe bruken 
av tvang i psykisk helsevern med unntak av i 
sikkerhetspsykiatrien. I utgangspunktet støtter 
vi dette, men et psykisk helsevern helt uten 
tvang er ikke realiserbart. Vi håper Rødt vil være 
med på å redusere bruken av tvang, og at de 
prioriterer psykisk helse og behandlingsressurser, 
slik at tvang kun benyttes i ytterste konsekvens, 
og ikke som følge av ressurs- eller tidsmangel. 
Derimot er det svært positivt at Rødt vil 
innlemme FN-konvensjonen for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov, 
fjerne tolkningserklæringene mot artikkel 12, 
14 og 25 og ratifisere tilleggsprotokollen om 
individklageordning.

Forebygging og lavterskeltilbud
Å styrke behandlingstilbudene via kompetanse 
og ressurser er svært avgjørende for god 
forebygging. Her gjør Rødt det svært bra, og de 
vil øke kapasiteten og antallet offentlige tilbud. 
De ønsker å styrke psykisk helsevern for unge 
og BUP. Det fremkommer ikke helt klart, men vi 
tolker det som om at de ønsker å etablere Rask 
Psykisk Helsehjelp over hele landet, noe som 
trekker godt opp i vurderingen. 

Kvalitet i behandling
Programmet har enkelte punkter om 
kompetanseløft og kapasitetsløft, noe som 
henger sammen med kvalitet i psykisk helsevern. 
I tillegg har partiet et sterkt ønske om å skrote 
ordningen med pakkeforløp innen psykisk helse, 
og sørge for et mer fullverdig behandlingstilbud. 
Vi vet at for mange i dag ikke får den hjelpen de 
trenger eller at de blir skrevet ut for tidlig. Rødt 
får pluss for å tenke helhetlig. 

Opptrappingsplan og styrking av 
behandlingstilbudet
Dette punktet er nok det sterkeste området til 
Rødt, hvor de ønsker en ambisiøs opptrapping 
i alle helsetjenester innen psykisk helse. Økte 
personalressurser, flere langtidsplasser og 
brukerstyrte senger, fullfinansierte brukerstyrte 
lavterskeltilbud, bedre psykisk helse hos 
flyktninger og unge og etablering av Rask Psykisk 
Helsehjelp i hele landet, for å nevne noe.  

HELE PARTIPROGRAMMET

TERNINGKAST

Rødt har et enkelt, men ambisiøst program for psykisk helse. De får med seg mange 
av de viktige behovene for å styrke psykisk helse, som Rask Psykisk Helsehjelp, øke 
kapasitet og personell innen alle behandlingsområder, kompetanseløft og særlig innsats 
mot barn og unge. I tillegg vil de avskaffe egenandelen for psykisk helsevern. Noe uklart 
på enkelte områder, men et godt program som havner rett over snittet.
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helse- og omsorgsvirksomheten, uavhengig av 
funksjonsnedsettelse og diagnose og i samsvar 
med FN-konvensjonen om rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Forebygging og lavterskeltilbud
SV har god politikk på dette området, og de 
kommer med konkrete mål for å omstille psykisk 
helsevern til å arbeide mer forebyggende. 
Blant annet ønsker de at det skal bli lettere å få 
behandling uten å måtte ha henvisning fra lege, 
noe som er svært velkomment. I tillegg vil de 
etablere flere samt utvikle lavterskeltjenester i 
kommunene og bedre skolehelsetjenestene. Vi 
skulle gjerne sett en ambisjon om etablering av 
Rask Psykisk Helsehjelp i alle kommuner.

Kvalitet i behandling
I programmet til SV kommer det frem at de 
ønsker forløpsgaranti fremfor pakkeforløp, 
noe vi støtter. Det er viktigere at behandler får 

mulighet til å følge opp pasienter med bedre 
vurderingsevne. Vi skulle gjerne sett at SV hadde 
politikk på å få ned rapporteringskravet, slik at 
behandlere kan ha mer fokus på pasienter og 
mindre på papirarbeid. Men økt bemanning 
og flere døgnplasser, kompetanseheving og 
behandlingstilbud påvirker kvaliteten i psykisk 
helsevern positivt. 

Opptrappingsplan og styrking av 
behandlingstilbudet
SV har tidligere vært veldig opptatt av at psykisk 
helsevern må styrkes betraktelig, noe vi har 
sett i saker de har fremmet for stortinget og i 
deres alternative statsbudsjett. Det er litt synd 
at programmet deres ikke fullt ut gjenspeiler de 
konkrete ambisjonene vi har sett tidligere, men 
det kommer frem at grunnbemanningen må 
økes, og at flere behandlingstilbud må bygges ut. 
Samtidig er det positivt at SV ønsker å satse på 
forebygging, noe det er et stort behov for. 

Brukermedvirkning
Programmet til SV har få punkter om 
brukermedvirkning, men de viktigste er 
med. De ønsker å sikre innbyggerne bedre 
kontinuitet i tilbudet, økt brukermedvirkning 
og mer tverrfaglige tjenester. Samtidig ønsker 
de flere brukerstyrte plasser, medisinfrie 
behandlingstilbud, og de vil gjøre det enklere å få 
behandling uten henvisning fra lege. 

Selvmordsforebygging
Dessverre nevnes ikke selvmordsforebygging 
konkret i SVs program, men 
selvmordsforebygging gjøres best gjennom 
forebygging av psykiske helseproblemer og 

lavterskeltilbud. Kombinasjonen av å øke 
lavterskeltilbudene, behandlingsstedene og 
forebyggende tiltak for barn og unge, vil være 
gode tiltak mot selvmord. Likevel skulle vi helst 
sett en større satsing på dette området.

Tvang og rettigheter
SV ønsker å minimere bruken av tvang gjennom 
opplæring, økt bemanning, kompetanseheving 
og støtteordninger. Dette er svært viktige punkter 
som må inn for at tvangsbruk skal reduseres. 
Mental Helse mener at det er mye tvang som kan 
forebygges, og SV har vist forståelse for dette og 
støtter oss i denne saken. Det er også positivt 
at SV ønsker å jobbe for å endre tvangslovene i 
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SV har helt klart forstått at det lønner seg å satse på psykisk helse, og partiet gjør det 
bra på de fleste vurderingspunkter. Vi savner større satsing på selvmordsforebygging 
og et mål om Rask Psykisk Helsehjelp i alle landets kommuner, men SV har gode 
ambisjoner om å styrke psykisk helsevern. Særlig positivt er det at de vil øke 
bemanningen og kompetansen innen tjenestene, samt at de vil redusere bruk av tvang. 
Et annet viktig punkt er at de vil styrke kompetansen på områdene traumelidelser og 
traumebehandling, noe som er svært mangelfullt innen dagens tilbud. 

TERNINGKAST

HELE PARTIPROGRAMMET

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2021/06/endelig-bm-nett.pdf


Brukermedvirkning
Programmet til Arbeiderpartiet tar 
brukermedvirkning på alvor. Pasientene skal 
lyttes til og få mulighet til å være i dialog med sine 
behandlere. De ønsker en tillitsreform hvor både 
behandlere og pasienter skal få større innflytelse 
over behandlingene. Arbeiderpartiet vil styrke 
brukermedvirkningen i pasientbehandlingen, 
blant annet ved at pasientene gis mulighet 
for tilbakemelding med vurdering av mottatt 
behandling. Vi håper at Arbeiderpartiet også 
husker på å lytte til brukerne i utformingen av 
helsetjenestene. 

Selvmordsforebygging
Arbeiderpartiet har ikke en imponerende politikk 
gjeldende selvmordsforebygging, da emnet 
kun er nevnt i en liten setning, men ved å se 

programmet i et større bilde, har Arbeiderpartiet 
lyttet til oss og utformet en god politikk på 
områder som er viktige for å lykkes i arbeidet 
med selvmordsforebygging. Blant annet satser 
de tungt på ungdomshelse, lavterskeltilbud, 
ettervern, BUP og økt samhandling i tjenestene. 

Tvang og rettigheter
Det er veldig synd at et så viktig punkt som 
tvang ikke har blitt tatt med i programmet til 
Arbeiderpartiet. Norge har den høyeste andelen 
tvangsinnlagte i Europa. Av alle som er innlagt 
til døgnopphold får 9% av disse et tvangsvedtak 
i løpet av oppholdet, noe som er altfor høyt. 
Selv om Arbeiderpartiet ikke har konkret 
politikk på området, ser vi at forebygging og økt 
kompetanse er viktige hjelpemidler til å få ned 
tvangsbruken, noe partiet har politikk på. Det 

teller positivt at Arbeiderpartiet vil innlemme 
FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske 
menneskerettighetsloven.

Forebygging og lavterskeltilbud
På dette området er Arbeiderpartiet sterkest, 
og de stiller med Rask Psykisk Helsehjelp i alle 
landets kommuner samtidig som de vil satse 
på skolehelsetjenesten, ungdomshelse, raskere 
igangsettelse av behandling, økte ressurser til 
organisasjonene innen psykisk helsevern og 
bedre ettervern og oppfølging av pasienter etter 
behandling. 

Kvalitet i behandling
Arbeiderpartiet har en tydelig formening om 
at rapportering og byråkrati har for stor plass i 
behandlingsforløpet i psykisk helsevern, noe vi 
er enige i, men kommer ikke med konkret forslag 
til hvordan dette kan løses. Derimot ønsker 

de å satse på forebygging, lavterskeltilbud, økt 
bemanning, ettervern og mer sammenhengende 
tjenester, noe som helt klart bidrar til økt kvalitet i 
behandlingen.

Opptrappingsplan og styrking av 
behandlingstilbudet
Arbeiderpartiet ønsker å lage en forpliktende 
opptrappingsplan for psykisk helse og få ned 
behandlingskøene, slik at alle som har behov 
for akutt hjelp, får det. Partiet har helt klart 
en god visjon når det gjelder hvilke punkter 
de ønsker å styrke, og de er på rett spor når 
de vil løfte psykisk helsevern til et akseptabelt 
nivå. Med de mange punktene Arbeiderpartiet 
har i programmet sitt, er det svært viktig at de 
økonomiske forpliktelsene også blir fulgt opp. Vi 
har sett at Arbeiderpartiet har prioritert psykisk 
helse i alternative statsbudsjett og i saker på 
stortinget, derfor forventer vi at partiet følger opp 
i kommende stortingsperiode.  
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Arbeiderpartiets partiprogram gjør det svært godt i vår gjennomgang, og det får nesten 
toppkarakter for å tenke helhetlig og satse på viktige områder innen psykisk helse. 
Partiet ønsker økt brukermedvirkning, og de satser stort på forebygging av psykiske 
helseplager. Vår bønn om å etablere Rask Psykisk Helsehjelp i hele landet har blitt hørt, 
og partiet har vist engasjement i å løfte psykisk helsevern.

TERNINGKAST

HELE PARTIPROGRAMMET

https://www.arbeiderpartiet.no/om/program/


Tvang og rettigheter
Senterpartiet ønsker riktig bruk av tvang, uten 
videre beskrivelse. Dessverre nevnes det ikke 
mer om hva som ligger bak ordet «riktig». Sett i 
sammenheng med at det ikke er lagt opp til mer 
brukermedvirkning, er vi bekymret for at dette 
kan tolkes i flere retninger hvor vi kan ende opp 
med mer tvang. Norge har allerede høyest andel 
tvangsinnlagte i Europa, og bruken av tvang i 
psykisk helsevern er for høy. Vi skulle heller sett 
at partiet ønsket en mer tydelig reduksjon av 
bruk av tvang. Det er positivt at Senterpartiet vil 
inkorporere FN`s konvensjon for rettighetene 
til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD) i 
norsk lov.

Forebygging og lavterskeltilbud
Partiet ønsker å arbeide for at alle kommuner 
tilbyr lavterskeltiltak til sine innbyggere for å 
forebygge alvorlig psykisk uhelse, men går ikke 
nærmere inn på hvilke tilbud dette kan 
være. Mental Helse har vært tydelige på at Rask 
Psykisk Helsehjelp i alle kommuner er et godt 
forebyggende tiltak. I tillegg er det viktig at 

ungdom får bedre kunnskap om psykisk helse i 
grunnutdanningen, og vi oppfordrer partiene til å 
innføre YAM (Youth Awareness for Mental Health) 
som kurs for alle skoleungdommer. 

Kvalitet i behandling
Programmet sier lite om økt bemanning, 
kompetanseløft og mer tid til behandling fremfor 
rapportering. Men vi anser det som positivt 
at partiet ønsker å styrke tilbudet om psykisk 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og korte 
ned ventetider via satsing på desentraliserte 
polikliniske tilbud.

Opptrappingsplan og styrking av 
behandlingstilbudet
Det er svært positivt at partiet går inn for å 
trappe opp investeringene i psykisk helsevern, 
og at dette gjøres igjennom rammefinansiering. 
Senterpartiet vil blant annet styrke 
spesialisthelsetjenesten, øke døgnkapasiteten, 
videreutvikle BUP og DPS, skolehelsetjenesten, 
og de vil gjennomføre en kommunal 
opptrappingsplan på området.  

Brukermedvirkning
Senterpartiet har ingen politikk gjeldende 
brukermedvirkning innen psykisk helsevern 
i partiprogrammet. Mental Helse er veldig 
opptatt av at brukere av tjenestene skal bli 
hørt, og at de skal få mulighet til å påvirke 
behandlingsforløpet sitt i samråd med behandler, 
men også at brukerorganisasjonene og brukere 
skal inkluderes i utformingen og evalueringen 
av tjenestene. Det er skuffende at det ikke 
gjenspeiles interesse for brukermedvirkning i 
Senterpartiets program.

Selvmordsforebygging
Senterpartiet forplikter seg til regjeringens 

handlingsplan for selvmordsforebygging, noe 
som er svært positivt. Handlingsplanen skal 
jobbe bredt for at selvmord og selvmordsforsøk 
skal reduseres, med nullvisjon som mål. Mental 
Helse er tydelige på at selve intensjonen til 
handlingsplanen kan være god, men at den 
mangler ressurser til å kunne realiseres. Her 
håper vi at Senterpartiet viser styrke og følger 
opp med økonomiske muskler. I tillegg ønsker 
partiet å styrke tilbudet til etterlatte samt de 
lokale krisetilbudene, og de vil intensivere 
det selvmordsforebyggende arbeidet i kjente 
risikosituasjoner som dramatiske livshendelser 
og sårbare overganger i behandlingsforløp, noe 
som er positivt.
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Senterpartiets program har generelt god politikk på psykisk helse, men vi skulle gjerne 
sett mer konkrete forslag på flere områder, som lavterskeltilbud og hvordan de vil øke 
kvaliteten i behandlingstjenestene. Vi er noe bekymret for hva partiet legger i «riktig 
bruk av tvang», og at brukermedvirkning ikke er ivaretatt, men berømmer partiet for å 
ha gode psykisk helsetjenester som mål i hele landet. 

TERNINGKAST

HELE PARTIPROGRAMMET

https://www.senterpartiet.no/stortingsvalg-2021/program
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MDG har en ambisjon om å satse på forebygging innen psykisk helse. De ønsker å jobbe 
for kortere ventetider og at flere får hjelp raskt så sykdomsbyrden og kostnadene 
holdes lave. Partiet gjør det godt på flere områder, men vi savner tydeligere og mer 
konkret politikk på dette området.  

Brukermedvirkning 
Partiprogrammet har i liten grad ivaretatt 
brukermedvirkning og det er stort sett 
begrenset til arbeid med handlingsplan for 
selvmordsforebygging. Mental Helse er veldig 
opptatt av at brukere av tjenestene skal bli 
hørt, og at de skal få mulighet til å påvirke 
behandlingsforløpet sitt i samråd med behandler, 
men også at brukerorganisasjonene og brukere 
skal inkluderes i utformingen og evalueringen 
av tjenestene. Derimot er det positivt at partiet 
ønsker å videreutvikle medisinfrie tilbud. 

Selvmordsforebygging 
MDG gjør riktig i å satse på selvmordsforebygging 
igjennom å styrke handlingsplanen for 
selvmordsforebygging igjennom samarbeid med 
fagmiljø, pårørende og brukerorganisasjoner. 
Handlingsplanen er et viktig verktøy for 
selvmordsforebygging og fagmiljøer, pårørende 
og brukerorganisasjoner er allerede involvert i 
dette arbeidet. Vi håper derfor MDG har noe mer 
ambisjoner enn å følge opp det arbeidet som 
allerede gjøres i dag.  

Tvang og rettigheter
Det er positivt at partiet ønsker å se nærmere 
på hvilke konsekvenser endringene i Lov om 
psykisk helsevern har hatt på både pasienter 
og samfunnet. Mental Helse er opptatt av at 
tvangsbruk skal reduseres og støtter MDG i det 
forebyggende arbeidet mot bruk av tvang som 
virkemiddel. Mental Helse skulle gjerne sett 
at partiet hadde en mer ambisiøs satsing på 
psykisk helse, for økte ressurser ville bidratt til 
redusert bruk av tvang. Det er positivt at MDG vil 
implementere FN`s konvensjon for rettighetene 

til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD) i 
norsk lov.

Forebygging og lavterskeltilbud
Partiprogrammet til MDG har noen punkter om 
økt forebygging og bedre lavterskel, men disse er 
svært lite konkrete og mangelfulle. Blant annet 
vil partiet «styrke», «prioritere» og «videreutvikle» 
enkelte områder, men sier veldig lite om hvor 
mye, og hvordan. Det gis ingen løfter om Rask 
Psykisk Helsehjelp i alle kommuner eller andre 
alternativer uten henvisning fra lege. Derimot 
har MDG en ambisjon om å satse på kortere 
ventetider, digitale behandlingstilbud og vil 
jobbe med frivillige for å redusere ensomhet i 
samfunnet, noe som er veldig positivt. 

Kvalitet i behandling
MDG anerkjenner at psykisk helsevern i Norge 
er underdimensjonert og partiet ønsker å 
dimensjonere opp helsetjenesten for psykiske 
lidelser på alle nivåer i helsevesenet, blant 
annet ved å utdanne og ansette flere fagfolk 
og styrke fastlegeordningen. Det sies lite om 
samhandlende tjenester, men vi er positive til at 
partiet ser viktigheten av en smidigere overgang 
for brukeren mellom de ulike tjenestene. 

Opptrappingsplan og styrking av 
behandlingstilbudet 
MDG har ingen tydelig opptrappingsplan for 
psykisk helse, men igjennom flere tiltak ønsker 
partiet å styrke tilbudet. Blant annet ønsker 
partiet å korte ned ventetidene, øke kompetanse 
i skolehelsetjenesten, satse på samarbeid mellom 
NAV og helsesektoren og jobbe for en bedre 
forebygging av psykiske sykdommer.

15

TERNINGKAST

HELE PARTIPROGRAMMET

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mdg/pages/2526/attachments/original/1620815600/Arbeidsprogram_MDG_2021-2025.pdf?1620815600


16 17

Partiet Sentrum stikker av med seieren for den beste og mest gjennomgående 
politikken innen psykisk helse. Partiet har innen flere områder avsnitt og kapitler 
dedikert til psykisk helse, og det er nettopp dette Mental Helse ser etter – partier som 
tenker helhetlig, forebyggende og som tør å satse på psykisk helse. Vi berømmer partiet 
for å være tydelige og ambisiøse i sin politikk, og håper at mange av målene partiet 
setter seg vil realiseres!

Brukermedvirkning
Partiet Sentrum har en nesten feilfri politikk på 
flere viktige områder innen brukermedvirkning, 
og vil styrke brukermedvirkningen for både 
pasienter og pårørende på individ-, system-, og 
politisk nivå. I tillegg ønsker partiet at barn og 
unge, som har behov for støtte og behandling, 
skal høres og være med på å sette sine egne mål 
i samarbeid med tjenesten, noe som er unikt, da 
ingen andre partier har så omfattende politikk på 
området. 

Selvmordsforebygging
Igjen er partiet Sentrum best ute blant 
partiene. De har ikke bare én setning om 
selvmordsforebygging, men et helt avsnitt med 
5 konkrete punkter. Blant annet ønsker de å 
innføre helsefremmende og forebyggende 
undervisningsprogram for psykisk helse 
blant barn og unge (YAM), øke budsjettene til 
selvmordsforebyggende tiltak, legge til rette for 
kurs i selvmordsforebygging og ikke minst gjøre 
en særlig innsats for LHBTI-personer som er en 
særlig utsatt gruppe. Vi berømmer ambisjonene 
og ønsker dem hjertelig velkommen!

Tvang og rettigheter
På dette punktet er det nok noe uenighet mellom 
Mental Helse og partiet Sentrum. Det vi er enige 
om er at det skal jobbes for å redusere bruken av 
tvang, og at bruken kun skal benyttes ved behov 
under særskilte omstendigheter. Men partiet 
tar avstand fra «tvangsbegrensningsloven» 
som har som hensikt å omgjøre lovverket og 
begrense tvangsbruk. Mental Helse er positive 
til tvangsbegrensningsloven, noe vi gjerne 
vil diskutere videre med partiet. Sentrum vil 
inkorporere CRPD-konvensjonen i norsk lov.

Forebygging og lavterskeltilbud
Partiet har en svært omfattende psykisk 
helsepolitikk, og har mange punkter (langt 
flere enn de øvrige partiene) som trekker 
forebyggingsarbeid og lavterskeltilbud i riktig 
retning. Hvis man kan tolke at «lavterskeltilbud 
skal sikres i alle lokalsamfunn» betyr det 
samme som å sikre Rask Psykisk Helsehjelp i 
alle kommuner, ville vært ideelt. I tillegg ønsker 
partiet å etablere egne lavterskeltilbud for barn 
og unge, noe Mental Helse stiller seg svært 
positive til, da denne aldersgruppen sjelden har 
andre muligheter enn skolehelsetjenesten, BUP 
og DPS å henvende seg til. 

Kvalitet i behandling
Det er ingen tvil om at partiet setter kvalitet i 
behandlingstilbudet høyt, og at de legger opp til 
et godt behandlingsforløp for både barn, voksne 
og eldre. Det mest positive er at de ser nytten 
av å legge til rette for samhandlende tjenester i 
spesialist- og kommunal helsetjeneste. Samtidig 
ønsker de å styrke koordineringsinnsatsen i 
kommunene, som vil bidra til at de som trenger 
langvarig hjelp, eller hjelp fra ulike tjenester, 
ivaretas. 

Opptrappingsplan og styrking av 
behandlingstilbudet 
Partiet Sentrum lover svært mye i programmet 
sitt, og punktene er både klare og tydelige på 
hva som skal gjøres. Mental Helse støtter de aller 
fleste punktene og ønsker dem velkommen. Det 
er behov for en ambisiøs opptrapping av psykisk 
helsevern i hele landet. Men det må forpliktes, og 
partiet lover å innføre en opptrappingsplan for 
psykisk helse med øremerkede midler.
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KrF et ønske om å inkorporere konvensjonen 
om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD) i norsk lov, noe som teller 
positivt i vår vurdering. 

Forebygging og lavterskeltilbud
KrF gjør det riktig i å gå til valg på å innføre 
Rask Psykisk Helsehjelp i hele landet. I tillegg vil 
partiet jobbe for å etablere et landsdekkende 
tilbud med Fontenehus, og de vil satse på 
UngArena og SeniorArena som møteplasser. 
Samtidig vil partiet prioritere tiltak og samarbeid 
med organisasjoner som forebygger psykiske 
helseutfordringer. Partiet satser også på å 
redusere ventetiden på behandling som vil ha en 
forebyggende effekt, da det bidrar til at syke ikke 
blir sykere mens de venter. 

Kvalitet i behandling
Partiprogrammet har ikke mange punkter som 
omhandler kvalitet, men partiet skal berømmes 
for å ha ambisjoner om å øke kompetansen 

til helsearbeidere gjeldende traumer, vold 
og overgrep. Dette er i dag et sporadisk 
behandlingsområde, som ofte har manglende 
kompetanse og som må styrkes. I tillegg vil 
partiet styrke kapasiteten og redusere ventetiden, 
noe som kan ha god effekt på kvaliteten i 
behandlingen. 

Opptrappingsplan og styrking av 
behandlingstilbudet 
Som regjeringsparti har KrF påvirket psykisk 
helsetilbudet, og det har blant annet fått 
igjennom opptrappingsplan til psykisk helse for 
barn og unge. Denne ønsker de å videreføre, 
noe som er positivt. Partiet ser også behov for 
å styrke kapasiteten og øke finansieringen til 
behandling, men her trengs det et solid løft 
for å komme på et akseptabelt nivå. På egne 
nettsider skriver de at de vil øke bevilgningene til 
psykisk helse med 3 milliarder over de tre neste 
statsbudsjettene. 

Partiet har flere gode politiske prioriteringer i sitt partiprogram, men vi savner 
de store linjene. Blant annet har de lite om brukermedvirkning, tvangsbruk og 
selvmordsforebygging. For øvrig har de noen positive elementer som å styrke tilbudene, 
både lavterskel- og helsetilbud, satse på barn og unge samt satse på UngArena, 
SeniorArena og YAM.

Brukermedvirkning
KrF har svært lite om brukermedvirkning i 
partiprogrammet sitt, og det begrenser seg i 
hovedsak til støtten til å kunne fortsette med 
pakkeforløp som skal legge til rette for at 
pasienter får mulighet til å påvirke behandlingen. 
I utgangspunktet er ikke Mental Helse veldig 
fornøyde med pakkeforløpene, da vi ikke har sett 
positive effekter av disse i undersøkelsene som er 
gjort siden tilbudet startet opp. Det er litt synd at 
partiet ikke vier mer plass til brukermedvirkning, 
da dette er en viktig del av behandlingen og 
utformingen av tjenestetilbudene. 

Selvmordsforebygging
Dette punktet har ikke partiet nevnt i 
programmet sitt, men de er innom området 

indirekte ved å satse på UngArena, SeniorArena 
og YAM som er møteplasser og helsefremmende 
og forebyggende undervisningsprogram for 
psykisk helse blant barn og unge, og som driftes 
av Mental Helse. I tillegg til dette ønsker partiet å 
innføre landsdekkende lavterskeltilbud, forsterke 
skolehelsetjenesten og sikre et godt ettervern, 
noe som er positivt.  

Tvang og rettigheter
Partiet har ingen politikk på bruk av tvang i 
partiprogrammet, noe som er svært uheldig, da 
dette er viktige områder å ivareta. Tvangsbruk 
innen psykisk helsevern er svært utbredt i Norge, 
og Mental Helse jobber for redusert bruk av 
tvang. Vi skulle gjerne sett at partiet kunne ha en 
klar politikk på dette området. Til gjengjeld har 

TERNINGKAST

HELE PARTIPROGRAMMET

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox
.c

om

https://krf.no/politikk/politisk-program/


20

Stortingsprogrammet til Venstre har flere gode punkter om psykisk helse som vi støtter 
fullt ut, men partiet er noe tilbakeholden på konkrete tiltak og mål. Vi skulle gjerne sett 
litt flere konkrete mål om hvordan de vil løfte psykisk helsevern til et akseptabelt nivå. 
Derimot berømmer vi partiet for å inkludere YAM, som et prøveprosjekt i første omgang, 
men med håp om å gjøre det til et varig tilbud for barn og unge. Partiet har også god 
politikk innen tvang, og det ønsker å satse sterkt på selvmordsforebygging. 

Brukermedvirkning
Venstre går bort fra regjeringen sin satsing på 
pakkeforløp, men vil ivareta brukermedvirkning 
og et behandlingsopplegg som passer den 
enkelte. Partiet er opptatt av å finne løsninger 
der pasienten i størst mulig grad er med på å 
bestemme behandlingsformen, noe vi er svært 
positive til. I tillegg ønsker partiet å beholde 
frister og rettigheter som pasienter har fått 
gjennom pakkeforløpene. 

Selvmordsforebygging
Partiet gjør det veldig klokt i å satse på 
selvmordsforebygging gjennom forebygging, 
som det å innføre helsefremmende og 
forebyggende undervisningsprogram for psykisk 
helse blant barn og unge (YAM). Studier viser 
at elever som gjennomfører dette programmet 
reduserer sannsynligheten for selvmordstanker 
og depresjon med 50%. Venstre gjør det helt 
riktige i å øke legevakttjenestens kompetanse 
innen psykiatri og samtidig øke antall 
behandlingsplasser, spesielt for å forebygge 
selvmord.

Tvang og rettigheter
Venstre vil minimere bruken av tvang innen 
psykisk helsevern. Samtidig anerkjenner de at 
personer med alvorlige psykiske lidelser har 
et særskilt behov for beskyttelse i alvorlige 
sykdomsperioder, og vil legge til rette for at 
behovet for beskyttelse blir ivaretatt, noe Mental 
Helse støtter. Venstre vil ta FN-konvensjonen 
om rettighetene til personer med nedsatt 

funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven, 
og gjennomgå vergemålsordningen med sikte på 
å endre den til en beslutningsstøtteordning i tråd 
med CRPD, noe vi anser som positivt.

Forebygging og lavterskeltilbud
Som nevnt under punktet for 
selvmordsforebygging, ønsker Venstre å satse på 
YAM som er et helsefremmende og forebyggende 
undervisningsprogram for unge samtidig som 

de ønsker å bygge ut både forebyggende og 
behandlende tilbud til ungdom og studenter. 
Vi kan også anbefale Venstre å styrke sin egen 
handlingsplan for selvmordsforebygging i 
budsjettene. 

Kvalitet i behandling
Venstres program sier ikke mye om hvordan de 
ønsker å styrke kvaliteten i psykisk helsevern. 
Det er positivt at de vil beholde tidsfrister 
og rettigheter fra pakkeforløpene, men vi 
skulle gjerne sett at de viet mer plass til å øke 
bemanningen og styrke hjelpetilbudene, slik at 
behandler og pasient får mer tid sammen. 

Opptrappingsplan og styrking av 
behandlingstilbudet 
Partiet har som mål å styrke både 
opptrappingsplan for barn og unges psykiske 
helse samt opptrappingsplan mot vold og 
overgrep mot barn. Venstre ønsker å bygge ut 
flere døgnplasser og satse på legevakttjenestene 
innen psykisk helse. Vi skulle nok ønsket oss litt 
flere ambisjoner om et varig løft for psykisk helse.  
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Generelt er programmet til Høyre nokså skuffende når det gjelder psykisk helse. Det 
kommer frem lite nytt, og det virker som om de ikke har store ambisjoner på området 
annet enn å styrke enkelte områder og sørge for litt bedre samhandling mellom ulike 
tjenester. Det er positivt at de ønsker mer oppsøkende tjenester til mennesker med 
alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet. Men vi forventet mer fra Høyre.

Brukermedvirkning
Høyres partiprogram sier ikke noe om hvordan 
de ønsker å ivareta brukermedvirkning innen 
psykisk helse, men de har noen områder som 
beveger seg noe inn på dette temaet. Blant 
annet vil de differensiere behandlingsmetodene 
mer etter enkeltmenneskers ulike behov, og 
de vil videreutvikle pakkeforløpene. Mental 
Helse mener det er viktig at Høyre ivaretar 
brukermedvirkningen, både i behandling og i 
utvikling av hjelpetjenester.

Selvmordsforebygging
Høyre har i regjering lagt frem handlingsplan 
for forebygging av selvmord, og den ønsker de 
å jobbe videre med. De vil ha en nullvisjon for 
selvmord, og retter seg særlig inn mot barn og 
unge via forebyggende tiltak. Vi ser det også 
som svært positivt at de vil jobbe for en aktiv og 
oppsøkende tjeneste til mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser, og ser det i sammenheng 
med integrering av jobb og økonomi hvor NAV 
skal involveres for å jobbe for bedre psykisk 
helse. Det er i tillegg svært positivt at de vil 
oppdatere kompetansen på psykisk helse og 
selvmordsforebygging blant helsepersonell, da 
de fleste selvmord skjer i sammenheng med at 
personen har vært i kontakt med helsevesenet. 

Tvang og rettigheter
Partiprogrammet har ingen politikk gjeldende 
tvangsbruk, noe som er uheldig. Norge 
er det landet i Europa med høyest andel 
tvangsinnleggelser, og har en utbredt tvangsbruk 
innen psykisk helsevern. Vi kan ikke se at andre 
tiltak i programmet kan virke positivt inn på 
det å redusere tvangsbruk, noe vi etterlyser i 
programmet. Vi etterlyser også en ambisjon om å 

innlemme og ratifisere CRDP, som har uteblitt fra 
partiprogrammet.

Forebygging og lavterskeltilbud
Partiet går inn for at alle kommuner har et 
synlig og tilgjengelig lavterskeltilbud, uten å 
gå noe særlig mer inn på hva det innebærer. 
Høyre ønsker å sikre et godt digitalt psykisk 
tjenestetilbud med mål om forebygging og tidlig 
behandling av psykiske lidelser, noe som er 
positivt, men vi skulle ønske at partiet var noe 
mer ambisiøse og konkrete i sitt partiprogram. 
Vi skulle helst sett at partiet gikk inn for Rask 
Psykisk Helsehjelp i alle landets kommuner, og 
at alle elever får tilbud om å gjennomføre YAM 
som er et helsefremmende og forebyggende 
undervisningsprogram for unge.

Kvalitet i behandling
Det er flere punkter som kommer godt ut, og 
Høyre ser verdien i mer sammenhengende 
og oppsøkende tjenester. Vi er positive til de 
oppsøkende tjenestene, og ser nytten i å fortsette 
å bygge ut ACT-, FACT- og FACTung-team over 
hele landet.

Opptrappingsplan og styrking av 
behandlingstilbudet 
Høyre har mange gode forslag til hvordan man 
kan få mer ut av tjenestene, men en ambisiøs 
opptrappingsplan og satsing på psykisk helsevern 
kan vi ikke se. Tilsynelatende kan det virke som 
om partiet har gode intensjoner med å involvere 
NAV, styrke kompetansen i helsetjenestene og 
flere andre tiltak, men psykisk helse trenger en 
opptrapping i budsjett, tjenester og bemanning 
for å komme på et akseptabelt nivå, noe vi savner 
i dette programmet. 
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FrP har et nokså kort avsnitt om psykisk helse i programmet sitt, og det virker å være 
lite ambisiøst og konkret. Blant annet mangler det punkter om brukermedvirkning 
og selvmordsforebygging. Det finnes heller ingen konkrete planer om å etablere flere 
lavterskeltilbud eller for å øke bemanningen i helsetilbudene. Det sies nokså lite om 
hva som skal satses på. I en tid hvor psykisk helse er så viktig, og hvor vi har store 
utfordringer innen psykisk helsevern, burde man kunne forvente mer. 

Brukermedvirkning
FrP har ingen konkrete punkter innen 
brukermedvirkning, noe vi sterkt anbefaler å ivareta. 
Derimot legger de opp til at personer med langvarige 
psykiske helseproblemer skal få anledning til å ha 
åpen plass i behandlingstjenestene. Vi etterlyser mer 
brukermedvirkning i programmet, både på individ- 
og systemnivå. 

Selvmordsforebygging
Ingen imponerende satsing innen 
selvmordsforebygging er å finne, og programmet 
er nokså kortfattet rundt dette området. Det 
begrenser seg i stor grad til én setning; å «styrke 
arbeidet for å forhindre selvmord», uten at det 
beskrives hvordan dette kan gjøres. 

Tvang og rettigheter
FrP mener et differensiert tilbud er avgjørende for 
å redusere bruk av tvang og tung medisinering i 
psykiatrien, og at det gjøres for lite tidlig oppfølging, 
og at de kommunale, økonomiske rammene er for 
små, noe som bidrar til økt tvangsbruk. Her er vi 
enige, og ønsker økt bemanning, mer forebygging 
og økt kompetanse for å hindre at tvangen blir så 
omfattende som den er. Dette må nedfelles i lov 
om tvangsbruk. Det er skuffende at FrP ikke nevner 
CRPD med ett eneste ord.

Forebygging og lavterskeltilbud
Frp foreslår å styrke forebyggingsarbeidet 

gjennom skolehelsetjenesten. Det mest ønskelige 
hadde vært om programmet kunne kommet med 
konkrete forslag til hvordan de ønsker å gjøre 
det, men vi ønsker veldig gjerne at FrP satser på 
YAM i skolene, og at de etablerer Rask Psykisk 
Helsehjelp i alle landets kommuner, som et 
minimum. 

Kvalitet i behandling
Det er positivt at partiet går inn for en 
finansieringsmodell som sikrer at alle pasienter 
får behandling, uavhengig av økonomien til 
kommunene og helseforetakene. Mental Helse 
er ikke nødvendigvis for at private aktører skal 
prioriteres i så stor grad som partiet legger opp 
til, og vil heller at offentlige midler skal benyttes 
for å styrke de offentlige tjenestene. Da blir det 
lettere å få til gode, samhandlende tjenester.

Opptrappingsplan og styrking av 
behandlingstilbudet 
Vi skulle nok ønske oss en mer ambisiøs og 
detaljert plan for hvordan psykisk helsevern skal 
styrkes. 
I programmet begrenses det til at det er noen 
få områder som styrkes, uten at det kommer 
godt nok frem hva som skal gjøres og hvordan. 
Dagens situasjon i psykisk helsevern befinner seg 
på et veldig lavt nivå, og det er behov for et solid 
og varig løft. Vi ser ikke at dette partiprogrammet 
helt har tatt dette innover seg. 

TERNINGKAST

HELE PARTIPROGRAMMET

Fo
to

: P
ia

 S
øn

st
rø

d

https://www.frp.no/files/Partiprogram/2021-2025/Partprogram-2021-2025-web.pdf

