08. november 2019

Høringsinnspill til Akademikerne om utkast til policydokument om
helse
Bakgrunn
•
•

•

Akademikerne har utarbeidet et utkast til policydokument for helseområdet, drøftet i styret
19. juni 2019 der følgende vedtak ble fattet: Dokumentet sendes medlemsforeningene til
uttalelse med de innspill som kom i styremøtet.
Akademikerne skriver at dagens Helsepolitiske dokument ble vedtatt av styret 24. oktober
2013, og er dermed nesten seks år gammelt (…) «Hensikten med det forslaget er ikke å legge
frem forslag til et helt nytt innhold i Akademikernes helsepolitikk, men å oppdatere
eksisterende dokument slik at det er i tråd med den nåværende helsepolitiske situasjonen. I
tillegg mener administrasjonen at det er hensiktsmessig å samle alle policydokumenter som
handler om helseområdet.»
Norsk psykologforening ved fagpolitisk avdeling har bidratt med innspill (april 2019) til et
tidligere utkast, under den gitte forutsetningen at det gamle dokumentet skulle revideres og
at det ikke skulle utarbeides et nytt policydokument.

Vurdering av revidert utkast til helsepolitisk dokument
•
•

•
•

Innspillene fra Norsk psykologforening er ivaretatt i stor grad i det reviderte forslaget til
helsepolitikk
Dokumentet fremstår utydelig som et policydokument, med ulik grad av målformulering og
konkretisering av tiltak. På noen områder er både konkrete mål og til dels handlingsplan for
noen områder (eks helsenæringen og matforsyning) utformet, mens det ikke er det på andre
områder.
Dokumentet gjenspeiler i for liten grad sammenheng mellom utfordringer knyttet til
befolkningens helse og tjenestetilbudet og utforming av en målrettet politikk.
Helsenæring- og matsikkerhetspolitikk hører mer naturlig hjemme i et næringspolitisk
dokument.

•

•

Dokumentet er i stor grad preget av ulike foreningers innspill, mer enn policy for
Akademikerne. Det mangler analyse og ambisjon for hva Akademikerne som slagkraftig
paraplyorganisasjon skal tilføre samfunnet og helsepolitikken fremover i en tid der det er
behov for å tenke sammen om gode bærekraftige løsninger både for å fremme helse og for å
tilby bærekraftige tjenester som kommer hele befolkningen til gode uavhengig av kjønn,
alder, etnisitet, bosted mv.
Eksempler på temaområder som kunne samle Akademikerne er eksempelvis teknologisk
utvikling (helseeffekt og tjenesteytelse), behov for å styrke forskning og utvikle kunnskap på
mange områder, utvikling av en spesialisthelsetjeneste basert på mer medvirkning, faglighet
og kvalitet, bedre sammenheng og ressursutnyttelse mellom ulike tjenesteområder, felles
innsats for å løse rekrutteringsutfordringer i kommuner, strategier for tverrfaglighet og
samarbeid m.m

Konklusjon:
Norsk psykologforening mener det bør utarbeides en ny helsepolitikk for Akademikerne.
Det er behov for å beskrive muligheter, utviklingstrekk og utfordringer i samfunnet knyttet til
befolkningens helse og tjenester og se disse i sammenheng med Akademikerorganisasjonenes
samfunnsoppdrag. Policydokumentet bør søke å forene dette i konkrete mål som paraplyen
Akademikerne kan arbeide for.
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