
Likestill psykiatri og somatikk! - Ikke stopp trygdeutbetalinger ved innleggelse i psykiatrisk 
behandlingsinstitusjoner - Mor og far skal ikke ta regningen 
 
Svar:  
FrP er helt enig i at det må bli slutt på forskjellsbehandlingen av pasienter som er innlagt psykiatriske 
behandlingsinstitusjoner og somatiske sykehusavdelinger. Det må bli likhet for loven, og alle 
pasientene skal ha like rettigheter.  
 
Sammen med SV og Sp foreslo vi tidligere i år at regjeringen skulle fremme nødvendige forslag til 
endringer i lov om folketrygd for å sikre likebehandling av personer som er innlagt i psykiatriske 
behandlingsinstitusjoner eller rusinstitusjoner og personer som er innlagt i somatiske 
sykehusavdelinger. Begge pasientgrupper må fritas for reduksjon i sine ytelser fra folketrygden. Det 
forslaget ble dessverre ikke vedtatt, men det ble flertall for at regjeringen skulle utrede endringene 
som må til å sikre likebehandling og komme tilbake med forslag til endringer som sikrer dette. Det 
forventer FrP blir prioritert av regjeringen, og at vi allerede neste år kan vedta lovendringene.  
 
Gi pårørende i psykisk helse den status vi fortjener! - Pleiepenger/sykepenger - Pensjonspoeng - 
Avlastning Vi er ikke samfunnets sparebøsse! 
 
Svar:  
Frp vil at brukere og deres pårørende skal ha de samme rettighetene, bistand og støtte. Pårørende er 
i de aller fleste tilfellene, en viktig ressurs, både for sine nærmeste og for samfunnet. De skal slippe å 
måtte bekymre seg for økonomien når de opplever at sine kjære blir alvorlig syke, og vi trenger 
derfor gode ordninger som gjør at de kan prioritere å hjelpe sine familiemedlemmer. Vi vil at 
pårørende til alvorlig syke skal ha rett til tidsbegrenset pleielønn når de pleier sine nærmeste. 
 
Mens vi satt i regjering styrket vi den statlige pleiepengeordningen. Det sikret at langt flere foreldre 
nå får dekket lønnen de går glipp av når de må pleie sine barn. Nå trenger vi en satsing på andre 
pårørendegrupper. FrP vil endre og modernisere alle støtterordninger til pårørende og familier som 
pleier sine syke, og vårt mål er ha gode og ubyråkratiske ordninger som pårørende kan søke om. 
 
FrP har i de årene vi satt i regjering innført en rekke rettigheter og tilbud for å støtte og avlaste de 
pårørende. Bare slik kan de ta vare på sin egen helse og ha mulighet til å kombinere yrkes- og 
samfunnsliv, med omsorg for sine nære. Vi har jobbet hardt for at pårørendes innsats skulle 
synliggjøres og verdsettes, og at de pårørende skulle tilbys nødvendig støtte og avlastning.  
 
Vi har sørget for en egen pårørendestrategi. Vi har innført en ny pliktbestemmelse i helse- og 
omsorgstjenesteloven som samler og tydeliggjør kommunens ansvar overfor dem som har et særlig 
tyngende omsorgsarbeid. Bestemmelsen pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte i 
form av avlastning, opplæring, veiledning og omsorgsstønad. Det har også blitt etablert en 
tilskuddsordning som skal bidra til å utvikle kommunale modeller for å bedre pårørendes situasjon. 
Prosjektene handler om fleksibel avlastning, veiledning og pårørendekurs.  
 
Den største utfordringen nå, handler om å gjøre rettighetene kjent for de pårørende, og sørge for at 
stat og kommune følger opp i tråd med lovverket. Vi har også en betydelig utfordring med holdninger 
i hjelpeapparatet. Å få de ansatte til å anerkjenne pårørende som en ressurs og ikke en byrde, samt 
også å se de som enkeltpersoner som lider under andres misbruk, blir den viktigste pårørendejobben 
de neste årene.  Å jobbe med kvalitetsforbedringer er en kontinuerlig jobb, og FrP vil derfor ha 
bruker- og pårørendeutvalg som vurderer tjenestene kommunen gir. 
 
 
 



Bygg ut psykiatriske tilbud! - De siste årene har tilbudene blitt færre - men folk er fortsatt syke - Lås 
opp koronastengte dører Gi pårørende avlastning! 
 
Mor og far orker ikke mer! - Slutt å legge ned sengeplasser 
 
Svar:  

FrP mener det har vært en stor nedbygging av institusjonstilbudet til psykisk syke de siste tjue årene. 

Dette betaler de sykeste og deres pårørende prisen for, som ikke får den hjelpen og tryggheten de 

trenger. Det går også utover andre personer og lokalsamfunn fordi mange syke personer burde fått 

mer hjelp. 

 
Vi vil derfor øke budsjettene til psykiatrien de neste årene, fordi vi ser blant annet at 

utskrivningspraksisen fører til at mange pasienter ender opp som svingdørspasienter. Vi vedtok nylig, 

sammen med de andre opposisjonspartiene på Stortinget, at regjeringen umiddelbart må stanse 

nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern. FrP har også vært med på å sikre flertall for å sikre 

at tilgjengelig kapasitet og behov innen psykisk helsevern skal gjennomgås, og døgnkapasiteten må 

økes i tråd med behovet. Det forventer vi at regjeringen leverer på, for vi aksepterer ikke at 

mennesker i dyp krise ikke får den hjelpen de trenger. 

 
 
Gi psykisk syke en meningsfull hverdag! - De pårørende skal ikke sysselsette de som er syke - Gjør 
tilbudene lovpålagt 
 
Styrk behandlingstilbud og medisinfrie tilbud - Over hele landet - Tilbudene skal være tilgjengelig 
uansett hvor du bor 
 
Svar:  
I dag nedprioriteres tidlig oppfølging og behandling av kommunene, fordi de økonomiske rammene 
er for små. FrP mener derfor er det nødvendig med en endring av finansieringssystemet slik at 
pengene følger den enkelte pasient til behandlingsstedet og på denne måten sikre pasientens 
grunnleggende rettigheter. For at innbyggere fra hele landet skal få like gode behandlingstjenester, 
vil vi at finansieringen skal komme fra staten gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig om det er 
offentlig eller privat leverandør. 
 
I revidert nasjonalbudsjett var FrP sin viktigste prioritering å styrke hjelpetilbudene til psykisk syke.  
Vir mer enn doblet satsingen fra regjeringen, til totalt 650 millioner kroner i år. Det har vært en 
veldig sterk økning av barn og unge som sliter psykisk under pandemien, og derfor valgte vi i 
forhandlingene å prioritere 150 millioner kroner ekstra til barne- og ungdomspsykiatrien. Vi styrket 
også hjelpetilbudet i kommunene og frivillige organisasjonene med nærmere 100 millioner kroner til. 
De midlene skal blant annet brukes lokalt på å øke ressursene i eksisterende behandlingstilbud 
innenfor, øke tilgangen til lavterskelhjelp for psykiske plager og styrke kriseteamene.  
 
Våre krav til budsjettforhandlingene var basert på å møte utfordringene som regjeringens 
ekspertgruppe som gransket pandemiens innvirkning på psykisk helse og rusbruk pekte på. Vår 
satsing i revidert budsjett må følges opp med mer penger i de kommende budsjettene for at 
helsetjenestene skal kunne håndtere de langsiktige konsekvensene av pandemien.   
 


