HELSE – VELFERD – OMSORG - VERDIGHET
Jeg ønsker å bli medlem av Pensjonistpartiet:

Etternavn:

Fornavn:

Adresse:

E-mail:

Fødselsdato/år:

Hjelp til å
beholde
arbeid

Poststed:

/ Tlf.nr.:

/ Mobil tlf.:

Vi sender deg mer informasjon om Pensjonistpartiet sammen med velkomstbrev og
fordeler ved å være betalende medlem.

Takk for at du velger å dele ditt engasjement og din kunnskap med oss.
Vi skal gjøre vårt ytterste for å være din tillit verdig!

Hjelp til
arbeidssøkere
Hjelpemiddel
sentralen

Hjelp til økt
Arbeidsaktivitet
Sykepenger
Pensjon

Barnetrygd
Sosialkontor
tjenester Ordning
for tannbehandling, Kontantstøtte
medisiner

Helse er mer enn økonomi!
«Døde av underernæring på sykehus»! «Ble utskrevet fra sykehus og sendt
hjem. Pårørende/ sykehjemmet ikke varslet. Døde». «Feil medisinert under
opplæring av nytt personale. Funnet i tide, men alvorlig syk».

Historiene er mange og alvorlige! Det brukes mye ressurser på å
bortforklare, dokumentere avvik fra det lovpålagte og rette opp
alle feil og mangler som blir gjort. Kunne disse ressursene bli
brukt på pasienter og pleietrengende, ville mange vært spart for
unødvendige lidelser og meningsløse hverdager.
Pasienten sendes altfor ofte «ferdigbehandlet» hjem til en
uverdig fremtid, alene. Kommunen er ofte underbemannet eller
ikke tilstrekkelig kvalifisert til å overta rehabiliteringen. I alt
helsearbeid bør det være størst fokus på pasienten og ikke på
økonomien.
PP krever pasientkoordinator i alle kommuner. I dag finnes de
noen få stillinger med støtte fra ideelle organisasjoner.
PP krever at brukermedvirkning tas på alvor. Pasienten har rett til
å bli sett i helhet, både psykisk og fysisk. PP krever at
brukerutvalgene får større myndighet til å påvirke avgjørelser.
Kommunene må være i stand til å møte fremtidens behov for
helse og omsorgstjenester.
Psykisk helsevern må styrkes, spesielt for ungdom. Barnevernet
må styrkes med faglig, egnet personell. Helsepersonell må

ansvarliggjøres
for
å
sikre
pasientens
rettigheter.
Lokalsykehusene opprettholdes og videreutvikles parallelt med
bygging av nye hoved sykehus.
PP krever at helseforetak i Norge, driftes og ivaretas økonomisk
forsvarlig for å møte pasientens behov. Tilstrekkelig kvalifisert
personell og gode fagmiljøer må være på plass i alle kommuner.
PP finner det ikke riktig at frivillighet utnyttes i form av
innsamlingsaksjoner for kjøp av nytt og nødvendig utstyr til
sykehus og sykehjem. PP krever at det ikke skal tenkes økonomi
når livreddende medisin og behandling er nødvendig. Hva
pasienten ønsker, er ikke uvesentlig. Mange innsamlings-aksjoner
fra frivillige, har bidratt til at pasienter får nødvendig behandling i
utlandet. Behandling som utføres i Norge!
Pensjonistpartiet krever en verdig behandling i helsevesenet.

Personer med nedsatt funksjonsevne kan gjøre samfunnsnyttige oppgaver, bare de tilrettelegges til funksjonsnivå.
Og at arbeidet blir verdsatt!

