
 

   

Helsetjenesteaksjonens handlingsprogram  
I perioden mars 2015 – mars 2016. Vedtatt av årsmøtet 5.3.2015 

 
Forslaget til handlingsplan for denne perioden bygger videre på handlingsplanen for perioden 

mars 2014 – mars 2015. Det nye styret står fritt til å tilføye og endre på forslaget til handlings-

plan såfremt det er i tråd med Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram og vedtekter. 

 

1. Videreføre arbeidet for å markere HTA gjennom offentlig markeringer. 

 Kampanje i media/flyveblader med innmeldingsskjema på gaten og i helseinstitu-

sjoner. 

 Stand utenfor helseinstitusjoner og andre offentlige steder med utdeling av HTA-

brosjyrer, musikalske bidrag fra Barnepediatrisk Musikantsekstett, Teater Fusentast 

og andre kunstneriske bidrag. 

 

2. Videreutvikle arbeidet med politisk innflytelse 

 Styret skal fortsette å pleie nær kontakt med helsefraksjonen i alle partier og stor-

tingsgrupper, med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, og med ut-

valgte kommunepolitikere. Helse21, Høies nye sykehusplan og oppfølgingen av 

Samhandlingsreformen er arenaer der HTA bør være eksplisitt representert. 

 

3. Fortsette å være synlige i massemedier og på sosiale medier 

 Initiere og delta i debatter med relevans for helse- og omsorgssektoren 

 Få frem flere reelle virkelighetsbeskrivelser fra hverdagen i helse- og omsorgssekt-

oren. Fortsette å være talerør for «grasrota». 

 Kåre månedens «helsehelt» og månedens «helseversting» med begrunnelse. Her må 

folk komme med sine forslag, hentet fra ulike arbeidsplasser 

 Bruke www.helsetjenesteaksjone.no, Helsetjenesteaksjonen på Facebook og twit-

terkontoen HTAksjonen daglig og bevisst. 

 Gjennomføre aktive vervekampanjer for å øke støtten om HTA’s budskap 

 Sette HTA’s budskap på dagsorden gjennom å fortsette arbeidet med  debattbok 

med bidragsytere fra ansatte i helse- og omsorgstjenesten, pasienter, økonomer og 

samfunnsvitere. Debattboken skal blant annet peke på alternative måter å styre hel-

se- og omsorgssektoren. 

 

4. Igangsette utredning av alternativ styringsform for helse- og omsorgssektoren 

 Det må utvikles en alternativ styringsform for helse- og omsorgssektoren.  

 HTA vil også arbeide for å teste den ut gjennom et prøveprosjekt. 

 

5. Fortsatt bidra til ytringsfrihet i helse- og omsorgssektoren 

 Dette innebærer blant annet juridisk hjelp og medierådgiving til «varslere». 

 

6. Fortsette arbeidet med å styrke organisasjonens slagkraftighet 

 Nye vervekampanjer. 

 Videreføre og øke den administrative funksjonen. 

 Ansettelse av generalsekretær. 

 Inngå avtaler med flere samarbeidende organisasjoner. Pasient- og pårørendeorga-

nisasjoner er særlig prioritert. 

http://www.helsetjenesteaksjone.no/

