
Intervju med Helseminister 
Bent Høie
1. Hvordan er det å være helseminister?
Svar: Det er gøy og hektisk! Jeg visste, og hadde forberedt meg 
på at det var intenst, men det er enda mer intenst enn jeg hadde 
forestilt meg. Det er mye som skjer i løpet av en dag og dagen er 
veldig variert. I dag har jeg vært i Hedmark. Der besøkte jeg Hernes 
institutt som jobber med arbeidsrettet rehabilitering og på Moen 
sykehjem i Elverum markerte vi at Pasientsikkerhetskampanjen blir 
et nasjonalt femårig program for pasientsikkerhet i kommuner og 
sykehus. Spennende og lærerikt!

2. Hva var det som gjorde at du takket ja til å bli helseminister?
Svar: Jeg har jobbet med helsepolitikk i mange år, både kommunalt, 
i fylkeskommunen og på Stortinget de siste ti årene. Så jeg hadde 
veldig lyst til å bli helseminister og få muligheten til å gjennomføre 
regjeringen sin politikk på dette området. Regjeringsplattformen er 
ambisiøs på helse-området, så det er mange utfordringer og  
spennende oppgaver å ta fatt på.  

3. Hva er de fem viktigste sakene for helseministeren i  
stortingsperioden?
Svar: Mitt og regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. 
Pasienten skal settes i sentrum, ventetidene skal ned og kvaliteten 
på behandlingen skal opp. For å få til dette er det seks løsninger 
som er viktige fremover: 
•	 Vi	skal	ta	i	bruk	mangfoldet	i	helsetjenesten	ved	å	innføre	fritt		
 behandlingsvalg. 
•	 Vi	skal	sørge	for	raskere	diagnose	og	redusert	ventetid	for	kreft	
 pasienter.
•	 Vi	skal	lage	en	opptrappingsplan	for	rusfeltet	og	bygge	ut	det		
 psykiske helsetilbudet i kommunene.
•	 Vi	skal	legge	fram	en	Nasjonal	helse-	og	sykehusplan	som	gjør		
 oss i stand til å planlegge en helsetjeneste med kapasitet og  
 kompetanse til å møte fremtidens behov.
•	 Vi	skal	skape	bedre	kvalitet	og	pasientsikkerhet	gjennom	 
 endring i ledelse, systemer og kultur.
•	 Vi	skal	satse	på	IKT	og	kommunikasjon.
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baRns REttighEtER

4. Hvem har det overordnede ansvaret for å overholde Barne-
konvensjonen i Norge?
Svar: Det er staten som har det øverste ansvaret for at Barne- 
konvensjonen overholdes og at alle barn har det godt i Norge. 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har det nasjonale 
koordineringsansvaret for implementeringen av Norge sine forpliktelser 
i Barnekonvensjonen, mens de ulike departementene har ansvar for 
at konvensjonen overholdes på sine ansvarsområder.

5. Hvem har det overordnede ansvaret for å overholde Forskrift 
om barns opphold på helseinstitusjon?
Svar: Denne forskriften gjelder for helseinstitusjoner som yter spesialist- 
helsetjenester i henhold til spesialisthelsetjenesteloven (sykehus). 
De regionale helseforetakene har det overornede ansvaret for å 
sørge for at pasienter i deres region får nødvendig helsehjelp. Den 
enkelte helseinstitusjonen har ansvar for at de overholder lover og 
forskrifter, også denne forskriften.

baRn på syKEhus

6. Hvem har det overordnede ansvaret for barn og unge på 
helseinstitusjon? Hvilken rolle mener du Helseministeren har ift 
barn og unge på sykehus?
Svar: Det overordnede konstitusjonelle ansvaret for helsetjenesten 
ligger hos helseministeren. Helse- og omsorgsdepartementet har 
ansvar for å utarbeide lover og forskirfter, og det er Stortinget som 
vedtar dem. De regionale helseforetakene har det overornede 
ansvaret for å sørge for at pasienter i deres region får nødvendig 
helsehjelp. Så har den enkelte helseinstitusjonen har ansvar for at de 
overholder lover og forskrifter.

7. Hva tenker Helseministeren om at sentrale punkter i 
Barnevernskonvensjonen og Forskrift om barns opphold på 
helseinstitusjon brytes, som f.eks at barn ikke blir hørt eller har 
medbestemmelse (art 12) eller at syke barn legges på samme 
rom som kritisk syke voksne (kap 1,§4)?
Svar: Det er viktig barn får god og omsorgsfull hjelp når de er på 
sykehus. Mitt mål er å skape pasientens helsetjeneste og jeg mener 
at helsetjenesten i større grad må involvere og lytte mer til både 
den som er syk og hans eller hennes pårørende. Også barn har krav 
på og behov for å bli hørt og ha medbestemmelse om sin egen 
stiuasjon. Det er også viktig at barn får god informasjon som de 
forstår og som er tilpasset deres alder. Dersom foreldre mener at 
regelverket ikke ivaretas, kan de henvende seg til Fylkesmannen 
som skal føre tilsyn med helsetjenesten og helsepersonell.  De kan 
også kontakte Pasient- og brukerombudet i fylket de bor som kan 
gi råd og veiledning og bistå med å formulere og videreformidle 
spørsmål eller klager til rette instans. Helsepersonell skal også melde 
fra til fylkesmannen dersom de mener at det er forhold som med-
fører fare for pasientens sikkerhet.

nyføDt

8. Nyfødtavdelingene i Norge har trange rom, høyt støynivå, 
stor smittespredningsfare og lite tid til foreldre og søsken. De 
er for lite familieorienterte med for liten plass til barn og deres 
familier. De har kapasitetsproblemer, for få med spesialkom-
petanse og ikke intensivbemanning. Det har vært varslet fra 
foreldre, barneombud og helsepersonell om disse forholdene. 
Hva har Helseministeren tenkt å gjøre med det?
Svar: Det er veldig viktig at de aller minste pasientene og deres 
familier får god og omsorgsfull hjelp. Nyfødtomsorgen i Norge har 
gjennomgått en stor utvikling de siste 20 år og resultatet av denne 
satsningen i barneavdelingene har ført til lavere dødelighet og 
sykelighet hos for tidlig fødte barn og alvorlig syke barn. Så er det 
slik at den medisinske utviklingen har gått raskere både kunnskaps- 
messig og teknisk enn den bygningsmessige utforming av nyfødt- 
avdelinger. Derfor har mange avdelinger slitt med at det er trangt 
og at arealer og lokaler ikke er godt nok tilpasset. Jeg er kjent med 
at sykehuset i Drammen la godt til rette for barn og familier med 
familierom da intensivavdelingen ble pusset opp. Det er viktig at 
sykehus tenker på dette når det planlegger for nye bygg og at det 
legges til rette for nær tilknytning mellom nyfødte og foreldre i 
denne sårbare perioden i familiens liv.

oMsKJÆRing av guttER

9. Barneombudet og Barnesykepleierforbundet har sammen 
med en del andre organisasjoner stått bak et opprop mot 
omskjæring av gutter, der det påpekes at man skal ha fokus 
på barns rettigheter og utsette omskjæring til gutten kan 
bestemme selv om han vil omskjæres eller ikke.  
Hva er Helseministerens syn på dette?
Svar: Temaet er ikke om omskjæring av gutter skal forbys eller ikke. 
Jeg er opptatt av at vi skal lovregulere dette på en måte som sikrer 
at gutter ikke utsettes for unødvendig risiko. Guttebarn skal ikke 
omskjæres under uhygieniske forhold av ikke-kompetente personer. 
Rituell omskjæring skal utføres på en forsvarlig måte. Et flertall 
støttet lovregulering i en eller annen form da Helse- og omsorgs-
departementet foreslo dette i en høring i 2011. Regjeringen tar sikte 
på å fremlegge en lovproposisjon for Stortinget før påske 2014.
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