
Helsepolitisk barometer 2021  

Ikke overraskende påvirker koronapandemien svarene i årets undersøkelse fra Kantar. 
Bekjempelse av arbeidsledighet og oppgaver i helsetjenesten er de oppgavene 
befolkningen nå synes er viktigst. 

Den skyhøye arbeidsledigheten som skyldes de strenge koronatiltakene, bekymrer på tvers 
av politisk ståsted. Dette blir nok et viktig tema i årets valgdebatter. Det håper NFF helse 
også blir, for bemanningssituasjonen i helsetjenesten bekymrer befolkningen. 39 % av de 
spurte mener det er viktig at regjeringen prioriterer tilstrekkelig helsepersonell med riktig 
kompetanse i årene framover.  

Psykisk helse 
Under presentasjon av årets undersøkelse framkom det blant annet at: 

• 11 % har et bra inntrykk av helsetjenestetilbudet for pasienter med psykiske plager. 
• 37 % mener tilbudet er dårlig. 
• 5 % mener skolen klarer å håndtere barn og unge som sliter med psykiske 

helseutfordringer. 
• færre er fornøyd med livet, og nedgangen størst hos de under 30 og de mellom 45 og 

59 år. 
• færre unge føler seg ved god helse, en nedgang fra 72 % til 66 % siste år. 
• nær 6 av 10 under 30 år har følt seg mer ensomme under pandemien. 
• 45 % opplever dårligere livskvalitet som følge av covid-19. 
• 9 % opplever bedre livskvalitet som følge av covid-19. 
• 87 % er enige om at smitteverntiltakene har ført til at utsatte grupper har fått det 

vanskeligere. 

Til disse funnene hadde statssekretær fra Høyre i Helse- og omsorgsdepartementet 
Jahrmann Bjerke denne kommentaren: 

– Psykisk helse er en av de store folkehelseutfordringene, og det er viktig med tidlig innsats 
og gode lavterskeltilbud.  

Psykisk helse ble også et av hovedtemaene under den politiske debatten som fulgte 
presentasjonene, der det ble uttrykt tverrpolitisk bekymring for hva dette vil bety for tida 
etter pandemien. Og særlig er det de unges psykiske helse politikerne er bekymret for. 

Digitale helsetjenester 
I undersøkelsen kom det fram at over 40 % nå er positive til digital konsultasjon i 
helsevesenet, og 66 % mener utviklingen av det digitale helsetilbudet bør prioriteres høyere i 
norsk helsetjeneste. I sin kommentar til disse funnene sa statssekretær Jahrmann Bjerke at 
det ligger uutnyttede muligheter i bruk av teknologi, og at vi nå har erfart at det er stor 
endringsvilje i retning digitale tjenester hos mange. 

Paradoks – todelt helsevesen 
Det siste hovedtemaet som ble trukket fram i presentasjonen, var befolkningens syn på 



offentlig og privat helsetjeneste. Resultatene her representerte for så vidt ikke noe nytt i år, 
for vi har sett samme tendens tidligere. Temaet ble viet en del oppmerksomhet under 
debatten, for dette er tema der holdningene til spørsmålet i stor grad kan sies å være 
avhengig av politisk ståsted. Undersøkelsen viser at: 

• 82 % av befolkningen opplever et todelt helsevesen som negativt. 
• 68 % av befolkningen opplever at vi har et todelt helsevesen der personlig økonomi 

har betydning for hvor god behandling man får. 
• 60 % av dem som mener vi har et todelt helsevesen, mener dette bidrar til at 

forskjellen mellom folk øker. 
• 51 % har ikke tro på at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke 

samfunnets fremtidige behov for tjenester uten hjelp fra private aktører. 
• 32 % tror tilgangen til offentlige helsetjenester vil være dårligere fem år frem i tid. 

Paradokset ligger i at på tross av de ovennevnte funnene så svarer befolkningen også slik: 

• 36 % er villige til å betale mer av helsetjenesten selv for å være sikret en lettere og 
raskere tilgang til hjelp når de trenger det. 

• For 68 % av befolkningen spiller det ingen rolle hvilke aktører som leverer de offentlig 
finansierte tjenestene – hvis kvaliteten er god. 

• 48 % av befolkningen mener private helseaktører og det offentlige helsevesenet 
leverer generelt like gode tjenester. 

• For 75 % er det viktigere å få den hjelpen de behøver enn hvem som leverer den. 

Fakta: 
Helsepolitisk barometer er en uavhengig undersøkelse gjennomført av Kantar. Formålet er å 
kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Dette er sjette året 
undersøkelsen gjennomføres. Mer enn 2000 respondenter. Datainnsamling 11. desember 
2020–12. januar 2021. 


