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Forord 

Denne oppgaven ble delvis skrevet ved siden av medisinstudiet, under utførelse av 

turnuslegetjeneste på Helgelandskysten og som lege i en av Oslo drabantbyer. Arbeidet med 

oppgaven har vært et interessent supplement til medisinfagets kliniske problemstillinger. 

Takk til professor Jan Eivind Myhre for veiledning høsten 2016 og våren 2017, for 

tålmodighet og grundige tilbakemeldinger, og for muligheten til å ferdigstille denne 

oppgaven. Takk til familien for støtte og forventninger om fremdrift, og spesielt Hasse og 

Inge-Margrethe for engasjerte innspill og hjelp. I tillegg vil jeg takke Hans Henrik Strøm for 

litteraturanbefalinger, og for god hjelp fra de ansatte på Nasjonalbiblioteket, Medisinsk 

bibliotek i Rikshospitalet og Arbeidernes Arkiv.  
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Sammendrag 

Arbeidernes sykeforsikring ble vedtatt i 1909 for å sikre den voksende arbeiderklassen 

økonomisk tilgang til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og sykepenger som følge 

av tapt inntekt. Arbeidet med loven ble påbegynt av Arbeiderkommisjonen som ble nedsatt av 

Johan Sverdrups regjering etter anmodning fra Kong Oscar II. Utformingen av 

sykeforsikringen bar preg av å være en hjelpeordning for arbeidere, utviklet av de borgerlige 

partiene. Den ble drevet frem i Venstres solidaritetsånd, men også av frykt for opprørske 

tilstander, og støttet av reformeringen av helsevesenet og fremskrittene i medisinfaget.  

En kunne forvente at arbeiderbevegelsens ville bifalle forsikringen. I stedet utformet Det 

Norske Arbeiderparti (DNA) et krav om universelle helserettigheter i slagordet «sygepleien i 

beskatningen», fordi sykeforsikringen bygget på ideen om et klassesamfunn. Motstanden mot 

forsikringen ble delvis drevet frem av DNAs ideologi, delvis som en reaksjon på forarbeidene 

til loven. Etter iverksettelsen av loven i 1911 fortsatte kritikken av forsikringsprinsippet. DNA 

forsøkte å innføre universelle helserettigheter i kommunene og å vinne gehør for sitt krav. 

Denne motstanden varte frem til 1925, da arbeiderbevegelsen forsvarte forsikringen mot de 

borgerlige partienes innskrenkninger.  

Etter iverksettelsen av sykeforsikringen i 1911 utviklet DNA imidlertid en todelt helsepolitisk 

strategi. DNA forsøkte både å vinne frem med kravet om «sygepleien i beskatningen» og 

støttet samtidig utbyggingen av sykeforsikringen. Denne todelingen fortsatte også etter at de 

radikale sosialistene fikk makten i DNA i 1918, og som også vedtok utbygging av 

sykeforsikringen på DNAs partiprogram fra 1925. Dette stod i sterk kontrast til de radikale 

sosialistenes tidligere uttalelser om å legge ned forsikringsvesenet og deres motstand mot 

Venstresosialismen. Bakgrunnen for strategien må sees i sammenheng med virkningen av 

loven, det var kommet «viss sympati for den måte å ordne disse spørsmål på», som Sverre 

Støstad i Norges Kommunistiske Parti formulerte det i 1925. 

Historien om arbeiderbevegelsen og sykeforsikringen viser at sosiale reformer kan møte sterk 

motstand fra de den er ment å hjelpe, og at forarbeidet til en lov kan skape prinsipiell 

motstand mot en reform som kan overskygge lovens virkning. I sykeforsikringens tilfelle 

bidro sykeforsikringen først mot sin hensikt til en større avstand mellom arbeiderbevegelsen 

og de borgerlige partiene. Etter iverksettelsen av loven i 1911 bidro imidlertid virkningen av 

loven til å dempe partiledelsens motstand. Dette tydet på at arbeiderbevegelsen satte 

pragmatiske hensyn over ideologiske i helsepolitikken, og pekte frem mot DNAs pragmatiske 

sosialisme som kom flere år senere.  
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KAPITTEL 1 - INNLEDNING 

Lov om arbeidernes sykeforsikring ble påbegynt med den første Arbeiderkommisjonen i 1885 

nedsatt av Sverdrup-regjeringen (V) etter anmodning fra kong Oscar II, og førte til 

etableringen av arbeidernes sykeforsikring i 1909. Frem til overtakelsen av sykeforsikringen 

med folketrygden i 1967 var sykeforsikringen den offentlige ordningen som sørget for 

økonomisk tilgang til medisinsk behandling og lønn ved tapt arbeidsfortjeneste på grunn av 

sykdom. I utgangspunktet var den rettet mot arbeiderklassen, etter hvert kom den til å 

inkludere alle lønnsarbeidere. Hvordan ble sykeforsikringen mottatt av arbeiderne og deres 

organisasjoner? Hva fikk arbeiderne ut av sykeforsikringen? 

I medisinhistorisk sammenheng var loven et tiltak for å sikre medisinsk behandling til de som 

trengte den mest ved å økonomisk tilgang helsetjenester. Helsevesenet var sammenlignet med 

dagens system lite utbygget og bestod av få yrkesgrupper, hovedsakelig leger og jordmødre, 

og sykepleiere som var en relativt ny profesjon. Helsevesenets oppgaver frem til 

århundreskiftet var hovedsakelig fokusert på forebyggende arbeid. Sykeforsikringen skulle 

bidra til å bygge ut pasientrettet virksomhet til arbeiderklassen som en utvalgt del av 

befolkningen. Dette hang både sammen med en økende bevissthet om forverringen av 

helseforholdene som en følge av industrialiseringen, men også fremskrittene i medisinfaget, 

og veksten i antall helseprofesjoner.  

I sosialhistorisk sammenheng var sykeforsikringen en del av en tiltak for arbeiderne. 

Arbeiderpolitikk var på den tiden et aktuelt tema fordi industrialiseringen av Norge hadde ført 

til fremveksten av en arbeiderklasse, kjennetegnet av sosiale utfordringer, farlige og 

helseskadelige yrker, og kummerlige leveforhold. Fra en økende bevissthet om disse 

forholdene vokste det både frem et politisk engasjement blant arbeiderne og for arbeiderne, 

for å hjelpe den nye klassen. Denne utviklingen hadde sin forløper i Europa hvor 

arbeiderpolitiske spørsmål og aktivitet hadde ført til revolusjonsforsøk, aksjoner og et 

motsetningsfylt forhold mellom den nye samfunnsklassen av arbeidere og de styrende. 

Sykeforsikringen skulle avhjelpe arbeidernes vanskelige kår, men også forhindre opprørske 

tilstander fra de etablertes side.  

Denne offensiven fra det offentlige var representativ for en overgang fra et samfunn hvor 

arbeiderne måtte ta ansvar for egne sosiale problemer, til en begrenset deltakelse fra det 

offentlige. Sykeforsikringen ble delvis betalt av det offentlige, men mest av den forsikrede 

selv. Den var obligatorisk for en stor del av arbeiderne. Denne delvis offentlig deltakelsen for 

grupper i samfunnet kjennetegnet det Anne-Lise Seip har karakterisert som sosialhjelpsstaten, 
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«Et offentlig ansvar på en rekke områder. … men … begrenset til lavere inntektslag.»1 I 

sykeforsikringens sammenheng gjaldt dette arbeiderne, men i andre reformer i 

sosialhjelpsstaten var også kvinners og barns rettigheter sentrale. Velferdsstaten, som overtok 

for sosialhjelpsstaten, var kjennetegnet av universelle rettigheter. Overgangen fra 

sykeforsikringen til folketrygden viste at arbeidernes sykeforsikring var et tidlig skritt mot 

dagens velferdsstat. 

Parallelt med utformingen av sykeforsikringen fra 1885 skjedde det også en utvikling i 

arbeidernes organisering. Arbeidernes politiske bevissthet, sosiale utfordringer og 

internasjonale strømninger førte til samling av arbeiderne langs flere linjer. Det norske 

Arbeiderpartiet (DNA) ble stiftet i 1887 og arbeiderne stiftet fagforeninger. Denne 

overordnede samlingen av arbeiderne til en arbeiderbevegelse gjorde arbeiderne til en sterk og 

sentral politisk aktør med større forventninger til offentlig ansvar enn det sosialhjelpsstaten 

kunne tilby.  

Selv om en kunne forventet at arbeiderbevegelsen ville omfavne sykeforsikringen som en 

livbøye i deres elendighet, var ikke dette tilfellet. Arbeiderbevegelsen ønsket i utgangspunktet 

universelle rettigheter, ikke særrettigheter som forankret klassesamfunnet og i tillegg utelot de 

som trengte den mest, de uten lønnsinntekt eller fast arbeid. Dette ble arbeiderbevegelsens 

hovedstandpunkt i mange år, selv om de i enkelte tilfeller også forsøkte å styre utviklingen av 

forsikringen i arbeidernes retning. Denne kampen for helsetjenester var et uttrykk for et 

sentralt prinsipp i «arbeiderbevegelsens helsepolitikk», drevet frem i debatten om 

sykeforsikringen. Omdreiningspunktet i arbeiderbevegelsens helsepolitikk ble kampen om 

universelle rettigheter. Først etter 15 år ble utbyggingen av sykeforsikringen et punkt på 

programmet til DNA. 

Denne oppgaven har som mål å diskutere forholdet mellom sykeforsikringen som medisinsk 

reform og sosialpolitisk reform. Hvilke reaksjoner utløste sykeforsikringen i 

arbeiderbevegelsen? Hvordan ble forsikringen mottatt? Hva endret sykeforsikringen for 

arbeiderne? Hvorfor endret arbeiderbevegelsen sitt syn på helserettigheter? Hvilken rolle 

spilte tilgangen på helsetjenester for arbeiderbevegelsen?  

 

 

 

                                                           
1 Seip. A.-L., Sosialhjelpstaten blir til, 12.  
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Tidligere tematisering/verk/arbeider 

Sosialhjelpsstaten og dens betydning er diskutert tidligere verk. Arbeiderkommisjonene og 

sykeforsikringen fra slutten av 1800-tallet blir trukket frem som viktige reformer i denne 

perioden. I større historiske fremstillinger er sykeforsikringen og fremveksten av helsevesenet 

viet lite plass. Norges sosialpolitikk har også bleknet i den tidlige politiske historien i forhold 

til prosesser som innføringen av parlamentarismen i 1884 og unionsoppløsningen i 1905 og 

radikaliseringen av Arbeiderpartiet på 1920-tallet. På den måten kan en hevde at fremveksten 

av sosialhjelpsstaten Norge som en forløper for dagens velferdssystem, ett av Norges 

varemerker, har blitt underkommunisert i den brede fremstillingen av Norges politiske 

historie.  

Det finnes flere fremstillinger av Norges sosialpolitiske historie. Sentrale bøker for denne 

oppgaven er Anne-Lise Seips «Sosialhjelpsstaten blir til», «Langsomt ble landet et 

velferdssamfunn – trygdens historie 1894-1994» av Øyvind Bjørnson og Inger Elisabeth 

Haavet, og Francis Sejersteds «Sosialdemokratiets tidsalder – Norge og Sverige i det 20. 

århundre»2. I disse verkene er den tidlige historien om sosialpolitiske tiltak i Norge sentral, og 

spørsmål om helserettigheter er viet egne kapitler. Det er fokus på politiske initiativtakere, 

organiseringen av tiltakene og aktørene i tjenestene. Felles for fremstillingene er at 

helsespørsmål smelter sammen med andre sosiale tiltak og utbredelsen av politiske rettigheter. 

På den ene siden er det naturlig at utbredelsen av rettigheter beskrives sammen, da de er vevet 

i hverandre både i tid og tema. Det er for eksempel lett å se sammenhengen mellom utvidelsen 

av stemmeretten på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet og økt oppslutning 

om sosiale tiltak som trygdeordninger i samme periode. På en annen side er det en 

vesensforskjell mellom politiske og sosiale rettigheter, og mellom ulike sosiale rettigheter. 

Erstatning ved arbeidsulykker er i all hovedsak et økonomisk anliggende, mens rettigheter ved 

sykdom og legedekning inkluderer økonomi, men også organisering av tjenesteaktører, 

teknologi, kunnskap og medisiner, og ikke minst pasientens mottagelighet. På bakgrunn av 

dette kan man forsvare en oppgave som tar for seg sykeforsikringen i en mer isolert grad enn 

det som er gjort tidligere.  

Av de nevnte verkene er det Seip, og Bjørnson og Haavet, som går mest grundig inn i 

sykeforsikringen. De tar for seg lovens formål, dens ytelser og de ulike synspunktene på 

loven. For Bjørnson og Haave blir sykeforsikringen fremstilt i sammenheng med 

                                                           
2 Seip, A.-L., Sosialhjelpstaten blir til. 1994. Bjørnson og Haavet, Langsomt ble landet en velferdsstat, 1994. 
Sejersted, Socialdemokratiets tidsalder, 2013. 



4 
 

velferdsstatens fremvekst og som en omdiskutert overgangsordning fra de første sykekassene 

til de universelle rettighetene som kom i 1956. Seip kaller ordningen for «fundamentet i 

sosialforsikringen og en viktig del av utviklingen av helsevesenet».3  

Norges sosialpolitiske historie blir også tatt for seg i bøker om arbeiderbevegelsen. Disse er 

også sentrale for denne oppgaven. Flerbindsverket «Arbeiderbevegelsens historie i Norge» tar 

også for seg utviklingen av helserettigheter i en sosialhistorisk ramme, men bare i begrenset 

omfang. I denne oppgaven er verket også en viktig kilde til arbeiderbevegelsens utvikling i 

Norge. For denne oppgaven er både bind 1, 2 og 34 relevante som tar for seg perioden fra 

1850 til 1935. For den politiske utviklingen for øvrig er både Aschehougs Norgeshistorie og 

Cappelens Norgeshistorie brukt. De relevante bindene er fra førstnevnte er bind 9 og 10, 

henholdsvis Det moderne gjennombruddet 1885-1905 av Gro Hagemann og Et splittet 

samfunn 1905-35 av Knut Kjeldstadli.  De relevante bindene i Cappelens Norgeshistorie er 

bind 12, Norge i støpeskjeen 1884-1919, og bind 13, Klassekamp og fellesskap 1920-1945, 

skrevet av henholdsvis Per Fuglum og Edvard Bull.  

I fremstillinger som har fokusert på politisk initiativtaking og aktørroller som i Rune 

Slagstads Nasjonale Strateger5, diskuteres begrensede aspekter av det som var utviklingen av 

helse- og sosialrettigheter, med fokus på Venstresosialismens ambisjoner. I dette perspektivet 

er også masteroppgaven til Linn Annette Lund Thorsens om «Venstrestaten -den tredje 

løsning»6 sentral. Her blir også fremveksten av helserettighetene nevnt i sammenheng med 

ved det politiske alternativet som Johan Castberg stod for på starten av 1900-tallet med partiet 

Arbeiderdemokratene.  

Helserettigheter er også behandlet i medisinhistoriske fremstillinger. Den mest omfattende er 

Aina Schiøtz og Georg Mosengs Det offentlige helsevesen 1603-20037. Her er det et generelt 

fokus på de fleste aspekter ved helsevesenet med politiske aktører, pasienter, 

helseprofesjoner, vitenskap og medisinsk teknologi, kultur og sosiale forhold. Verket viser 

hvor stor og kompleks utviklingen har vært. Sykeforsikringsloven beskrives som 

epokegjørende, og hun diskuterer de problematiske sidene ved loven i dragkamp mellom 

liberalistene og sosialistene i spørsmål om finansiering, administrering og utvidelser.8 Med 

andre ord får en også her innblikk i politiske spørsmål vedrørende helserettigheter, men også 

                                                           
3 Seip. A.L., Sosialhjelpstaten blir til, 106. 
4 Bull, Arbeiderklassen blir til.  Bjørnson, På klassekampens grunn. Maurseth, Gjennom kriser til makt. 
5 Slagstad, De nasjonale strateger. 
6 Thorsen, «Den tredje vei? Johan Castbergs sosialpolitikk».  
7 Moseng og Schiøtz, Det offentliges helsevesen i Norge. 
8 Schiøtz, Folkets helse, landets styrke 1850-2003.Bind 2, Det offentliges helsevesen i Norge, 182-184. 
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aspekter ved pasientenes mottakelighet, tilgjengelighet på både materielle ressurser som 

finansering og tilgangen på leger og kompetanse. Gjennom den 400 hundre år lange perioden 

som fremstilles var det for øvrig mange epokegjørende hendelser, og mange sider av 

sykeforsikringen blir ikke diskutert. Aina Schiøtz går også dypere inn i sykeforsikringen som 

politisk dragkamp i artikkelen «Da sykeforsikringen ble innført: liberalisme mot sosialisme»9 

I tillegg er Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i 

dag10 et sentralt utgangspunkt for å sette sykeforsikringen i sammenheng med den medisinske 

markedsplassen i Norge og hvordan den bidro til å styrke legenes stilling i samfunnet. Et 

annet perspektiv kan vi finne i Helse og nasjonsbygging skrevet av Øyvind Larsen, Bård 

Alsvik, Magne Nylenna og Elisabeth T. Swärd. Her diskuteres oppbygging av helsevesenet i 

en nasjonsbyggende sammenheng. Boka gir et godt oversiktsbilde av de sentrale skrittene i 

utviklingen av helsevesenet. Rune Slagstad og Jan Messels artikkelsamling om 

profesjonshistorie, gir en god fremstilling av legenes utvikling i kapittelet skrevet av Per 

Haave11. Jan Eivind Myhre har diskutert legens rolle spesielt på 1800-tallet overgangen til 

neste århundre i profesjonshistorisk sammenheng.12   

Det er også skrevet to bøker som tar for seg loven om sykeforsikringen gjennom 25 og 50 

år.13 De er skrevet av henholdsvis Marius Ormestad og Nils Urdal. Den vesentlige forskjellen 

mellom de to bøkene er at sistnevnte dekker en dobbelt så lang periode, ellers er de begge 

systematiske og kronologiske gjennomganger av etableringen og utviklingen av 

helserettigheter med loven om sykeforsikring. I begge bøkene er ulike perspektiver presentert, 

både fra de politiske debattene rundt loven, fra arbeiderklassens perspektiv og fra de utøvende 

side representert ved legestanden. Ormestad var også Arbeiderpartipolitiker og første direktør 

i Kristiania kretssykekasse, senere redaktør for Sykeforsikringsbladet. Han hadde tilgang til et 

rikt kildemateriale fra sykeforsikringens kretssykekasser, og hans fremstilling er preget av 

fokus på kretssykekassenes rolle.  

Det er skrevet mye som tar for seg loven om sykeforsikringen fra ulike perspektiver og i ulikt 

omfang. I de fleste tilfeller er loven fremstilt som en del av en større sosialpolitisk 

                                                           
9 Schiøtz, «Da sykeforsikringen ble innført: liberalisme mot sosialisme». 
10 Larsen, Bård, Nylenna et al. Helse og nasjonsbygging. 
11 Haave, «Legene». 
12 Myhre «Askepottene blant landets embedsmænd»  
13 Urdal Syketrygden i femti år. Ormestad, Syketrygden i 25 år.  
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sammenheng. Få har diskutert lovens helsemessige og sosialpolitiske virkninger og 

arbeidernes syn på den. Det er denne oppgavens mål.  

Denne oppgavens tilskudd. Problemformulering og sentrale spørsmål  

Fra de innledende spørsmålene og de tidligere behandlingene av sykeforsikringen er det mulig 

å formulere en overordnet problemformulering og relevante underspørsmål. Temaet for 

oppgaven er forholdet mellom sykeforsikringen og arbeiderbevegelsen, spørsmålet er om 

sykeforsikringen var en drivkraft i arbeiderbevegelsen fra 1885-1925. I så fall hvordan og 

hvorfor?  

Spørsmålet kan også formuleres som hvordan og hvorfor sykeforsikringen påvirket 

arbeiderbevegelsen? Bak denne formuleringen kan en tenke seg påvirkning fra flere av 

sykeforsikringens aspekter. På den ene siden fra forsikringens faktiske og praktiske følger. 

Hvordan virket forsikringen for arbeiderne? Hvilken oppfatning fikk arbeiderbevegelsen om 

forsikringen som følge av denne virkningen? På den andre siden utløste sykeforsikringen en 

langvarig debatt om retten til helsetjenester. Hvordan reagerte arbeiderbevegelsen på lovens 

forarbeider som strakk seg i nesten 25 år fra 1885 til 1909? Hvordan påvirket denne debatten 

arbeiderbevegelsen? 

Langs disse linjene kan man se aktualiteten av de tidligere behandlingene av sykeforsikringen. 

I den medisinske sammenheng som Schiøtz diskuterte, hvordan var sykeforsikringen 

epokegjørende, og hvorfor kunne dette være relevant for arbeiderbevegelsens oppfatning av 

forsikringen?  I politisk historisk sammenheng med Slagstads diskusjon om 

Venstresosialismen som sosialpasifiserende eller solidarisk: hvor passet sykeforsikringen inn? 

Hvilke motiver som lå bak forsikringen og hvilken virkning den fikk? Ifølge Seip ble det 

arbeiderpolitikk å utbygge forsikringen, når skjedde det? Og hvorfor? Var det Johan 

Castbergs brobyggende funksjon som styrket oppfatningen om sykeforsikringen, som Thorsen 

argumenterer for, eller var det virkningen av sykeforsikringen? 

Disse underordnede spørsmålene ligger som rettesnorer gjennom kapitlene og legger 

grunnlaget for den endelige diskusjonen om hvordan den medisinske vitenskapen som 

grunnlag i en sosial reform påvirket arbeiderbevegelsen.   

Disse spørsmålene legger også grunnlaget for å diskutere sykeforsikringen i en større 

sammenheng. Ved å redegjøre for arbeiderbevegelsens forhold til sykeforsikringen over flere 

år, kan man også diskutere hvilke følger arbeiderkommisjonens vedtak om å reformere og 

bygge ut sykekasseordningen fikk for arbeiderbevegelsen. 
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Sentralt for arbeiderbevegelsens syn på sykeforsikringen var lovgiverens formål og hvordan 

den virket. På denne måten blir ikke oppgaven bare en redegjørelse for sykeforsikringens 

virkning, men danner også grunnlaget for å diskutere sammenhengen mellom utforming, 

virkning og mottakelse av en sosial reform.   

Saklig avgrensning og begrepsavklaringer 

En av oppgavens utfordringer er å avgrense arbeiderbevegelsens forhold til sykeforsikringen 

fra andre sosialpolitiske tiltak og politiske initiativ. Loven om sykeforsikringen ble ikke 

utformet, vedtatt eller iverksatt i et helsepolitisk eller sosialpolitisk vakuum. Helsevesenet var 

allerede etablert med både distriktsleger og tiltak mot epidemier som tuberkulose og 

spedalskhet. Etter at sykeforsikringsloven ble til, fortsatte helsevesenet å utvikle seg. I en 

historisk fremstilling av sykeforsikringen må den derfor presenteres som en del av en helhet, 

men arbeiderbevegelsens reaksjoner på sykeforsikringen vil få størst oppmerksomhet i 

oppgavens oppsummerende diskusjon.  

På samme måte ligger det en utfordring i å avklare hvorvidt arbeiderbevegelsens reaksjoner 

på og forhold til sykeforsikringen var en følge av sykeforsikringens utvikling eller andre 

politiske hendelser i samme periode.  Grunnet oppgavens omfang har det ikke vært mulig å 

sammenligne arbeiderbevegelsens reaksjoner på alle sosiale og medisinske politiske initiativ, 

men i diskusjonen om arbeidernes reaksjoner på ulike elementer av sykeforsikringsloven, må 

det vurderes om det ikke var andre politiske forhold som var mer avgjørende for 

arbeiderbevegelsens reaksjoner enn sykeforsikringen selv. Denne diskusjonen gir også et 

bilde av hvor viktig helserettigheter var for arbeiderbevegelsen på slutten av 1800-tallet og 

begynnelsen av 1900-tallet.    

To begreper i denne oppgaven er spesielt problematiske og bør utdypes innledningsvis. 

Tilgang til helsetjenester/medisinsk behandling som begrep ble ikke brukt i debatten om 

sykeforsikringen. På den ene siden ble det referert til legetjenester i sykeforsikringen, på den 

andre siden refererte arbeiderbevegelsen til «sygepleien». Fordi sykeforsikringen etter hvert 

også kom til å inkludere jordmødre og representerte tilgang til flere profesjonsgrupper enn 

legene, har jeg i stedet brukt helsetjenester. «Sygepleien» gir assosiasjoner til arbeidet 

sykepleiere gjør, selv om arbeiderbevegelsen siktet til medisinsk behandling. Sykepleie-

begrepet brukes derfor bare i anførselstegn. I stedet for «tilgang til helsetjenester» kunne jeg 

også brukt «tilgang til medisinsk behandling», og jeg bruker disse begrepene som likestilte.  

Begrepet universelle helsetjenester som er benyttet i oppgavens tittel er derfor ment å vise til 
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kravet DNA formulerte om « sygepleien i beskatningen» som et alternativ til sykeforsikringen 

hvor alle er sikret tilgang til helsetjenester.   

Arbeiderbegrepet og de tilhørende begrepene arbeiderklasse og arbeiderbevegelse, og ulike 

sammensetninger av arbeidere trenger også en forklarende kommentar. Arbeidere kan både 

vise til lønnsarbeidere, men også arbeidere som jobbet for kost og losji på landsbygden. 

Arbeiderklassen var en klasse definert av sosiale og økonomiske forhold. Samtidig var det 

mange ikke-arbeidere som identifiserte seg med arbeiderbevegelsen og hevdet å tale deres 

sak. Mange arbeidere, men langt fra alle arbeidere, og mange fra arbeiderklassen identifiserte 

seg med arbeiderbevegelsen eller den politiske samlingen arbeiderne. Når denne oppgaven tar 

for seg arbeiderbevegelsen er det derfor mange stemmer å ta hensyn til. Det Norske 

Arbeiderpartis (DNAs) vekst og posisjon ble imidlertid raskt arbeiderbevegelsens sentrale 

stemme ved siden av fagforeningene med LO i spissen. Mye av fokuset i denne oppgaven er 

derfor viet DNA, men det er også forsøkt å inkludere andre stemmer som talte arbeidernes 

sak, der de har vært tilgjengelige.  

En viktig forutsetning for denne oppgaven er forhold til sykeforsikringen som en 

trygdeordning. Selv om trygdebegrepet gir assosiasjoner til økonomisk trygghet, var det en 

sentral egenskap ved sykeforsikringen at den sikret økonomisk tilgang til helsetjenester. 

Fokuset på denne oppgaven er hvordan sykeforsikringen i denne sammenhengen virket som 

medisinsk sammenheng, og i mindre grad som økonomisk sikkerhet ved sykdom.  

Avgrensning i tid og rom 

Oppgaven er avgrenset til tidsrommet fra 1885 til 1925. Det er en avgrensning tilpasset starten 

på arbeidet med sykeforsikringens frem til den endelig ble akseptert av arbeiderbevegelsen. 

Innenfor denne tidsrammen kan en nevne flere viktige hendelser for både forsikringens og 

arbeiderbevegelsens del. Fra 1885 og frem til 1909, da loven ble vedtatt, er det mulig å spore 

formålet og ambisjonen med sykeforsikringsloven gjennom debattene i Stortinget, samt ulike 

kommisjoners arbeide og reaksjonene på disse. Frem til 1925 ble loven kritisert, diskutert og 

gradvis utvidet til å gjelde for flere og dekke flere tjenester som lege og jordmor. I 1925 ble 

loven innskrenket som følge av økonomiske nedgangstider. Parallelt med sykeforsikringens 

utvikling kan man peke på viktige hendelser i arbeiderbevegelsens historie. I 1887 ble 

Arbeiderpartiet stiftet, i 1903 fikk ble de første representantene for Arbeiderpartiet valgt inn 

på Stortinget. I 1906 ble Arbeiderdemokratene stiftet av Venstrepolitikere som et 

arbeidervennlig parti. I 1911 begynte radikale stemmer i Arbeiderpartiet å agitere for en 
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radikalisering av Arbeiderpartiet og i 1921 og 1923 ble partiet splittet i henholdsvis i Norges 

Socialdemokratiske Arbeiderparti og Norges Kommunistiske parti (NKP).   

Det kan synes logisk å se frem til 1956, da ordningen med sykeforsikringen ble erstattet med 

en universell ordning med helserettigheter, som i 1967 ble en del av folketrygden.14 Et kortere 

tidsperspektiv vil lettere kunne forholde seg til de historiske hendelsene som er relevant for 

oppgaven, arbeiderklassens forhold til en sosial reform. For det andre er det hensiktsmessig å 

begrense tidsaspektet av hensyn til oppgavens omfang. For det tredje vil et kortere 

tidsperspektiv gi en større anledning til å studere og diskutere virkningene og reaksjonene i 

etableringsfasen av sykeforsikringsloven, altså de kortsiktige følgene av sykeforsikringen. 

Avrundingen på midten av 1920-tallet kan også forsvares med at arbeiderbevegelsen gjennom 

Arbeiderpartiet fra sykeforsikringens oppstart var i ferd med å utvikle en identitetskrise som 

resulterte i splittelse i 1921 og konsolidering rundt midten av 1920-tallet. Selv om de indre 

spenningen i partiet vedvarte i mange år etter konsolideringen, gir denne perioden anledning 

til å diskutere sykeforsikringen i motsetningene som preget splittelsen i partiet.  

Oppgaven er geografisk avgrenset til Norge. På grunn av sykeforsikringens målgruppe, 

arbeiderklassen, er oppgaven også mer fokusert på de industrialiserte delene av landet, byene 

og industristedene som vokste frem. Begrensningen til norske forhold kan være en svakhet 

ved oppgaven. I Sejersteds nevnte bok er sammenligningen mellom norske og svenske 

forhold fruktbar for å drøfte likheter og ulikheter mellom de to landene, men også særtrekk i 

begge land. Tilsvarende kan en forestille seg fordelen ved å sammenligne fremveksten av 

helserettigheter i Norge og Sverige, å identifisere felles og kanskje mer generelle reaksjoner 

på tilgang til helsehjelp. På en annen side er det flere forskjeller mellom forhold i Norge og 

Sverige som gjør en slik sammenligning vanskelig. Selv om utredningen av syketrygd 

begynte omtrent samtidig, i Sverige i 1884 og i Norge i 1885, forble den svenske løsningen 

private sykekasser frem til 1955, hvor de i likhet med Norge i 1956, innførte universelle 

helserettigheter. En annen sammenligning kunne være med Tyskland, som Rune Slagstad gjør 

når han diskuterer i hvilken grad sosiallovgivningen i Norge var et sosialpasifiserende 

prosjekt, som det delvis var i Tyskland. En slik sammenligning ville enten ha gått utover 

denne oppgavens begrensning eller raskt blitt et overfladisk analyse, gitt det tyske 

kildematerialet. Avgrensingen til Norge gir på den annen side mulighet til en grundigere 

diskusjon av hvordan andre politiske forhold og medisinfaget virket inn på mottakelsen av 
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etableringen helserettigheter. Av og til er det også naturlig å kaste et blikk til utlandet for å 

forklare opphavet til politiske initiativ og politiske strømninger. 

En kort gjennomgang av oppgavens oppbygning 

Oppgaven kan deles i tre kronologiske deler. Den første delen tar for seg arbeidet og 

utformingen av sykeforsikringen fra 1885 til lovvedtaket i 1909. Et sentralt spørsmål i denne 

delen er hvilke formål lovgiverne ønsket å oppnå med sykeforsikringen, og å se nærmere på 

hvordan dette arbeidet ble mottatt i arbeiderbevegelsen og i hvilken i grad 

arbeiderbevegelsens syn på arbeidet kom til å prege utformingen av sykeforsikringen. Dette 

vil diskuteres i de to første kapitlene. I tredje kapittel er målet å gi en oversikt over det som 

var sykeforsikringens medisinske potensiale. Hvordan skulle sykeforsikringen hjelpe 

arbeiderne? Hva var den medisinske slagsiden i sykeforsikringen og hvordan passet den inn i 

datidens vitenskap og etablerte helsevesen? 

Deretter tar oppgaven for seg sykeforsikringens utvikling fra vedtaket i 1909 og frem til et 

tilsynelatende vendepunkt i 1920, og de ulike dimensjonene i kampen om helsetjenestene. På 

den ene siden stod arbeiderbevegelsen som ønsket universelle rettigheter. På den andre siden 

stod de borgerlige partiene –lovgiverne, og det fremvoksende byråkratiet rundt forsikringen. 

Arbeiderbevegelsens endret også sitt syn på sykeforsikringen, dette var den interne kampen 

om helsetjenestene. Siste kapittel i denne delen diskuterer hvordan den medisinske virkningen 

av sykeforsikringe virket inn på de ulike standpunktene i kampen om « sygepleien.»  

I siste del av oppgaven diskuteres arbeiderbevegelsens endring i synet på sykeforsikringen i 

1925. Hvorfor endret de synet på tilgangen på helsetjenestene? I diskusjonen som følger dette 

kapittelet gjennomgås de ulike påvirkningsforholdene mellom arbeiderbevegelsen og 

sykeforsikringen. Kan oppgaven si noe om helsevesenets politiske rolle i samfunnet? 

Kilder  

De grove rammene av oppgaven er bygget på sekundærlitteratur gjennomgått over. De er med 

på å danne et inntrykk og gir en pekepinn på hvilke perioder som var avgjørende for at 

sykeforsikringsloven ble vedtatt. Jeg kommer likevel til å basere meg på mange av de samme 

kildene som allerede er brukt og gjennomgått i Urdals og Ormestads fremstilling av loven, 

men med et fokus på oppgavens problemformulering.  

Av benyttede kilder i tidligere gjennomganger av sykeforsikringen har offentlige arkiv vært et 

viktig bidrag.  Dette har i hovedsak vært referater fra stortingsmøter, innstillinger og 

stortingsproposisjoner. Disse gir et bilde av hvilke av politiske meninger, hensyn og 
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forventninger bak loven, men vil være preget av politisk retorikk. En må derfor vurdere 

hvorvidt det var andre og skjulte hensyn som lå bak. Private fremstillinger av politikere, enten 

i biografier eller brevs form, kunne kastet mer lys på dette forholdet, men av hensyn til et stort 

antall involverte politiske aktører og omfanget av oppgaven vil ikke dette tas med.  

I tillegg til Stortingsreferater, er referater og protokoller fra organisasjonsvirksomhet 

verdifulle. Referatene fra Arbeiderpartiets landsmøter og tilhørende partiprogram fra 1889 og 

etterfølgende år sier mye om både arbeiderbevegelsens politiske og prioriteringer, deres 

forhold til helserettigheter og synet på arbeidet med, -og innholdet av sykeforsikringsloven. 

Også i denne sammenhengen kunne andre historiske og mer individuelle fremstillinger bidra 

til å utfylle bildet. Det er heller ikke gitt at referater og program fra Arbeiderpartiet samsvarer 

med de holdninger som fantes blant arbeiderklassen. Det fantes mange lokale og mindre 

arbeiderforeninger og enkeltindivider som mulig hadde andre innspill. Der hvor disser er 

tilgjengelig i nevnte kilder er de tatt med, men det er ikke gjort noe systematisk forsøk på å 

dekke over alle innspill fra arbeiderklassen. Fra begge disse gruppene får en et innblikk i de 

politiske forventningene, ambisjonene og reaksjonene på loven, selv om det finnes nevnte 

svakheter.  

De mindre aktørene som privatpersoner og lokale foreninger, som engasjerte seg i 

sykeforsikringen, hadde på en annen side mulighet til å uttrykke seg både i utformingen av 

loven i offentlige høringer og i andre offentlige kanaler som politiske tidsskrifter. I tillegg til 

høringsdokumenter, er derfor politiske tidsskrift som Det 20. aarhundre,: tidsskrift for Det 

Norske Arbeiderparti, tilknyttet Arbeiderpartiet, eller landsdekkende aviser som 

Morgenbladet også en del av oppgavens kildegrunnlag.   

Et annet perspektiv får vi fra medisinske beretninger. Legenes beskrivelser av deres 

vitenskap, arbeidsforhold og hverdag gir oss både et innblikk i medisinfagets stilling og 

situasjon i samfunnet, og kan sannsynligvis si noe om forholdet mellom legen og pasienten. 

Dette kan si mye om reaksjonene på tilgangen til medisinsk behandling og utdype medisinens 

rolle i samfunnet. Tidsskrift for den norske lægeforeningen er en viktig kilde til dette området, 

som har kommet ut siden 1888, to år etter Den norske lægeforeningens (Legeforeningen) 

stiftelse. Som kilde er tidsskriftet et åpent og landsdekkende forum for erfaringer, hendelser 

og medisinske beskrivelser. Tidsskriftet fulgte utviklingen av sykeforsikringen nøye, både 

som aktør i sykeforsikringen, men også som formidler av de forsikredes syn på saken.  På den 

annen side må en ta høyde for den redaksjonelle påvirkning av tidsskriftets innhold som kan 

ha påvirket sakens fremstilling. 
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KAPITTEL 2 - SYKEFORSIKRINGENS FORARBEIDER  

Arbeidet med sykeforsikringen og arbeiderkommisjonen nedsettelse var begynnelsen på en 

rekke sosialpolitiske initiativ som karakteriserte sosialhjelpsstaten. Arbeidet strakk seg over 

24 år og var karakterisert av ujevn fremdrift, ulike synspunkter på det offentliges ansvar og 

deltakelse i arbeidernes utfordringer og en prosess som i liten grad involverte medlemmer fra 

arbeiderbevegelsen. Hva var ambisjonene med sykeforsikringen? Hvilke motsetninger preget 

utformingen? Hva drev arbeidet fremover og hva hindret fremdriften? 

For å drøfte de ulike syn på sykeforsikringen og hvilke syn som vant fram i den endelige 

loven, er det også nødvendig å se lovens forarbeider i sammenheng med store politiske 

hendelser i tidsrommet 1885 og frem til 1909, men også diskutere argumenter fra debattene 

om sykeforsikringen. Fra kommisjonens nedsettelse i 1885 til loven ble vedtatt kom loven i en 

dragkamp mellom ulike politiske fraksjoner. Deres innflytelse ble både preget av deres 

ideologiske forankring og politiske visjoner. Hvilke utgangspunkt hadde lovgiverne? 

Forholdet til arbeiderbevegelsen – et historisk tilbakeblikk 

Arbeiderkommisjonen ble nedsatt i 1885 etter mandat fra Johan Sverdrup (V) som var blitt 

statsminister i 1884. Den hadde som mål å bekjempe den voksende «pauperismen» eller 

fattigdommen som urbaniseringen hadde medført.15 Den skulle utrede arbeiderklassens 

arbeids- og livsvilkår, og arbeide for ny lovgivning på arbeidsplassen og for de syke og svake. 

Den var et resultat av den økende oppmerksomheten arbeiderne fikk som følge av 

fremveksten av industrien. Den var inspirert av europeiske forhold og urolighetene man hadde 

opplevd siden midten av århundret og markerte begynnelsen på et krafttak som søkte å bedre 

tilstanden for de vanskeligstilte. Kommisjonens navn var en anerkjennelse av at mange av de 

store sosiale problemene var tilknyttet samfunnets nye produksjonsforhold.  

Oppgaven ble igangsatt av Indredepartementet etter at kong Oscar II hadde anmodet Johan 

Sverdrup (V) om å opprette en kommisjon etter mønster av arbeiderkommisjonen i Sverige 

fra 1884. Med Venstre som regjeringsmakt ble en rekke endringer gjort. Stemmeretten ble 

utvidet i 1885, Venstre begynte arbeidet med endring av skolesystemet, innføring av 

juryordning og den prinsipielle likestilling av landsmål og riksmål. Sverdrup hadde i sin 

                                                           
15 Departementet for det Indre: «Angaaende Bevilgning til en Kommission angaaende forskiellige vedrørende 
spørsmål» 1885, 2-3. 
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politiske karriere manøvrert seg gjennom klassekamp, nasjonalisme og tanken om nasjonalt 

selvstyre, og gjort Venstre til det største partiet ved å samle bøndene. 16 

Spørsmålet om arbeidernes kår hadde vært i søkelyset tidligere. I Norge hadde organiseringen 

av arbeidere tiltatt etter februarrevolusjonen i Frankrike i 1848. Marcus Thrane, den meste 

kjente fra denne tiden, var leder for en arbeiderorganisasjon omtalt som thranittene, som 

jobbet for økt politiske innflytelse og politisk reform inspirert av sosiale strømninger i 

Europa, spesielt England. Thranittene var involvert i flere hendelser. 20. desember 1850 gikk 

de til opprør mot en tvangsauksjon i Romedal17.  I 1851 fulgte «hattemakerkrigen» på 

Hønefoss, et voldelig sammenstøt mellom thranitter og myndighetene. Samme året ble 

Marcus Thrane og flere sentrale personer arrestert og dømt til 4 års straffearbeid etter en 

kontroversiell dom, som stemplet arbeiderforeningen som revolusjonær18.  Selv om 

thranittbevegelsen gikk i oppløsning etter dommen, førte den til en gryende bevissthet rundt 

arbeiderklassens kår og et par tiår senere kom en ny bølge med aksjoner. I 1878 førte 

lønnskutt til demonstrasjoner hvor det er beskrevet at så mange som 15-20 000 arbeidere 

samlet seg rundt villaen til Kværner Brugs sjef, Oluf Onsum. To år senere gikk 

teglverksarbeidere til streik for 25 prosent lønnsøkning som førte til konflikt og ramponering 

av direktørens eiendom. Militæret ble satt inn og slo med «flate klinger og truet med 

bajonetter.»19. Det fantes for øvrig tilhengere av andre fremgangsmåter overfor arbeiderne.  

Bjørnstjerne Bjørnson sa om utvidelse av stemmeretten i 1871, at «det er farligere å forholde 

dem deres rett, enn å gi dem den» 20.  

Selv om radikaliseringen i Norge var beskjeden i forhold til det man så i de større 

industrialiserte europeiske landene, var frykten for radikalisering og vold likevel et moment 

da Arbeiderkommisjonen ble nedsatt. Pariserkommunen i 1871 og det voksende antallet 

arbeidere i Norge forsterket denne tanken. I departementets begrunnelse for nedsettelse av 

kommisjonen, skrives det at «vårt samfunn har derfor også vært forskånet for de rystelse, som 

i industriland har forekommet med voldsomme utbrudd av misnøye. Ikke desto mindre bør 

                                                           
16 Sverdrups allianse med bøndene og deres politiske leder Søren Jaabæk hadde skjedd i 1869 med vedtaket om 
årlige Storting og opposisjonens valgseier på Stortinget.   
17 Bull, Arbeiderklassen blir til, Bind 1, Arbeiderbevegelsens historie i Norge,104. 
18 Dommen var kontroversiell fordi den baserte seg på et revolusjonsvedtak i foreningen som ikke fant sted. Se 
Mona Ringvej Forbrytelse og straff, 2014. 
19 Bull, Arbeiderklassen blir til, Bind 1, Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 354.  
20 Seip. J. A. Utsikt over Norges historie. Bind II, tidsrommet ca. 1850-1884, 165. 
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saken tas opp til grundig drøftelse. Ellers kan det lett oppstå måskje velment men uforstandig 

agitasjon klan forville opinionen.»21  

Arbeiderkommisjonen og tanken om å utvide helsetilbudet og omsorgen for arbeiderne kan 

både passe inn i Sverdrups og Venstres ambisjon om grunnleggende endringer i samfunnet, 

og som en utstrakt hånd til den voksende arbeiderklassen. Selv om denne hånden ble delvis 

begrunnet som et preventivt og sosialpasifiserende tiltak, var den også et tiltak som passet 

godt med Venstres politiske profil som statsbyggere med utjevning av sosiale og økonomiske 

forskjeller innenfor rimelige grenser. I tillegg kan den også forstås som en utvidelse av 

Venstres velgerprofil med arbeiderbevegelsen i tillegg til de liberale og bøndene. Bakgrunnen 

for initiativet overfor arbeiderne var med andre ord sammensatt.  

Arbeiderkommisjonen av 1885 

Arbeiderkommisjonen bestod av 13 menn og arbeidet i fem år fra 1885. Av de 13 mennene 

var det to arbeidere, Oluf Christian Johansen og Ole Kjelsen. Kommisjonens arbeide 

resulterte i tre innstillinger som førte til Fabrikktilsynsloven av 1892, Ulykkesforsikringsloven 

av 1894 og det første utkastet av mange som ledet frem til Sykeforsikringsloven av 1909. 

Fabrikktilsynsloven bestemte at det skulle opprettes et arbeidsreglement for alle bedrifter med 

over 25 ansatte og hvor representanter skulle få delta i utformingen22. 

Ulykkesforsikringsloven innebar en utvidelse av arbeidsgiverens ansvar for arbeidsulykker 

som ble representert i den nye forsikringsinstitusjonen Riksforsikringsanstalten. Fra 1894 fikk 

fabrikkarbeiderne også erstatning for de ulykker hvor ansvaret ikke kunne tilskrives 

fabrikkeieren. Men ytelsen av disse var angivelige for små til å gjøre arbeiderfamiliene 

uavhengige av de tidligere hjelpetiltakene.23   

Arbeidet med sykeforsikringen var det tredje store prosjektet kommisjonen arbeidet med. 

Arbeidet strakk seg over tre av de fem årene kommisjonen brukte og blant kommisjonens 

medlemmer varierte deltakelsen.  Rammene for kommisjonens arbeid med en sykeforsikring 

var gitt i Stortingsproposisjon 82 fra 1885, «Angående bevilgning til en kommisjon 

vedrørende Arbeiderne vedrørende ulike spørsmål»24. Meningen var å erstatte den daværende 

ordning med spredte og private sykekasser med en landsdekkende og felles forsikringsorden, 

                                                           
21 Urdal, Syketrygden i femti år, 15. 
22 Bull, Arbeiderklassen blir til, Bind 1 Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 470.  
23 Bull, Arbeiderklassen blir til, Bind 1 Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 505.  
24 Departementet for det Indre «Angaaende Bevilgning til en Kommission angaaende forskjellige vedrørende 
spørgsmaal» ,1885.  
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og kommisjonen fikk frie hender med hensyn til hvordan dette skulle gjøres. Bemerkningene 

som ble gjort fra departementets side var at den nåværende ordning skulle forbedres og en 

henvisning til den nye tyske ordningen som var unik ved at den var obligatorisk. Den skulle 

også dekkes av arbeiderne selv, med et tilskudd fra det offentlige.25  

En utredning av daværende ordning av sykekassen var allerede foreslått og gjennomført på 

Lansdsarbeidermøtet i Trondheim i 1882, og ble utgangspunktet for kommisjonens arbeid og 

bidro til å sette fokus på saken. Utredningen ble gjort i regi av Statistiske Centralbureau og 

anslo at det eksisterte omtrent 230-40 sykekasser som talte til sammen 18800 medlemmer. 

Undersøkelsen bekreftet at det var store variasjoner. Det ble videre anslått at flertallet av 

medlemmene i disse sykekassen var fabrikkarbeidere. Zakarias Hermansen fra SCB skilte 

mellom de frivillige sykekassene og de obligatoriske. De førstnevnte tilhørte som regel 

arbeiderforeningene og de obligatoriske som regel bedrifter. På tross av store variasjoner 

mellom de ulike sykekassene, var det enkelte trekk som gikk igjen. De inkluderte var 

arbeidere som var unge og friske. De over en viss aldersgrense som hadde kroniske eller 

uhelbredelige sykdommer ble holdt utenfor. Ble et medlem rammet av denne typen 

sykdommer, mistet en retten til medlemskap. Størrelsen på kontingentet ble fastsatt etter 

alder, lønn og ytelse. Forsikringene dekket sykepenger i en tid fra 8 uker til 90 dager. 

Legehjelp ble kun dekket av enkelte sykekasser og i et mindre antall ble det også gitt støtte til 

kone og barn. Noen sykekasser dekket også medisinutgifter.26 Hermansen fant at det var et 

stort forbedringspotensialet i daværende ordning. En felles sykeforsikring ville ikke bare føre 

til like vilkår for de forsikrede, den ville også nå ut til et større antall. Antall arbeidere var 

anslått til ca. 30% av befolkningen i 1875, eller ca. 600 000 arbeidere. Hvis en antok at ca. 

18 000 var medlemmer i ulike sykeforsikringer ville dette si ca. 3% av de som tilhørte 

«Arbeiderklassen».  

I sammenheng med kommisjonens oppgave om å utbedre sykekassene, ble arbeidernes 

motstand til denne typen ordninger ikke nevnt. Forsøk på å pålegge arbeiderne innbetaling ti l 

sykekasser eller sparekasser ble møtt med samlet skepsis og kunne føre til konflikt. 

Arbeiderne svar til denne typen initiativ, var ofte at dette kunne de ordne selv.27  

                                                           
25 Departementet for det Indre «Angaaende Bevilgning til en Kommission angaaende forskjellige vedrørende 
spørgsmaal» 1893. 
26 Departementet for det Indre «Om utfærdigelse af en Lov om Arbeideres Sygeforsikring» ,1893.  
27 Try, En stat, to kulturer 1854-1884. Bind 11.  Norges historie, 334. 
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Utredningen av sykekassene tydet imidlertid på at statistikk og undersøkelser bidro til å 

definere sosialpolitiske mål. På slutten av 1800-tallet skjedde det en vekst i det filantropiske 

organisasjonslivet inspirert av strømninger i andre land, spesielt England. Selv om det skjedde 

en vekst i alle former for organisasjonsvirksomhet, var de spesielt knyttet opp med mål om å 

hjelpe de vanskeligstilte. Den nye vitenskapen med statistikk og sosiologiske undersøkelser 

avdekket samfunnets mørke sider, og skapte mål for de med ressurser og omtanke. Det kan 

dels beskrives som et motefenomen, dels som en videreføring og vitenskapeliggjøring av de 

kirkelige hjelpeorganisasjoner.28    

Fokuset på sykekassene var gitt fra arbeidersamfunnet dominert av de øvre samfunnslag, og 

arbeidernes motstand til slike kasser ble ikke engang nevnt. Fra initiativet til sykeforsikringen, 

bakgrunnen til kommisjonens medlemmer og utgangspunktet til arbeidet med 

sykeforsikringen, bar hele prosessen preg av forsikringen som et tiltak for arbeidere, men ikke 

av arbeidere. På bakgrunn av disse forholdene kan vi se at fokuset på sykekassene ikke kom 

fra arbeiderne selv. Det utsprang heller fra sosialpolitiske ambisjoner fra de øvre samfunnslag 

med støtte i trenden om vitenskapelige samfunnsundersøkelser i andre halvdel av 1800-tallet.  

De første forslagene og utsettelse på utsettelse 

8 år etter at kommisjonen ble nedsatt, ble Odelstingsproposisjon 23, «Om Utferdigelse af en 

lov om Arbeidernes Sygeforsikring», presentert i 189329. Mye hadde skjedd i løpet av disse 

åtte årene. Venstre hadde mistet makten som følge av intern uenighet i spørsmål om offentlig 

sensur, kirkens innflytelse og spørsmål om representasjon i norsk-svensk utenrikspolitikk. 

Statsminister Sverdrup hadde røket uklar med flere statsråder i partiet. Unionsstriden var i 

ferd med å bli et stadig mer betent spørsmål i norsk politikk. I 1889 stilte Emils Stang 

mistillitsforslag til Venstreregjeringen og dannet den første Høyreregjeringen. I løpet av de 

samme årene ble Arbeiderpartiet stiftet i Arendal i 1887. I 1893 hadde Venstre kommet til 

makten for en kort periode.  

Den politiske omveltningen bidro til en treg start for sykeforsikringen. Forslagene som ble 

fremsatt fra kommisjonen ble vist liten interesse. Totalt leverte kommisjonen tre forslag, et 

flertallsforslag og to mindretallsforslag. Det ene mindretallsforslaget, fra venstremannen og 

senere statsminister Gunnar Knudsen, liknet flertallsforslaget. Det andre mindretallsforslaget 

fra bondelederen Søren Jaabæk (V) avvek på flere punkter.  

                                                           
28 Seip, A.-L. Sosialhjelpsstaten blir til, 178-80.  
29 Departementet for det Indre «Om Utferdigelse af en lov om Arbeidernes Sygeforsikring» 1893. 
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Flertallsproposisjonen ble innledet med en gjennomgang av ordningen med sykeforsikring og 

sykekasser i andre europeiske land. Igjen ble det henvist til Tyskland.  Spørsmålet om 

frivillighet var sentral for kommisjonen. Flertallet argumenterte med at en obligatorisk 

forsikring ville utbredes raskere og snarlig sikre at det ville eksistere en ordning tilgjengelig 

over hele landet. Knudsen var enig. Jaabæk argumenterte for en frivillig ordning med at man 

kunne omgå etableringen av kostbare og omfattende administrasjon som en landssykekasse 

ville medføre. Lokale sykekasser kunne i stedet tilpasse seg lokale forhold. Et tredje moment 

ved en frivillig ordning var at flytting som medførte utmelding og innmelding i nye 

sykekasser kunne forenkles ved å ha adskilte ordninger som ikke trengte videre samkjøring. 

Han begrunnet sin oppfatning med at de private sykekassene allerede eksisterte og kunne 

utbygges. Det ble raskt avgjort at ordningen skulle være obligatorisk.30 Tid var en sentral 

faktor.   

Det var mindre uenighet om hvem forsikringen skulle dekke. Ifølge mandatet var det enighet 

om at sjømenn og tjenestefolk skulle holdes utenfor i første omgang, da man planla å komme 

tilbake til disse yrkesgruppene senere. Ifølge flertallsforslaget skulle de med en årsinntekt 

under 1200 kroner innlemmes i den obligatoriske forsikringen og de med en inntekt over 

1200, men under 2000 tilbys frivillig forsikringsordning. Uenighet om hvem forsikringen 

skulle gjelde for, meldte seg i spørsmålet om de eldre – det vil si de over 40 år. Denne 

uenigheten falt sammen med prinsippet om hvem som skulle betale. I utgangspunktet var 

selvhjelpsprinsippet et mål. Det innebar at de forsikrede selv skulle dekke sine sykeutgifter. 

Utfordringen med de eldre var at det ville medføre større utgifter enn inntekter og det ville 

være urettferdig om de yngre skulle dekke deres utgifter. Flertallet falt derfor ned på at 

kommunen som fikk mindre utgifter med fattigmanndekning, skulle bidra økonomisk. 

Løsningen ble dermed bygget på selvhjelpsprinsipp med støtte fra kommunen. De forsikrede 

betalte mest, men det offentlige hjalp til. Dette var sosialhjelpsstaten.  

At ordningen skulle være obligatorisk gjorde at prinsippet til forsikringen var «hjelp til 

selvhjelp.» De som tidligere ikke så nødvendigheten av å sikre seg ved mulig sykdom, ble nå 

pålagt forsikringen. På den andre siden omfattet den ikke alle arbeidere, kun de som tjente 

innenfor visse rammer. På denne måten ble forsikringen en rettighet som bevarte den 

forsikredes verdighet.31  

                                                           
30 Departementet for det Indre. «Om Utferdigelse af en lov om Arbeidernes Sygeforsikring» 1893. 
31 Bjørnson og Haave, Langsomt ble landet et velferdssamfunn, 17.  
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Et annet spørsmålet var hva forsikringen skulle dekke. Forslaget om legehjelp vant i 

utgangspunktet gehør, men var også vanskelig gjennomførbart. Flertallsforslaget gikk bort fra 

dette, ettersom den forsikredes familie ikke nødvendigvis kunne ta seg råd til den samme 

legen, kasselegen, som skulle behandle den forsikrede. I tillegg ville det være vanskelig å 

sikre leger over hele landet. Forsikringen skulle derfor dekke sykepenger og en økonomisk 

støtte til legeutgifter. Ifølge Gunnar Knudsens forslag skulle det også være anledning til å 

forsikre seg for et større beløp.  

Forslagene ble presentert i proposisjonen i 1893, men det var det ingen som tok tak i den.  

Næringskomiteen, som behandlet saken utsatte spørsmålet. Året etter ble forslaget fremmet i 

ny proposisjon. Heller ikke nå ble saken videre behandlet. Dette kunne delvis forklares med at 

proposisjonen var oversendt næringskomiteen for behandling. Denne var allerede 

overarbeidet. I 1894 ble det opprettet en Komite for sociale spørgsmål (sosialkomiteen) i håp 

om at denne ville ha anledning til å behandle sosiale spørsmål raskere enn næringskomiteen.32 

Samme året leverte den nye komiteen 22 innstillinger, men mye tydet på at opprettelsen av 

komiteen også hadde ført til økt oppmerksomhet på sosiale problemer. En liste over utsatte 

saker et par år senere viste at mange yrkesgrupper nå søkte bedring av arbeidsvilkår. 

Pølsemakerne i Kristiania ønsket regulering av arbeidstider, det samme gjorde barberne og 

frisørene.33Ventelisten ble fort lang. Av saker som ble behandlet, var tilpasning av de nye 

lovene som Arbeiderkommisjonen hadde jobbet frem, og spørsmål om jordfordeling og 

spørsmål om barns rettigheter. En ny barnelov så dagens lys i 1892, som ga uekte barn 

arverett, men for de som hadde kjempet for denne loven var det på langt nær nok.34 Det 

sosiale arbeidet ble gjort på mange fronter. Det var klart at den nye komiteen fikk hendene 

fulle og at andre spørsmål ble prioritert, men uenighet om lovens utforming skulle også vise 

seg å få konsekvenser for fremdriften av sykeforsikringen.  

Til tross for at tid var en sentral faktor og at det hastet å få en ordning på plass, bar prosessen 

både preg av stor avstand mellom de ulike forslagene og led av alles forventninger til store 

sosiale endringer med Sverdrup-regjeringen. De første utsettelsene var imidlertid bare en 

forsmak på veien videre. 

 

                                                           
32 Urdal, Syketrygden i femti år, 30.   
33 Komiteen for sociale spørgsmål. «Indstilling O. nr. 127» 1896, 1. 
34 Seip, Sosialhjelpsstaten blir til, 374-378. 
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Utvidelse og utsettelse  

Før loven ble presentert på nytt i 1896, hadde man i 1894 gjort vedtak som fikk innvirkning 

på den videre behandlingen. Det skulle nedsettes en kommisjon som skulle utrede muligheten 

for en alderdoms- og invalidepensjon. Komiteen for utredning av dette spørsmålet ble 

oppnevnt i juni 1894 etter flere anmodninger fra arbeidere som påpekte svakheten i 

forsørgelsen av eldre og invalide, som var prisgitt den kommuneorganiserte fattigkassen eller 

den uverdige løsningen med legd eller bortlisitering35. Anmodningene ble forfattet i flere brev 

til stortinget i 1893 underskrevet av 1500 arbeidere fra Sør-Trøndelag og et annet brev 

underskrevet av «mindre arbeidergrupper fra Norges land».36 

Den 1. parlamentariske37 arbeiderkommisjonen, som den nye kommisjonen ble kalt, begynte 

sitt arbeid i 1895 med Venstrepolitikeren Wollert Konow (Hedmark)38 som leder for 

kommisjonen. Han ble en konstant brems i utviklingen av sykeforsikringen. Høsten 1895 ble 

den nyopprettede komiteen og den nye forsikringsanstalten bedt om deres synspunkter på 

loven om sykeforsikring.  Kommisjonen mente man burde utsette spørsmålet om 

sykeforsikring til de hadde utredet spørsmålet om invalide- og alderdomsforsikringen.39 

Begrunnelsen var at de to lovene var knyttet sammen og man kunne ikke beregne sykepenger 

uten kostnadsberegning for invalide. Fra den oppnevnte Forsikringsanstalten kom det en 

anmodning om at saken ikke burde usettes, da man ikke kunne se hvordan spørsmålet om 

alders-, invalide- eller ulykkesforsikring kunne påvirke sykeforsikringen.40 For det andre led 

den nyetablerte ulykkesforsikringen av at sykeforsikringsloven ennå ikke var kommet på 

plass. 

Sosialkomiteen tok disse svarene til etterretning i proposisjonen om sykeforsikringsloven i 

1896. Emil Stangs andre Høyregjering var nå erstattet av en samlingsregjering med Høyre, 

Venstre og Moderate Venstre. Gunnar Knudsen løftet frem sykeforsikringen. Han var 

fremdeles formann i komiteen for sosiale spørsmål. I tråd med Riksforsikringsanstaltens 

anbefalinger så man i sosialkomitéen ingen grunn til å utsette spørsmålet. Etter Gunnar 

Knudsens initiativ ble også sykeforsikringen foreslått endret til å dekke alle legeutgifter 

                                                           
35 Seip, Sosialhjelpsstaten blir til, 145-47. 
36 Næringskomiteen. «Dokument 142» 1893.  
37 Navnet gjenspeilte at kommisjonen utsprang fra regjeringen, ikke som Arbeiderkommisjonen av 1885 som ble 
anmodet av Kong Oscar II. 
38 Wollert Konow hadde en navnebror og fetter som også var stortingspolitiker. H står Hedmark og skiller han 
fra navnebroren som hadde SB etter sitt navn, etter Søndre Bergenhus. 
39 Departement for det Indre «Angaaende Utfærdigelse af en Lov om Arbeideres Sygeforsikring m.v.» 1896  8. 
40 Departement for det Indre «Angaaende Utfærdigelse af en Lov om Arbeideres Sygeforsikring m.v.» 1896.s. 1.  
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direkte i stedet for refusjon av legeutgifter. Dette representerte et stort skritt for 

sykeforsikringen. Legehjelpen skulle bare garanteres de som bodde innenfor en avgitt grense 

til legens bopel. Det ble henvist til lovgivning i både Tyskland og Østerrike hvor lignende 

ordninger var etablert. Dette skulle forhindre at det ble satt urimelige krav til legedekning i 

tynt befolkede områder og hvor avstanden til lege var stor. På den andre siden kunne det øke 

oppslutningen om loven, men ikke utdypet hvordan. Odelstingsproposisjonen ble presentert i 

juli og man vedtok derfor å ta saken til behandling i året etter. For Venstrepolitikerne Gunnar 

Knudsen og Wollert Konow handlet det nå om sykeforsikring eller alderdoms- og 

invalidepensjon. 

Før behandlingen i 1897 kom det nye hindringer fra Konows komite, som igjen anmodet 

utsettelse i behandling av sykeforsikringen fordi beregninger gjort tidligere var angivelig 

unøyaktige. For det andre gikk sykeforsikringen for smalt ut idet den bare omfattet en 

samfunnsklasse, nemlig lønnsarbeidere, men alders- og invaliditetspensjon skulle omfatte hele 

folket.41 I debatten som fulgte i Odelstinget var det stor uenighet mellom de som ønsket at 

forslaget skulle behandles med Gunnar Knudsen i spissen, og de som ønsket utsettelse, ledet 

an av Wollert Konow. Konows forslag fikk flertall, men stemmeavgivningen fulgte ikke 

partilinjene. Blant de som stemte mot utsettelse var det flertall av Venstremenn. Blant de som 

stemte for utsettelse, var det flertall av representanter fra Høyre, Moderate Venstre, men også 

et stort antall Venstremenn.42 Hvor lå splittelsen? 

Medisinhistorikeren Aina Schiøtz har pekt på at lovforslaget var i en dragkamp mellom 

liberale og konservative.43 De konservative så for seg en mindre omfattende sykeforsikring, 

gjerne frivillig og med minst mulig utgifter. Dette var åpenbart med de første forslagene til 

forsikring. Gunnar Knudsen foreslo en omfattende forsikring, Jaabæk en utbygging av det 

eksisterende. Kunne de ikke få til dette var utsettelse et godt alternativ. Mye tyder også på at 

striden stod mellom jordbruk og industri, eller sentrum og periferi, ettersom bondelederen 

Jaabæk søkte også en mindre omfattende forsikring.  

En annen splittelse lå i synet på sykeforsikringen mellom Gunnar Knudsen og Wollert 

Konow. Det kunne være fristende å plassere Wollert Konow i ledtog med både Jaabæks 

bondesyn eller de konservative, men Konows argumenter for en mindre omfattende 

                                                           
41 Komiteen for sociale spørgsmaal. «Dokument nr. 1.» 1897 , 1-2.  
42 Stortingstidende 1897. Forhandlinger i Odelstinget. «30. april – angaaende Udsæddelse av Lof om 
Arbeidernes Sygeforsikring.» , 561. 
43 Schiøtz, Folkets helse, landets styrke 1850-2003, bind 2, Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003, 183-4. 
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sykeforsikring ble begrunnet i behovet for en folkepensjon. Konows kamp for eldre- og 

invalide pensjonen har blitt tolket som et tegn på et sosialradialt standpunkt.44 I denne 

sammenhengen skal det ikke glemmes at der var arbeiderforeninger som etterspurte 

folkepensjon. Denne uenigheten tyder på at det også kan ha vært en splittelse som gikk ut på i 

hvilken rekkefølge de sosialpolitiske tiltakene skulle innføres. Denne alternative forklaring, 

støttes av det omfattende studiet av sosiale reformer som foregikk i Venstrekretser. Blant 

Venstrepolitikere var det flere som forsøkte å nærme seg de sosiale spørsmålene med en 

vitenskapelig tilnærming og med utførlige studier av sosiale løsninger i andre land, spesielt 

Tyskland.45 Kanskje var det heller et spørsmål om prioriteringer. De mange splittelsen bidro 

uansett til å forsinke fremdriften.   

Hvor splittelsen mellom Gunnar Knudsen og Wollert Konow lå, ble ikke klarere av den videre 

utviklingen. En ny arbeiderkommisjon som ble nedsatt i 1900, også denne med Wollert 

Konow som leder, skulle behandle sykeforsikringen på nytt. Den 2. parlamentariske 

kommisjon var preget av uenigheter fra start til slutt. Det begynte med kommisjonens 

medlemmer. Den første innvending var fra representant Andreas Andresen, typograf fra 

Kongsvinger som mente at for få arbeidere var med. Den eneste arbeideren var Edvard Olsen, 

Arbeiderpartimann og medlem av partiets styre46. Ifølge flere representanter fra Venstre var 

skoledirektør Jacob Aall Bonnevie (H) et uheldig valg fordi han ikke ville prioritere tid til 

kommisjonens arbeide. I tillegg hadde han som tidligere medlem av arbeiderkommisjonen 

levert et mindretallsforslag i stedet for å samarbeide med majoriteten, ikke svart på 

korrespondanse og på den måten «sabotert» arbeidet. Bonnevie ble forsvart og støttet av 

Høyres representanter.47 Motsetningene i medlemsutvalget var bare begynnelsen for denne 

kommisjonens arbeide.  

I 1902 kom kommisjonen med sin innstilling og framsatte to utkast til lov om sykeforsikring 

med store forskjeller. I mellomtiden hadde Konow gått ut av kommisjonen og inn i regjering. 

Bonnevie hadde blitt formann.48Flertallforslaget ble støttet av alle unntatt Edvard Olsen, som 

presenterte sitt mindretallsforslag. Flertallsforslaget innebar at summen for forsikringspliktige 

var på 1200 kroner. Forsikringspremien skulle baseres på inntektsklasser og skulle dekke 

                                                           
44 Mjeldheim, L. «Wollert Konow».  
45 Seip A.-L., Sosialhjelpsstaten blir til, 178-80.   
46 Stortingstidende. Forhandlinger i Stortinget. «Eftm.5. juni – Valg paa medlem av Kommisionen ang 
Sygeforsikring» 1900, 2420-2424. 
47 Stortingstidende. Forhandlinger i Stortinget. «Eftm.5. juni – Valg paa medlem av Kommisionen ang 
Sygeforsikring» 1900, 2420-2424. 
48 Valgkomiteen. «Innstilling S. nr 37.» 1901, 1. 
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legehjelp, sykepenger på 60% av dagsinntekten og forbindings- og kirurgisk materiell. 

Flertallsforslaget kom til å dekke 178 000 personer. Olsens forslag satte en inntektsgrense på 

1500 kroner som skulle dekke de samme som flertallsforslaget og det offentlige skulle dekke 

25% av forsikringsavgiften. Stat, kommune og arbeidsgiver skulle betale en del av 

forsikringspremien, Dette var rimelig da disse fikk mindre utgifter til fattigstøtten. Dette 

forslaget inkluderte ca. 375 000 medlemmer.49 

Den 2. parlamentariske arbeiderkommisjonens flertallsforslag fikk en kald mottakelse. Den 

representerte et skritt tilbake sammenlignet med de tidligere forslag, da den omfattet færre 

forsikrede. Reaksjonene på forslaget raste fra arbeiderhold. Forslaget ble ikke tatt til videre 

behandling. Dette må sees i sammenheng med mottakelsen, men også med ytre forhold. I 

1902 var spørsmålet om unionsoppløsningen et overskyggende tema. Spørsmålet om 

sykeforsikringen, som allerede var utsatt i mange år, ble utsatt igjen. Konows innskrenkede 

forslag, sluttført av Bonnevie var nok likevel en stor del av forklaringen.  

Endelig lov 

Oppløsningen av unionen og det nye kongeriket Norge endret det politiske klimaet i Norge. 

Nye spørsmål måtte avgjøres for det selvstendige Norge. Kongespørsmålet var et av de store 

spørsmålene etter unionsoppløsingen. Venstremannen Christian Michelsen, som hadde 

manøvrert Norge til selvstendighet, satt med regjeringmakten i en samlingsregjering med 

både Høyre, Venstre, Moderate Venstre og Samlingspartiet. Selv om han i ettertid ikke ble 

kjent som en pådriver for sosiale reformer, ble sykeforsikringen tatt opp igjen i hans 

regjeringstid.  

I 1907 kom det en ny innstilling fra sosialkomiteen om at loven måtte fullføres, signert Johan 

Castberg. Innstillingen nevner ikke hvem som stod bak gjenopptakelsen av lovsaken, men 

ifølge trygdehistorikeren Nils Urdal var den et resultat av flere henvendelser fra ulike 

storingsrepresentanter.50 Sosialkomiteen presenterte de tidligere lovforslagene fra 1896 og 

flertalls- og mindretallsforslaget fra 1902. Den støttet opp under forslaget fra 1896 og foreslo 

at en ny komite på tre medlemmer skulle nedsettes for å sluttføre arbeidet. Den skulle nøste 

sammen de avsluttende aspektene ved loven og ved neste Stortingssamling skulle loven tas 

opp til endelig behandling.51 

                                                           
49 Urdal, Syketrygden i femti år, 41. 
50 Urdal, Syketrygden i femti år, 46. 
51 Socialkomiteen. «Innstilling fra socialkomiteen angaaende sykeforsikringens gjennemførelse» 1906/7, 2-5.   
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Denne gangen var det ikke Gunnar Knudsen som trakk spannet for sykeforsikringen, men 

Castberg. Knudsen og Michelsens var uenig på flere punkter, det viktigste i spørsmålet om 

kongesaken, som førte han ut av Michelsens regjering i 1905.52 Sykeforsikringen ble nå løftet 

frem av Johan Castberg, leder av Arbeiderdemokratene, et forholdsvis nytt parti. Innstillingen 

var foruten han signert av O.A. Eftestøl og Andreas Hansson, også disse medlemmer av 

Arbeiderdemokratene. Johan Castberg ble leder av komiteen for sosiale spørsmål i 1906, med 

bakgrunn som formann i Opplandenes arbeiderforeninger siden 1894 statsadvokat i 1904. 

Partiet var nært knyttet opp til den sosiale fløy i Venstre. Deres utgangspunkt var at de sosiale 

reformene gikk for sakte og ga for lite. Partiet henvendte seg til arbeiderklassen og hadde seilt 

opp under kravene om selvstendighet, allmenn stemmerett og bedring av de vanliges kår.53 I 

1906 tok han så tak i sykeforsikringen.   

Debatten som fulgte viste at det både var utålmodighet og uenighet om hvordan 

sykeforsikringen skulle utformes. Sosialkomiteen la sin støtte bak forslaget fra 1896 med 

enkelte endringer om at tjenere også skulle inkluderes. Under angrep fra Arbeiderpartiets 

sosialdemokrater som foreslo all «sygepleie beskatningen» på den ene siden og Wollert 

Konows innskrenkede forslag på en annen, fikk Johan Castberg i oppgave i å forsvare 

innstillingen. Overfor sosialdemokratene ble forsikringen forsvart som solidarisk ved at stat, 

kommune og arbeidsgiver bidro til å dekke forsikringsinnskuddet. Konow, som argumenterte 

for at forsikringen burde være frivillig, foreslo på ny utsettelse av saken på grunn av 

uenighet.54 Castberg henviste til det imminente behovet for loven. Av hensyn til rask 

utbredelse burde den være obligatorisk og han kunne heller ikke se hva en utsettelse skulle 

endre. Videre var Castberg klar på at man nå måtte forsøke å unngå flere endringer av hensyn 

til den til nå lange behandlingstiden. Utredning av ulike alternativer kunne bare føre til flere 

forsinkelser.55 Castberg fremmet praktisk politikk. Selv om han ikke klarte å omvende Konow 

eller DNAs representanter, lyktes han i å overbevise flertallet. En komite ble nedsatt for å 

sluttføre arbeidet.  

I debatten var de synligste forkjemperne og forsikringens primus motor, Arbeiderdemokratene 

med Castberg i spissen. Rune Slagstad beskriver Castberg som nært knyttet opp til Gunnar 

Knudsens sosialideologiske linje, basert på solidaritet. De to navnene er i sosialhistorisk 

                                                           
52 Fuglum, P.  «Gunnar Knudsen». 
53 Aasland, «Fra arbeiderparti til mellomorganisasjon» 32-3. 
54 Stortingstidende. Forhandlinger i Stortinget. «Eftermiddag 6. mai – angaaende sygeforsikringens 
gjennemførelse» (1907), 2962-3034 
55 Stortingstidende. Forhandlinger i Stortinget. «Eftermiddag 6. mai – angaaende sygeforsikringens 
gjennemførelse» (1907), 2962-3034 
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sammenheng ansett som viktige drivkrefter i sosialhjelpsstatens utvikling. Castbergs utspill 

kan i denne sammenheng sees som et eksempel på hans nære politiske relasjon til Gunnar 

Knudsen, men også med en sterkere gjennomslagskraft og mulig klarere politisk profil enn 

Gunnar Knudsen.56 Castberg lyktes der Gunnar Knudsen ble stanset av splid i Venstre. Ifølge 

Annette Lund Thorsens gjennomgang av Castbergs politikk, inkludert hans rolle i utviklingen 

av sykeforsikringen, karakteriserte hun Castberg som for radikal for Venstre og for 

reformistisk for Arbeiderpartiet.57I denne saken var han brobygger til de moderate og fant en 

felles plattform for de liberale og de konservative. Isolert sett i forbindelse med 

sykeforsikringen kan det hevdes at Castberg forankret den politiske linjen Gunnar Knudsen 

hadde lagt frem i 1896 med sin behandling av sykeforsikringen og sånn sett skapte en 

kontinuitet fra de sosiale kreftene i Venstre. 

I 1909 presenterte komiteen fra 1907 sitt arbeid. Deres forslag til lov om sykeforsikring skulle 

dekke sykepenger med inntil 60% av dagslønnen, fri legehjelp og materiell som om 

nødvendig dekket sykehusopphold. Den skulle være obligatorisk for alle med inntekt under 

1400 i byene og 1200 på landet, og frivillig for de med noe høyere inntekt. Komiteen anslo at 

400 000 arbeidere vil bli dekket av den obligatoriske sykeforsikringen og 50 000 av den 

frivillige. I august samme år ble forslaget vedtatt som lov, 16 år etter at det første lovutkastet 

ble presentert i 1893 og 24 år etter arbeiderkommisjonens nedsettelse. Forslaget liknet i stor 

grad på Gunnar Knudsens utkast i 1906.   

Det endelige vedtaket om sykeforsikringsloven må sees på bakgrunn av flere forhold. 

Castbergs gjenopptaking og parlamentariske egenskaper var en side av saken. Gunnar 

Knudsens seier i Venstre og valgseier som førte han til regjeringsmakten i 1909 var en annen.  

Loven var en av de første som ble vedtatt av Gunnar Knudsens nye regjering. Med Gunnar 

Knudsen som statsminister og Johan Castberg som justisminister var det gode forhold for 

sosiale tiltak. Fremveksten av arbeiderbevegelsen i både Norge og andre europeiske land kan 

også ha bidratt til å sette fokus på sosiale reformer. Arbeidernes faglige og politiske 

organisering i LO og Arbeiderpartiet og vekst av medlemstall gjorde arbeiderne til en stadig 

mer synlig deltaker i den norske politikken. Arbeiderpartiet fikk sine første Stortingsmenn i 

1903.  Utvidelsene av stemmeretten i 1885 og 1897 gav også folk med svakere økonomiske 

bakgrunn muligheten til å stemme. Dette kan ha bidratt til å styrke fokuset på sosialpolitikk. 

Strømninger internasjonalt kan også ha bidratt til å sette fokus på sosiale forholdet. I Russland 

                                                           
56 Slagstad, De nasjonale strateger, 168-9. 
57 Thorsen, «Den tredje veien? Johan Castbergs sosialpolitikk» 118-120.  
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var forsøket på revolusjonen i 1907 en påminnelse om hva radikale arbeidere kunne finne på. 

I andre europeiske land var nye sosialistiske regjeringer en viktig inspirasjon. Det var mye 

som pekte mot fokus på sosiale tiltak i 1909 og sykeforsikringen ble et av disse. Dette ser vi 

nærmere på i neste kapittel.  

Oppsummering: Arbeiderbevegelsens sykeforsikring?  

På tross av navnet, var det få arbeidere som satte sitt preg på utformingen av sykeforsikringen. 

Fra starten av arbeidet med sykeforsikringen til den endelige utformingen i 1909 gikk det en 

rød tråd strukket av Venstre. Initiativet fra kongen som ble fulgt opp av Sverdrup, den 

opprinnelige undersøkelsen av sykekassene, kommisjonens arbeide, Gunnar Knudsens 

inkludering av legetilsyn, opprettelsen av sosialkomitéen og videreføringen av arbeidet med 

Johan Castberg og Arbeiderdemokratene var alle forhold som pekte på Venstres viktige rolle i 

utformingen av forsikringen. På mange måter var det en forsikring for arbeiderne og ikke av 

arbeiderne.  

Ambisjonene med sykeforsikringen bar preg av dette forholdet som både kan beskrives som 

drevet frem av solidaritet overfor arbeideren, men også sosialpasifiserende hensyn og 

filantropiske drivkrefter. Selv om debatten rundt sykeforsikringen ble preget av motsetninger 

både mellom liberale og konservative, arbeidere og bønder, og uenighet om hva som skulle 

prioriteres av pensjon eller sykeforsikring, var det Venstre og Arbeiderdemokratene som drev 

loven gjennom og satte sitt preg på loven. På bakgrunn av deres verdigrunnlag må 

sykeforsikringen kunne sies å være et solidaritetsprosjekt drevet frem med et mål om å gi 

arbeiderklassen et løft, samtidig som Castberg forente de konservative og sosialliberale 

kreftene i Venstre. Det sosialpasifiserende kan på den andre siden ikke helt avskrives, hvis 

man ser på de motsetningene mellom arbeiderklassen og de styrende tidligere på 1800-tallet, 

referansene til europeiske tilstander i nedsettelsen av arbeiderkommisjonen og sammenfallet 

mellom arbeiderbevegelsens fremvekst i Norge og Europa på den ene siden og fremdriften 

med sykeforsikringen.  

Selv om sykeforsikringen var ment som en hjelp til arbeiderklassen, var det flere grunner til at 

arbeiderne ikke ville gi sin oppslutning til prosjektet. Uenighet og andre politiske spørsmål 

ble prioritert foran sykeforsikringen og bidro til at arbeidet trakk ut i mange år. For det tredje 

ble det påpekt svakheter ved kommisjonene som inneholdt for få arbeidere. Hvordan reagerte 

arbeiderne og arbeiderbevegelsen på arbeidet med sykeforsikringen?  
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KAPITTEL 3 – ARBEIDERNES REAKSJON  

Utformingen av arbeiderbevegelsens standpunkt til spørsmålet om tilgangen til helsetjenester 

foregikk i kjølvannet av forarbeidet til sykeforsikringen. Samtidig var arbeiderbevegelsen i 

vekst. Arbeiderne organiserte seg i lokale foreninger, de deltok på politiske samlinger, og de 

stiftet fagforeninger. Denne prosessen fikk innvirkning på arbeiderbevegelses innspill i 

debatten rundt sykeforsikringen. I starten av perioden var det lite engasjement, i debattene fra 

1907 og 1909 var det som nevnt i forrige kapittel sterke meninger fra representantene i DNA. 

Hva hadde skjedd i mellomtiden? 

Dette kapittelet skal diskutere arbeiderbevegelsens forhold til forarbeidene til 

sykeforsikringen. Dette er ikke bare en sentral del av denne oppgavens målsetting om å 

diskutere hvordan debatten om sykeforsikringen skapte reaksjoner i arbeiderbevegelsen, men 

også et viktig grunnlag for hvordan arbeiderbevegelsen skulle forholde seg til forsikringen 

etter iverksettelsen i 1911.  

Sentrale spørsmål for dette kapittelet er hvordan arbeiderbevegelsen forholdt seg til 

forarbeidene til sykeforsikringen? Hvilke reaksjoner utløste ambisjonene og hensynene til de 

som utformet loven? Hva ble arbeiderbevegelsens standpunkt og hvorfor? 

Organisering, vekst og splittelse av arbeiderne 

Da arbeiderkommisjonens begynte sitt arbeide i 1885 var arbeiderbevegelsen i ferd med å 

formes. Organiseringen foregikk etter ulike mønstre. Organisasjoner ble opprettet på 

bakgrunn av yrke. Dette var fagforeningene. Andre organisasjoner ble opprettet på bakgrunn 

av politisk tilhørighet, ideologiske syn eller politiske målsettinger. Arbeidersamfunnene, 

opprinnelig organisert fra de høyere samfunnslagene for å holde i arbeiderne borte fra 

politikken, ble i denne perioden gradvis overtatt av arbeiderne selv. Vi kan skille mellom to 

hovedtyper av organisasjoner, de «av arbeiderne og for arbeiderne», og «de for arbeiderne –

men ikke av arbeiderne».  

Arbeidernes samling på 1880-tallet førte til en rekke foreninger og organisasjoner. I 1885 var 

det to år siden Fagforeningenes Centralkomite ble stiftet av fagforeningene i Kristiania. 

Typografene hadde allerede i 1872 stiftet Den typografiske forening, den første norske 

fagforeningen.58 I 1885 stiftet Christian Holterman Knudsen Den socialdemokratiske 

forening, en politisk forening basert på ideer fra de danske sosialdemokratene. På tross av 
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navnet, ble foreningen oppfattet som en radikal del av politikken og skillet mellom radikale 

sosialister og sosialdemokrater var ikke klart som det er for i dag. Målsettingen om allmenn 

stemmerett og regulert arbeidstid var hentet fra det tyske Gothaprogrammet, 

stiftelsesprogrammet til tyske sosialistiske partiet. Disse samlingene var alle eksempler på 

«samling av arbeidere, for arbeidere» og tegn på arbeidernes politiske oppvåkning. 

Christiania arbeidersamfunn det største arbeidersamfunnet stiftet av Eilert Sundt i 1864. I 

1884 ble De forenede norske Arbeidersamfund (Arbeidersamfundet)59 stiftet i Trondheim på 

Landsarbeidermøtet, som var en samling av alle de norske arbeidersamfunn. I 1885 var det 

dominert av etablerte samfunnsmedlemmer som embedsmenn og forretningsfolk, nært knyttet 

opp til Venstre.60  For å ikke miste oppslutningen til de nye arbeiderforeningene, var det 

nødvendig for arbeidersamfunnene å la arbeiderne slippe til. På denne måten ble «foreningene 

for arbeiderne, men ikke av arbeiderne», presset til fornyelse.  

Organiseringen av arbeiderbevegelsen på 1880-tallet kan forklares av flere hendelser. For det 

første hadde arbeiderklassen våknet på 1870-tallet etter at den «dype natten hadde ruget over 

arbeidersamfunnet»61 siden oppløsningen av Marcus Thranes arbeiderforening. Edvard Bull 

beskriver en liten bølge av klassekamp på 1870-tallet. Med økonomiske svingninger i Europa 

som følge av den tysk-franske krig i 1870-71, fikk den norske økonomien en oppsving med 

økte priser og økt etterspørsel etter arbeidskraft. På begynnelsen av 70-tallet hadde enkelte 

arbeiderne streiket og demonstrert seg til bedre vilkår med høyere lønn ettersom eierne tjente 

mer og prisene steg. Streik ble et hyppig brukt virkemiddel.62 Ofte var utfallet av streikene 

skriftlige kontrakter, forløpere til de senere tariffavtatalene.  

Gjenoppvåkningen på 1870-tallet må også sees i sammenheng med tidligere 

arbeiderorganisering på midten av århundret og i viss grad med internasjonale strømninger. 

Selv om revolusjonene som herjet Europa i mars 1848, ikke skapte liknende forhold i Norge 

og Thrane tok avstand fra voldelige samfunnsomveltningen han ble dømt for å støtte, vekket 

han arbeiderne til samling og skapte en felles plattform til bekymring for makthaverne. Dette 

var et grunnlag for politiske mobilisering tretti år senere da de norske forhold førte til streiker 

og økt bevissthet om arbeidernes kår og sosialistiske partier ble stiftet iEuropa.  

                                                           
59 Senere det politiske partiet Arbeiderdemokratene, som fra 1918 ble omdøpt til Radikale Folkeparti. 
60 Bull, Arbeiderklassen blir til. Bind 1 Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 310-311. 
61 Lorentz, Arbeiderbevegelsens historie 1789-1930, 62. 
62 Bull, Arbeiderklassen blir til. Bind 1 Arbeiderbevegelsens historie i Norge 344-346.  
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I 1872 ble det for eksempel stiftet en sosialdemokratisk forening i Østerrike, og i Frankrike i 

1879 samlet Frankrikes arbeiderbevegelse seg etter nederlaget med Pariserkommunen i 1871. 

I Danmark hadde allerede Louis Pio stifte forløperen til det socialdemokratiske partiet i 1871. 

På 1870-tallet arbeidet danske salmaker Marius Jantzen med å agitere for den sosialistiske sak 

i Norge ved å annonsere etter likesinnede i norske aviser. Han stod også bak Den Norske 

Arbeiderforeningen, den første norske sosialdemokratiske foreningen i Norge som ble stiftet i 

1874, men nedlagt samme år. 

Parallelt med organiseringen av den europeiske arbeiderbevegelsen økte også antallet 

arbeidere i Norge. Fra den første fagforeningen med typografene in 1872, spredte 

organiseringen seg langs andre yrker. Denne utviklingen førte til etableringen av ulike 

politiske grupperinger og økt engasjement for sosiale spørsmål som stadig ble oppdaget. Etter 

hvert ble også sykeforsikringen oppdaget.  

Arbeiderbevegelsen fra 1885 

Få år etter at arbeiderkommisjonen ble nedsatt og begynte sitt arbeide i 1885, ble DNA stiftet 

i 1887 i Arendal, som en partipolitisk forlengelse av den Den socialdemokratiske forening. I 

spissen stod Christian H. Knudsen og Carl Jeppesen. I utgangspunktet forsøkte de å 

samarbeide med arbeidersamfunnene, men de kom tidlig til å markere avstand til den 

«borgerlig» tendensen i arbeidersamfunnene. Splittelsen gikk i første omgang på andre 

områder enn helsepolitikk og ble utløst av ulike syn på kravet om allmenn stemmerett.   

Splittelsen fant sted på Landsarbeidermøtet i Hamar i 1888, møtet som i sin tid hadde vedtatt 

å utrede sykekasseordningen i 1882 og som førte til stiftelsen av Arbeidersamfundet. På møtet 

ble spørsmålet om allmenn stemmerett diskutert og ble opptatt som krav. Samtidig ble det 

vedtatt at De forenede norske Arbeidersamfunn, skulle støtte en agitasjonsturne ledet av Carl 

Jeppesen. Det viste seg imidlertid at flere representanter fra Venstre ikke ønsket allmenn 

stemmerett, og styret i De forenede norske Arbeidersamfund stod ikke samlet bak støtten til 

Jeppesen. Flere politikere i Venstre fryktet at for mye demokrati kunne slå negativt ut for 

partiet.63 Året etter ble motsetningen sterkere, da representanter fra DNA fremmet forslaget 

om kvinners stemmerett og senke nedre aldersgrense for stemmerett til 18 år. Da 

medlemstallet i Arbeiderpartiet økte på begynnelsen av 1890-tallet og oppslutningen om 

arbeidersamfunnene sank, formulerte De forenede norske Arbeidersamfund i 1892 

erklæringen at «ingen som tilhører noen annen landsorganisasjon av arbeider, kunne være 
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med i De forenede i norske Arbeidersamfund».64 Kampen om arbeiderstemmene var i gang. 

Spørsmålet om stemmeretten hadde avdekket Venstres forsiktige tilnærming til 

samfunnsendring og markert partiets grense. DNA var på den andre siden utfordrende og 

engasjerte seg blant annet med støtte til fyrstikkarbeidernes streik i 1889 med organisering og 

støtte.65 Partiet baserte også sitt valgprogram i 1891 på et sterkere sosialistisk grunnlag, 

Erfurtprogrammet.66 Det var likevel kravet om eksklusivitet som skapte to adskilte alternativ 

for arbeiderne.  

Arbeidernes første reaksjoner på arbeiderkommisjonens arbeid med sykeforsikringen kom i 

1893 med det første lovforslaget om sykeforsikring. I januar 1892 fikk fellesstyret for De 

forenede norske Arbeidersamfund kommisjonens innstilling fra 1890 og det senere 

utarbeidede lovforslaget. Proposisjonen var trykket med tilbakemeldingene fra de lokale 

arbeiderforeningene som var tilknyttet Arbeidersamfundet. Heen, Drammen og Trondheim 

sluttet seg ubetinget til kommisjonens forslag og lovforslaget fra 1893.  Mjøndalen mente alle 

arbeidere burde inkluderes og at kommunestyret ikke burde sitte i sykeforsikringens 

administrasjon. Malvik kunne ikke slutte seg til forslaget, da de mente at den også burde 

inneholde arbeidernes familie og Løiten mente forslaget tilbød generelt for lite. Skien 

Arbeiderforening kunne heller ikke gi sin tilslutning til forslaget da de var av den oppfatning 

av samfunnet har samme forsørgelsesplikt for hele samfunnet, og at de syke i første omgang 

burde dekkes av kommunekassen. De mente videre at staten ikke støttet arbeiderne 

tilstrekkelig økonomisk og at forsikringen ville føre til økte økonomiske byrder da målet var 

redusere arbeidernes utgifter. På bakgrunn av disse uttalelsene summerte fellesstyret sin 

samlede oppfatning og ga sin tilslutning til forslaget.67  

Det var åpenbart at den samlede tilslutningen til loven ikke var representativ for arbeidernes 

samlede syn, da det bare var syv foreninger som uttalte seg. Halvparten av 

arbeiderforeningene som kom med tilbakemeldinger, ga heller ikke sin tilslutning til 

lovforslaget. Arbeidersamfundets støtte til lovforslaget sier mye om deres posisjon. Det var 

åpenbart at de fortsatte hadde en trofast tilknytning til Venstre, som også stod bak både 

kommisjonen og lovforslaget. De kritiske omtalene av forslaget fra de lokale 

arbeiderforeningene som mente sykeforsikringen ikke ga nok, ble ikke engang kommentert av 
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fellesstyret. På bakgrunn av denne vektleggingen av de mindre arbeiderforeningenes 

synspunkter, var det åpenbart at lovgiverne og Arbeidersamfundet forsterket hverandre mer 

enn arbeidernes sak.  

Reaksjonene fra De forenede norske Arbeidersamfundet kan tolkes som at andre 

arbeiderstemmer ikke slapp til. Det kan se ut som om det bare var Arbeidersamfundet som 

fikk anledning til å uttale seg. Dette ville vært i tråd med den eksklusive linjen som ble lagt 

opp året tidligere, for å demonstrere at medlemskap i arbeidersamfunnet hadde sin fordeler. 

Dette var ikke nødvendigvis tilfellet. Det var lite som talte for at sykeforsikringen fikk stor 

oppmerksomhet blant arbeiderne. Av punktene på arbeidsprogrammet til Arbeidersamfundet 

var kravet om helsetjenester med «fri legehjelp» formulert langt nede på listen sammenlignet 

med kravet om fri stemmerett, lik arverett for ekte og uekte barn, åttetimers arbeidsdag og 

progressive skatter.68 Kravet om sykeforsikring var ikke spesifisert, ei heller hva som lå bak 

formuleringen «fri legehjelp». På DNAs var også punktet om behandling og omsorg for de 

syke langt nede på listen. I 189169 og i 188870 var det ikke engang nevnt.  Øverst stod kravene 

om regulerte arbeidstid og allmenn stemmerett. Punktet om «gratis lægehjelp og lægemidler» 

kom først i 1894.71 Dette kan forklare at det ikke kom flere reaksjoner på 

Odelstingsproposisjonene fra 1893, 1894, 1895 eller 1896 fra arbeidernes, DNAs eller 

Arbeidersamfundets side.  

Gitt den spede oppmerksomheten som ble viet de første lovutkastene til sykeforsikringsloven, 

kan ikke de stadige utsettelsene av forslagene ha blitt opplevd som store tap for 

arbeiderbevegelsen. Mye talte for at helsepolitikk var langt unna kjernen i 

arbeiderbevegelsens politikk på begynnelsen av 1890-tallet. Dette skulle imidlertid snu på 

slutten av tiåret og mot århundreskiftet. 

«Sygepleien i beskatningen» 

Fra ingen kommentarer om lovforslaget fra 1892, ble engasjementet vekket på slutten av 

1890-tallet. Arbeidet med sykeforsikringen ble tatt opp på DNAs landsmøte første gang i 

1898, da Edvard Olsen ble med i den andre arbeiderkommisjonen. I 1902, da Olsen og 

kommisjonen presenterte sine forslag, ble saken på nytt diskutert. Da ble kravet om 

«sygepleien i beskatningen» formulert. Dette skulle bli et mantra i arbeidernes forhold til 
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70 Valgprogram DNA 1891.  
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helsepolitikk og forfatteren bak forslaget var legen og den senere partiformannen Oscar 

Nissen. 

Da Edvard Olsen talte om sykeforsikringen og arbeidet i kommisjonen på landsmøtet til DNA 

i 1898, argumenterte han for en gradvis utvikling av helserettigheter. I denne debatten vant 

Olsen lite gehør. Partiets ledere Christian H Knudsen og Carl Jeppesen var imot 

forsikringsprinsippet.72 På landsmøtet i 1894 var det allerede formulert et generelt krav om 

forsørgelse av eldre og invalide skal forsørges gjennom en skattebasert løsning. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt. Ludvig Meyer, som stod bak forslaget, henviste til uttalelser fra den 4. 

skandinaviske arbeiderkongress.73 Dermed hadde kravet om en universalisme allerede vært 

vedtatt i flere år og var forankret i samarbeid med arbeiderbevegelsen i naboland. 

Universalismen var motstykket til klassesamfunn, kjernen i sosialismen og DNAs 

grunnleggende ideologi. Motstykket til universalismen var klassebasert politikk eller 

klassepolitikk, som befestet klasseforskjellene. Edvard Olsens innspill ble møtte med 

motstand og det var lite som talte for at han skulle nå frem med budskapet. Hans arbeid og 

deltakelse i kommisjonen talte likevel for at det fantes politikere i Arbeiderpartiet som kunne 

akseptere et forsikringsprinsipp.   

Da spørsmålet ble tatt opp på nytt i 1902 var det i sammenheng med de nye forslagene som 

ble presentert av den 2. parlamentariske arbeiderkommisjonen som behandlet 

sykeforsikringen. Det var her Olsen presenterte sitt mindretallsforslag som et alternativ til 

flertallsforslaget av Konow og Bonnevie. Flertallsforslaget møtte som beskrevet i forrige 

kapittel stor motstand fordi det omfattet færrest forsikrede og ga for lite igjen. Overfor dette 

tilbakeskrittet og en provokasjon av en sykeforsikring kunne en forvente at Olsens kamp og 

forsøk på å selge sykeforsikringen til DNA var håpløs. Debatten på landsmøtet i 1902 var 

overraskende. Flere på landsmøtet forsvarte nå forsikringen.  

Oscar Nissen innledet temaet på landsstyret med å ta klar avstand fra flertallsforslaget til 

Konow og Bonnevie. Den var basert på klasseprinsipper og inkluderte for få. På den andre 

siden snakket han varmt om mindretallets forslag utformet av Edvard Olsen. «[den] er ingen 

klasseforsikring for så vidt – det er en inntektsforsikring.»74. Nissen forsøkte å forsvare 

forsikringen som en praktisk ordning basert på lønn, i stedet for å være en klassedefinerende 

innordning. Carl Jeppesen, en av partiets store stiftere, var også positiv til sykeforsikringen 
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som et utgangspunkt. Han fant forslaget om universalisme for radikal, selv med flertall på 

Stortinget ville de ikke få gjennomslag for dette.75 Debatten om sykeforsikringen fikk mange 

innspill, det ble et av de meste diskuterte punktene på programmet. Torgeir Vraa, en tidligere 

politiker fra Venstre som gikk over til DNA i 1897, mente at man kunne bygge videre på en 

forsikringsordning.76 Olsen hadde åpenbart ikke talt for døve ører i 1898. Som formann i 

Kristiania Arbeidersamfunn (et av arbeidersamfunnene som tidlige valgte DNA over De 

forenede norske arbeidersamfunn) og satt i styret i Arbeiderpartiet, var han en innflytelsesrik 

politiker i DNA. Hans engasjement for sosiale saker og det faktum at hans deltakelse i 

kommisjonens arbeid hadde kostet han jobben, var samtidig et uttrykk for hva man kunne 

forvente at de borgerlige ville gå med.77 Innsatsen og oppofringen til Edvard Olsen, og hans 

kamp mot flertallet i kommisjonen ble belønnet. Landsmøtedebatten viste også at partiet ikke 

var samlet i et absolutt krav om universalisme, men at det fantes alternative veier til målet.  

Holdningsendringen i 1902 må settes i sammenheng med partiets utvikling på andre områder. 

Fra vedtaket om Erfurtprogrammet, som gikk i retning av radikalisering sammenlignet med 

Gotha-programmet, hadde DNA fortsatt lite reell makt å vise til. I partiet var det flere som 

mente at en samarbeidslinje med Venstre burde bygges opp igjen, og som en følge av dette 

modererte partiet sine standpunkt til saker som jordeiendomsspørsmålet. DNA tidligere stått 

for opprettelsen av kollektivbruk, denne ble forlatt i 1902.78 Denne moderasjonen eller 

realitetsorienteringen som Fuglum kaller den, var nok en viktig grunn til tanken om en 

sykeforsikring ble revurdert. 

Støtten til Olsens forslag fikk likevel liten betydning. Flertallet i partiet var imot 

sykeforsikringen på landsmøtet. Christian Knudsen kunne ikke akseptere en klasseforsikring, 

han kjøpte ikke tanken om en «inntektsforsikring».79 Motstanderne av forsikringen hadde en 

absolutt tilnærming og manglet troen på en gradvis utvikling gjennom utbygging av en 

forsikringsløsning. I denne sammenhengen kan debatten sees som et frampek til 

radikaliseringen av partiet som begynte 10 år senere.  

Avvisningen av forsikringsløsningen må også sees i sammenheng med hvordan den 2. 

parlamentariske arbeiderkommisjonens flertallsforslag provoserte arbeidere både i og utenfor 

DNA. På Landsarbeidermøtet i Skien i 1904 ble det uttalte at «flertallsforslag[et] lider av 

                                                           
75 DNA Landsmøteprotokoll 1902, 8.  
76 DNA Landsmøteprotokoll 1902, 8. 
77 Bull, Arbeiderklassen blir til, Bind 1, Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 377. 
78 Fuglum, Norge i støpeskjeen. Bind 12, Norges historie, 427-29  
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vesentlige mangler» ved at den inkluderte for få, krever for høye administrasjonskostnader og 

legger for tung bør på de forsikrede80. Konow hadde klart å snu Arbeidersamfundets 

oppfatning om sykeforsikringen. Reaksjonene i DNA var like klare. Nissen kalte forslaget 

«nærmest en skandale»81. Den endelige avvisningen av sykeforsikringen som løsning må 

således sees i sammenheng med at Konow hadde presentert et provokasjon av en 

sykeforsikring, ikke engang et utgangspunkt som arbeiderne kunne jobbe videre med.  

På DNAs landsmøte i 1902 ble det videre vedtatt å nedsette en komite som skulle utarbeide en 

resolusjon angående sykeforsikringen. Resolusjonen er for lang til å gjengis i sin helhet, men 

ble innledet med «Det Norske Arbeiderpartiet har som program «sygepleien i beskatningen» 

d.e. en folkesykeforsikring i denne vides mulig form med midlerne til dens iværksettelse 

opdrævet gjennom skatten». Den fortsetter med å foreslå at «der bør nedsættes en 

departemental komite til bearbeidelse av dette spørsmaal med sikte på skridtvise 

gjennomførelse – læger og jormødre på fast løn, fri medicin..,»82 Deretter ble det foreliggende 

forslaget kritisert ved at det var en klasseforsikring og at det skulle fjerne de nåværende 

ordningene som forsørget den fattige arbeider og legge alle utgifter på hans skuldre med en 

forsikringskontingent. Den tok heller ikke hensyn til arbeidernes familie, og disse måtte nå 

finne en privat forsikringsordning. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.  

I lys av stemningen for et sterkere samarbeid med Venstre, tydet reaksjonen på Konow og 

Bonnevies forslag fra 1902 på at avstanden mellom de to partiene for stor. Resolusjonen var 

et uttrykk for en markert distanse til Venstre. På denne måten ble helsepolitikken et grunnlag 

for en hardere ideologisk linje, drevet frem av provokasjonen på forarbeidene til 

sykeforsikringen. Kampen for universelle helsetjenester bidro på denne måten til å definere 

partiets posisjon og styrket vektleggingen av den sosialistiske ideologien. 

Samlingen bak kravet på landsmøtet i 1902 viste også at medlemmene i DNA hadde sterke 

lojalitetsbånd til partiet. Til tross for motforestillinger til kravet om «sygepleien i 

beskatningen» var det ingen som stemte mot resolusjonen. Nissen, som hadde tatt 

forsikringsordningen i forsvar, ble også en av de sterkeste forkjemperne for kravet om en 

skattefinansiert løsning. Som formann i partiet fra 1906 til 1911 reformulerte han 

programpunktet og lanserte slagordet «Sygepleien i beskatningen».83 Han trykket opp 

informasjonshefter som utredet mulighetene, utstrekningen og fordelene ved ordningen. 

                                                           
80 Urdal, Syketrygden i femti år, 41-42. 
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Nissen ble med tiden uløselig knyttet til dette kravet og som senere partiformann ble kravet en 

sentral del av partiets politikk. 

Selv om uenigheten på landsmøtet ikke fikk stor betydning, var det likevel et uttrykk for at 

partiets helsepolitiske engasjement og standpunkt var født. Til forskjell fra den manglende 

reaksjonen på de tidligere forslagene fra 1893-97 var det åpenbart at helsepolitikk ikke lenger 

var et Venstre-prosjekt. Dette var et uttrykk for at arbeiderbevegelsen ikke bare vokste i 

antall, men også i sak.  

Engasjement og avmakt i 1909 

Til tross for DNAs agitasjon for kravet om «sygepleien i beskatningen», gikk det ikke deres 

vei. I stortingsdebatten fra 1907, da spørsmålet om sykeforsikringen ble gjenopptatt, var 

representantene fra DNA blant de mest engasjerte. Hva var deres standpunkt nå?  

De argumenterte mot forsikringen og en stor del av debatten ble viet kampen for 

universalismen.  Lars Olsen Sæbø (DNA) anmodet at man skal utrede deres krav. Han 

refererte til Arbeiderpartiets landsmøte i 1902. Han påpekte at en universell tilgang til  

medisinsk behandling som var finansiert over skatteseddelen ville gi et større insentiv for å 

undersøke sykdommenes årsak, ettersom legene ville ha fast lønn. Sykeforsikringen var en 

ordning hvor legene tjente på sykdom. Jo mer sykdom, dess høyere fortjeneste.84 Torgeir Vraa 

kritiserte loven for å være konservativ, påbegynt av Venstre og støttet av Høyre.85 Christian 

Holterman Knudsen (DNA) viste til flere kommuner som allerede hadde fastlønnede leger, og 

på den måten var «sygepleien» allerede delvis dekket via skatten.86 I disse kommunene var 

både leger og pasienter fornøyde. Det ble også pekt på at det var usolidarisk å flytte utgifter 

som tidligere hadde vært dekket via fattigkassen og på den måten av skattebetalere, og over 

på arbeidernes skuldre. Det ble også gjentatt flere at de ulike lønnsklassene i 

forsikringsordningen var basert på oppfatningen om et klassesamfunn. DNAs krav var et 

uttrykk for kamp mot klassesamfunnet 

I tillegg til å argumentere for utredning av en skattefinansiert legedekning, henviste også 

DNAs representanter til sin rolle som den «ledende kraft i den norske arbeiderbevegelse».87 

                                                           
84 Stortingstidende. Forhandlinger i Stortinget. «Eftermiddag 6. mai – angaaende sygeforsikringens 
gjennemførelse» 1907, 2970  
85 Stortingstidende. Forhandlinger i Stortinget. «Eftermiddag 6. mai – angaaende sygeforsikringens 
gjennemførelse» 1907, 2986 
86 Stortingstidende. Forhandlinger i Stortinget. «Eftermiddag 6. mai – angaaende sygeforsikringens 
gjennemførelse» 1907, 3002 
87 Stortingstidende. Forhandlinger i Stortinget. «Eftermiddag 6. mai – angaaende sygeforsikringens 
gjennemførelse» 1907, 2962-3034. 
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De kunne bekrefte at flertallet av arbeidere ikke var spesielt begeistret for 

sykeforsikringsloven. De vedkjente for øvrig også at et stort antall av arbeidere ikke hadde 

innsikt i den aktuelle debatten og at spørsmålet ikke ble diskutert av den jevne arbeider. I 

motsetning til Castberg, kaptein på en synkende skute som formann i De forenede norske 

Arbeidersamfunn, representerte DNA den voksende arbeiderbevegelsen.88  

Argumentene til DNA ble møtt av både Arbeiderdemokrater og representanter som hevdet å 

tale arbeiderens sak. De kjente seg ikke igjen i partiets beskrivelse. Telegrafbudet Carl Otto 

Andersen (SP89) presenterte seg selv som arbeider, og kjente flere kollegaer og som ikke 

støttet DNAs krav om «sygepleien i beskatningen». Videre var det flere henvisninger til at 

sosialdemokrater i europeiske land, hvor loven var etablert og hvor man var fornøyd med en 

forsikringsordning.90 Både Johan Castberg og Gunnar Knudsen forsvarte sykeforsikringen 

som det i forslaget fra 1896, og pekte på solidariteten i at arbeidere dekket hverandre og at 

stat og kommune dekket mer enn vanlig i noe annet land i Europa. De argumenterte med 

ingen andre land hadde innført «sygepleie i beskatningen» og at den type eksperimenter ville 

forsinke lovens behandling ytterligere. De oppfordret heller DNA til å eksperimentere i egne 

kommuner.  

Debatten fra 1907 viste at kravet om universelle helsetjenester var solid forankret i samtlige 

av representantene i DNA, slik den ble vedtatt på landsmøtet i 1902. De ulike argumentene 

var et uttrykk for at partiet hadde utviklet og styrket sitt syn på saken. Fra å støtte seg på 

internasjonale krav fra arbeiderbevegelsen, var synet forankret i norske forhold, rasjonelle 

innvendinger og en klar ideologi. Motstanden mot forslaget må sees i sammenheng med 

partiets sterke vekst de siste årene. Perioden fra 1900-1909 blir kalt arbeiderbevegelsens 

politiske gjennombrudd.91  

Gjennombruddet ble kjennetegnet med flere endringer. DNA fikk sine første representanter på 

Stortinget i 1903. Medlemstallet fordoblet seg fra omtrent 10 000 ved århundreskiftet frem til 

1906. Antallet lokale arbeiderforeninger økte i samme takt. Fagforeningene ble styrket. Det 

hang sammen med opprettelsen av Landsorganisasjonen (LO) i 1899, med sterke 

lojalitetsbånd til DNA. Gjennombrudd kom som en følge av flere endringer. Stemmeretten ble 

                                                           
88 Stortingstidende. Forhandlinger i Stortinget. «Eftm.5. juni – Valg paa medlem av Kommisionen ang 
Sygeforsikring» 1900, 2420-2424. 
89 Samlingspartiet stilte i valget til 1906 som et uavhengig parti, ved valget i 1903 hadde det vært en løs 
sammensetning fra Høyre og Det Moderate Parti (Moderate Venstre). 
90 Stortingstidende. Forhandlinger i Stortinget. «Eftm.5. juni – Valg paa medlem av Kommisionen ang 
Sygeforsikring» 1900, 2420-2424. 
91 Bjørnson, Arbeiderklassen blir til. Bind 2 Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 5. 
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utvidet i 1898 og ga tilnærmet alle menn over 25 år rett til å stemme og tre år senere fikk alle 

menn stemmerett i kommunevalg.92 Viktige hendelser i Nord-Norge, hvor DNA-politikeren 

Alfred Eriksen hamlet opp med nessekongene og fremmet fiskerens sak, resulterte i at DNA 

fikk flertall i Tromsø. Dette påvirket igjen forholdene sørpå og i byene. Som Øyvind Bjørnson 

skriver: «i løpet av forbausende kort tid var det Arbeiderpartiet som ble identifisert som 

arbeidernes parti og ikke Venstre».93  

DNAs vekst kan forklare hvorfor representantene argumenterte så sterkt for sin universelle 

løsning. Troen på egen politikk og motstanden mot de borgerlige partiene, var blitt så sterk at 

de stemte imot sykeforsikringen. Ingen offentlig «sygepleie» var tydeligvis bedre enn en 

sykeforsikring for en del av befolkningen. Avstemningen må også forstås som en 

demonstrasjon av partiets ideologiske og politiske standpunkt. Arbeiderbevegelsens vekst 

hadde ikke kommet etter samarbeid med Venstre, snarere tvert imot. Å samarbeide i denne 

saken kunne viske ut det klare skillet mellom partiene.  

Debatten i 1909, som fortsatte i samme spor som 1907, men som førte til vedtaket om 

sykeforsikringen var ikke bare en demonstrasjon i DNAs vekst, styrke og selvtillit. Det var 

også en demonstrasjon i partiets avmakt. På tross av sterk vekst og støtte i både industristedet 

og periferi, led partiets innflytelse på Stortinget av valgordningen fra 1906. Denne ordningen 

innebar at DNA kun fikk representanter i områder de var i flertall. På landsbasis fikk de derfor 

færre representanter enn hva deres økende oppslutning skulle tilsi. Denne valgordningen kom 

til å følge arbeiderbevegelsen. Forsøket på nedstemmingen av sykeforsikringen var derfor en 

tapt sak. Forslaget om å utrede deres krav om universell tilgang til helsetjenester fikk som 

nevnt heller ingen støtte. DNA stod alene blant de andre politiske partiene. Strategien syntes å 

være at det i det minste gjaldt å være krystallklar på partiets ideologi og målsettinger.  

Oppsummering: Arbeiderbevegelsens standpunkt 

Arbeiderbevegelsens reaksjoner på utformingen av sykeforsikringen var sterkt knyttet opp 

mot arbeiderbevegelsens vekst og politiske stilling i samfunnet. Tidlig i perioden var de 

konservative arbeidersamfunnene overveiende positiv til en forsikringsordning. DNA viste 

lite interesse i spørsmålet, men fremmet et syn om universell tilgang til offentlige tjenester. 

Dette endret seg imidlertid på slutten av 1890-tallet, da partiet vurderte å nærme seg Venstres 

politikk, men delvis provosert av Wollert Konows forslag, gikk de i stedet inn for krav om 
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universelle helserettigheter. Kravet om «sygepleien i beskatningen» var et ambisiøst krav som 

ikke var gjennomført i noe annet europeisk land, i tillegg til at dette harmonerte med 

sosialismens ideologi. På denne måten ble helsetjenestene et politisk område som ga partiet 

identitet og vitnet om visjoner. Med DNAs gjennombrudd på begynnelsen av 1900-tallet ble 

dette standpunktet styrket. Deres syn på sykeforsikringen var således både et resultat av 

direkte forhold i forarbeidet til forsikringen, men også klart påvirket av DNAs stilling.  

Som en følge av utviklingen med sykeforsikringen kan man dermed argumentere for at 

kjernen i DNAs helsepolitiske standpunkt ble drevet frem som en antitese til de borgerlige 

partiene og ble et område hvor arbeiderbevegelsens ideologi kunne demonstreres i praksis. 

DNAs forhold til sykeforsikringen ville fra 1911, da ordningen ble iverksatt, få en ny 

dimensjon. Da ble deres ideologiske standpunkt utfordret av forsikringens virkning, det vil si 

tilgangen til de økonomiske og helsefaglige tjenestene forsikringen innebar. Før vi kan se 

nærmere på hvordan dette forholdet utviklet seg, må de praktiske ambisjonene med 

sykeforsikringen presenteres. Hvordan skulle sykeforsikringen hjelpe arbeiderne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

KAPITTEL 4 – SYKEFORSIKRINGEN SOM MEDISINSK REFORM 

Sykeforsikringen fra 1909 ble utformet for å hjelpe arbeiderne ved sykdom. I de første 

forslagene skulle forsikringen kun dekke sykepenger og dekke noe av utgifter til lege og var 

sånn sett en økonomisk reform. Fra 1896 skulle det dekkes ubegrensede utgifter ved 

medisinsk behandling. På denne måten skulle forsikringen både være til økonomisk hjelp og 

et tiltak for å sikre arbeiderne medisinsk hjelp ved sykdom. Dette helsefremmende aspektet 

forutsatte at forsikringen tok i bruk den medisinske vitenskapen som var tilgjengelig i tiden og 

bygget videre på det norske helsevesenet på slutten av 1800-tallet. Hvor passet 

sykeforsikringen inn som medisinsk reform? 

Den offentlige debatten fra Odelstinget og arbeidernes reaksjon på sykeforsikringen var 

preget av få medisinske argumenter, problematiseringer eller målsettinger. I vedtaket om 

nedsettelsen av arbeiderkommisjonen var det ingen antydninger om den medisinske siden ved 

sykeforsikringe med unntak av en generell målsetting om å «bedre arbeidernes livsvilkaar».94 

Da Gunnar Knudsens forslag inkluderte legehjelp i lovforslaget fra 1896 ble det heller ikke 

problematisert fra hans side hvorfor forsikringen også skulle dekke legeutgifter. Bakgrunnen 

for innlemmelse av legeutgifter og forsikringens helsetjenester var sentrale problemstillinger 

ved sykeforsikringen. De var både et premiss for å oppnå en helseeffekt med 

sykeforsikringen, men også for at forsikringen skulle bli verdsatt av de forsikrede. Var det et 

helsefremmede mål med forsikringen? Hvordan ble det argumentert for at de forsikringen 

skulle dekke legeutgifter? 

Det norske helsevesen anno 1885 

Uten at det det ble nevnt i noen av debattene om sykeforsikringens utforming, var 

helsevesenet i 1885 gjenstand for endringer på mange på områder. Systemet som ble bygget 

opp under Norges union med Danmark, nasjonalisert og tilpasset etter 1814, skulle fornyes. 

Dette skyldtes både vitenskapelige oppdagelser, men også praktiske erfaringer fra 

helsevesenet og ikke minst at levekår og sykdomsforhold ble gjenstand for 

samfunnsvitenskapelige undersøkelser som tiltok fra midten av 1800-tallet.95 I lys av denne 

utviklingen var det påfallende hvor lite fokus som ble lagt på sykeforsikringens rolle i dette 

                                                           
94 Departementet for det Indre: «Angaaende Bevilgning til en Kommission angaaende forskiellige vedrørende 
spørsmål» 1885, 1-2. 
95 Som Eilerts Sundts Om Renlighedsstellet i Norge, en undersøkelse av levekår fra 1869. 
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nye helsevesenet og hvordan disse ulike delene kunne samkjøres. Kanskje var det for 

komplisert?  Hvor passet sykeforsikringen inn? 

I 1885 hadde det norske helsevesenet eksistert i snaut hundre år med etableringen av det 

norske Sunnhetskollegiet i 1814. Dette hadde vært en institusjon felles for Danmark-Norge, 

men Napoleonskrigene hadde ført til opprettelsen av et eget norsk kollegium formelt 

underlagt organet med samme navn i Danmark. Formålet var å holde rede på Norges 

helsetilstand og igangsette tiltak ved behov. Medisinfaget var langt unna dagens standard. Få 

sykdommer kunne kureres, selv om legene utviklet ny kunnskap om mennesket og 

sykdommer med små skritt. Karantene var det fremdeles det mest effektive virkemiddelet mot 

spredning av sykdom og på begynnelsen av 1800-tallet var en av de største helsefremmende 

tiltakene byggingen av en karantenestasjon på Odderøya.96 I tillegg til forebygging av 

sykdom, var oppgavene til Sunnhetskollegiet å føre tilsyn med helsepersonell, sykehus og 

helseforhold i offentlige anstalter og institusjoner.97  

Et stort skritt for utviklingen av helsevesenet var sunnhetsloven fra 1860 og etableringen av 

sunnhetskommisjonene. Forløperne til disse kommisjonene var etablert på Vestlandet i 1850-

årene i forbindelse med kolerautbruddene. I hver kommune skulle kommisjonen bestå av 

representanter fra kommuneadministrasjonen og de folkevalgte, i tillegg til byingeniør og 

embetslege. Kommisjonens oppgave bestod i å fremme forskrifter i by og land for å styrke 

helsen. Karl Evang kalte loven «en historisk begivenhet som mer enn noen annen har satt sitt 

preg på norsk helsevesen».98 På landet skulle sunnhetskommisjonen drive folkeopplysning og 

i byene motarbeide sivilisasjonens helsemessige risikofaktorer.  

Helseprofesjonene i 1885 bestod vesentlig av jordmødre, leger i ulike roller og enkelte 

sykepleiere, selv om faget ennå var ungt.99 I tillegg virket pleiere som diakoner og diakonisser 

som følge av Cathinka Guldbergs etablering av diakonisseanstalten i Christiania i 1868. Fra 

tidligere jobbet også uutdannete som pleiere, kjent som dagkoner, gangkoner og våkekoner. 

Legene var blitt utdannet ved Universitet i Oslo siden 1814 og samme år var det omtrent 100 

leger i Norge. I 1887 var det omtrent 600. Jordmorutdanningen ble formalisert i 1810 med et 

felles kongelig reglement for Danmark og Norge.  I 1818 fikk landet sin første jordmorskole, 

                                                           
96 Schiøtz, Folkets Helse – Landets styrke. Bind 2, Det offentlige helsevesen i Norge, 64 
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underlagt et medisinsk professorat i kirurgi og fødselsvitenskap. Før det var jordmødre 

utdannet i Danmark.100 I 1810 var det 50 utdannede jordmødre, i 1905 over 1300.  

Tanken om sykehus som institusjon for behandling og helbredelse var kjent fra 1700-tallet. På 

slutten av 1800-tallet skjedde det store vitenskapelige oppdagelser i medisinfaget som økte 

mulighetene for behandling. Denne kunnskapsrevolusjonen var basert på forståelsen av flere 

oppdagelser. Asepsis og antisepsis101, eller muligheten for å forebygge sykdom ved å fjerne 

mikroorganismer, reduserte faren for infeksjon. Robert Kochs oppdagelse av mykobakterien 

tuberculosis (bakterien som forårsaker tuberkulose), førte til at man forlot den tidligere 

miasmeteorien om at sykdom oppstod i løse luften. Anestesi med eter ble oppdaget og 

demonstrert av William Thomas Green Morton, og gjorde at kirurgiske inngrep kunne utføres 

mens pasienten var bevisstløs. Disse, sammen med flere endringer og nyvinninger skapte nye 

muligheter for behandling.  

For sykeforsikringens del var legesituasjonen i utgangspunktet den viktigste. Legene var delt i 

ulike situasjoner. Enkelte jobbet ved universitet, andre privat som offentlig eller private 

ansatte ved sykehus eller institusjoner eller som privatpraktiserende. En stor del av legene 

jobbet i embetstillinger som stadsfysikat, stadsleger eller distriktsleger. De private legene 

utgjorde i 1880 100 leger, men antallet var stigende.102 Embetslegenes ansvar var mange. Fra 

1803 var det delegert alle landets leger å sende inn beretninger om sunnhetstilstanden. Fra 

1853 skulle de konkret redegjøre for alle sykdommer som hadde herjet i distriktene, 

klassifisert som epidemiske, endemiske og kontagiøse. Disse beretningene ble utgitt årlige 

som «Beretninger om Sundhedstilstandet og Medicinalforholdene i Norge».103 Legene skulle 

også redegjøre for andre forhold som kunne påvirke distriktets helseforhold.104 Dette kom i 

tillegg til den kurative tjenestene som legene utførte. 

Hvordan legetjenestene som skulle følge av sykeforsikringen var tiltenkt i det daværende 

helsevesenet, som i stor grunnlagt på tanken om forebygging og ha oversikt med 

sykdomsaktivitet, fremstod ikke umiddelbart klart. Sykeforsikringens dekning av legeutgifter 

var i forbindelse med behandling, ikke forebygging eller beskrivelse. De forsikrede skulle 

                                                           
100 Kjølsrød, «Jordmødrene» 209.  
101 Asepsis og antisepsis innebar henholdsvis å utføre inngrep i omgivelser fjernet for mikroorganismer og å 
bekjempe mikroorganismer lokalt ved infeksjon.  
102 Haave, «Legene» 285-286.  
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oppsøke kasselegen ved sykdom. På den måten ble den et tillegg til de kurative legetjenestene 

embetslegene og de privatpraktiserende legene utførte. Behovet for disse tjenestene syntes å 

være tatt for gitt av lovmakerne, men hvordan var egentlig forholdet mellom legen og 

arbeideren?  

Motivene med sykeforsikringen 

Den som først argumenterte for at legetilsynet burde inkluderes i loven var Riksforsikrings-

anstaltens administrerende direktør, Oscar Schjøll.  Han forsøkte å forklare sykeforsikringens 

medisinske potensiale i Gunnar Knudsens forslag fra 1906. Riksforsikringsanstalten som 

institusjon ble opprettet året før og var tildelt oppgaven med å føre tilsyn med de nye 

forsikringsordningene som arbeiderkommisjonen hadde etablert. I tillegg skulle de holde 

oversikten over de sosiale forholdene i landet og foreslå lovgivning som kunne hjelpe 

samfunnets vanskeligstilte.  Institusjonen skulle være en autoritet i sosiale spørsmål.  

Schjøll pekte på flere forhold i Gunnar Knudsens proposisjon fra 1896. Han henviste til 

Tyskland og Sveits, som begge hadde ordninger som dekket både legekonsultasjon og 

behandling. Ifølge Schjøll var det naturlig for arbeideren å heller spare pengene som skulle 

dekke legeutgifter. Hvis legeregningene ikke ble dekket direkte ville arbeideren heller satse på 

at sykdommen ville gå over og bruke pengene på familiens løpende utgifter. Dette kunne føre 

til forlengede sykdomsforløp, eller langvarig sykdom og invaliditet eller død. Eventuelt kunne 

pengene brukes på en kvakksalver, eller et husråd, som kunne føre til et forlenget sykefravær 

og større utgift for sykekassene.105 Sykeforsikringen skulle med andre ord føre til økt bruk av 

legetjenester. 

Han pekte også på den kontrollfunksjonen legene hadde i Dresden, hvor «Den Syge tør kun 

forlade sin Bolig med den behandlende Leges samtykke og kun til de Tider, der er fastsat i 

hans Sygebevis. 2. han tør kun nyde Spirituosa på legens forordning. 3. det er ham forbudt å 

besøge offentlige lokaler.»106 I Tyskland var det innført sykeforsikring, og kontrollfunksjonen 

som Schjøll pekte på var på knyttet opp mot sykepengene. Legene skulle dermed få en ny 

oppgave med å legitimere sykefravær, og å godkjenne retten til kompensasjon for tapt 

arbeidsfortjeneste. Dette var en ny forvaltningsrolle for legene, i hvert fall i Norge.  

Uttalelsen ga uttrykk for to målsettinger. På den ene siden å sikre at de syke arbeiderne ville 

oppsøke legen, heller enn å spare pengene eller oppsøke alternative behandlere. På den andre 
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siden kunne legene forhindre misbruk av sykeforsikringen med simulering av sykdom. Hvor 

store var disse problemene på slutten av 1800-tallet?  

Ifølge andre historikeres undersøkelse kan det syntes riktig at den vanlige arbeideren ofte 

unnlot å oppsøke lege. Den normale gangen ved sykdom i byområder var ifølge Magne 

Nylenna først å søke hjelp i en selvhjelpsbok, eller forsøke med medisiner som hadde bred 

indikasjon som kamferdrops eller hoffmansdråper.107 Deretter ville det være naturlig å 

oppsøke en signekjerring eller en klok kone som kunne bistå med folkemedisin. At legen var 

siste utvei hang sammen med de høye prisene for konsultasjon. Taksten for et sykebesøk i 

Kristiania i 1905 var 2-5 kroner og legebesøk på kvelden 5-10 kroner. Sammenlignet med en 

dagslønn for en vanlig arbeider på 3-4 kroner var det en høy pris å betale, ifølge Nylenna og 

legger til: «særlig hvis ikke legen kunne bistå med stort heller.»108  

Legenes funksjon var en annen side av saken. Hvorfor betale mye når de ofte ikke kunne 

bidra med stort? Selv om legevitenskapen hadde gjort viktige oppdagelser på 1800-tallet som 

muliggjorde operasjoner og inngrep som tidligere førte til døden, var det mye legene ikke 

kunne behandle. Antibiotika lå flere tiår frem i tiden, over femti år hvis man ser på den 

allmenne utbredelsen. I fremtiden lå også bildediagnostikk, avansert biokjemi og de fleste 

sykdomsspesifikke behandlingene som kjennetegner dagens medisin. Legene kunne på den 

andre siden behandle flere tilstander etter vitenskapelige prinsipper og på den måten tilby 

standardiserte behandlingsregimer. I tillegg kunne de ofte også forutsi gangen i 

sykdomsprosessen. Dette trenge på den andre siden ikke å ha noe stor innvirkning for den 

syke. I tillegg var legene en ny gruppe behandlere sammenlignet med de alternative 

behandlerne.  

På landet var det lignende forhold, men der stod signekjerringer og kvakksalverne enda 

sterkere. Aina Schiøtz forteller om Ole Malm, lege og veterinær som beskrev resultatene av 

sunnhetskommisjonens arbeid «overmåde ringe».109 Det var en «kollisjon mellom 

embetsstandens kulturelle vaner og den folkelige kultur, mellom ulike idealer og ulike 

materielle betingelser.»110 I tillegg var det vesentlige mangler med sunnhetskommisjonene, 

som vi kommer tilbake til senere i oppgaven.111 Alver, Fjell og Ryymiin dypere inn på 
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bakgrunnen for distriktsbefolkningens syn på legene. For det første var det et ideal om å være 

hardfør, dette var synonymt med arbeidsdyktighet. For det andre skulle legene ofte ha kontant 

betaling og de snakket gjerne et språk som lekmannen ikke forstod. Legen ble i flere 

sammenhenger ofte forbundet med døden. Dette var fordi han enten kom i siste time, da han 

gjerne ble påkalt som siste utvei. Enkelte mente også at legene førte med seg sykdom, som de 

også kunne gjøre på sykebesøk i sottens tid.112  

Mye talte for at distriktsbefolkningen foretrakk de gamle signekjerringer. Ikke bare kunne de 

betales med varer, og de snakket de samme språk og kom fra samme kulturelle sjikt som de 

selv, men de hadde også blitt benyttet i flere generasjoner. Forsøket på å forby alternative 

behandlere med kvakksalverloven i 1794, demonstrerte lojaliteten til tradisjonen. Loven ble 

umiddelbart upopulær. På grunn av misnøye i distriktsbefolkningen ble loven endret i 1871.113 

Legene spilte altså en forholdsvis ny samfunnsrolle og det var ukjent hva legene egentlig 

kunne gjøre. Riksforsikringsanstaltens argument med at sykeforsikringen kunne øke 

kontakten mellom de syke og legene var åpenbart i tråd med 1800-tallets virkelighet. Både de 

økonomiske sidene ved legene og lojaliteten til de «alternative behandlerne» medførte at 

etterspørselen etter legetjenester var lav. I tillegg var det en skepsis til legene grunnet både 

fagets begrensninger, men også deres kulturelle bakgrunn og antakeligvis liten forståelse i 

befolkningen for vitenskapens betydning. Selv om Riksforsikringsanstalten ikke beskrev 

potensialet med sykeforsikringen, var det klart at sykeforsikringen kunne bruk av 

legetjenester ved at forsikringen både var obligatorisk og ved at legene også ble portvokterne 

til de økonomiske ytelsene ved forsikringen. Denne portvokterfunksjonen ble for øvrig satt i 

en annen sammenheng.   

Schjøll henvist til legenes kontroll med arbeidernes sykefravær og forebygging av simulering. 

Statsråd Thomas von Westen Engelhardt (V), som presenterte lovforslaget i 1896 festet seg 

mest ved dette innspillet. Han understreket at legekontrollen kunne være en effektiv kontroll 

mot simulering.114 Dette var en tilsynelatende viktigere funksjon enn forsikringens 

helsefremmede sider. Hvorvidt dette var et uttalt på problem på denne tiden blir fort 

spekulasjon. Det fantes ingen offentlig register for dette. Det er grunn til å tenke at de færreste 

stilte med legemelding ved fravær, samtidig er det grunn til å tro at fleste stilte på jobb da det 

var nødvendig for livsoppholdet. Engelhardts vektlegging av dette momentet var vel heller 
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rettet mot arbeidsgiverne, for å overbevise dem om at sykeforsikringen kunne bidra til å 

regulere sykefravær. På den måten kunne han sikre arbeidsgivernes og de borgerlige 

oppslutning om loven.  

I kampen mot tuberkulosen? 

Henvisningene til den medisinske siden av sykeforsikringen kom spredt og med mange års 

mellomrom, men ble også brukt som eksempel på tiltak mot enkeltsykdommer. I debatten 

som fulgte gjenopptakelsen av sykeforsikringsloven i 1907, argumenterte Olav Andreas 

Eftestøl fra Arbeiderdemokratene for at en rask avklaring av sykeforsikringen var viktig for 

bekjempelsen av tuberkulosen. «Kampen mot tuberkulosen, en av de største 

Samfundsoppgaver, vi har, går inn som et ledd i Forsikringarbeidet. Det gjelder at skaffe 

hjælp, og skaffe den så tidlig som mulig. Det gjælder at sykepenge, saa de får en god 

behandling i den første tid; derved vil mangfoldige reddes som nu bliver invalide».115  

Å spille tuberkulosekortet 1906 var et tidsriktig argument. Siden oppdagelsen av 

mykobakterien tiltok kampen mot tuberkulose. Frem til da hadde den vært preget av ideer om 

arvelige forhold og behandlingsregimer som høyfjellskurer ble importert fra Europa.116 Fra 

1882 ble det et økende fokus på smitte og isolering. Klaus Hansen, broren til den kjente 

oppdageren av leprabakterien Gerhard Armauer-Hansen, stod i spissen for et lovforslag om 

tuberkulose fremsatt i 1884 og vedtatt i 1900. Loven åpnet for tvangsinnleggelse og 

tvangsbehandling av smittefarlige tuberkuløse, og satte med det fokus på forebygging ved å 

forhindre smitte. Tuberkuloseplakaten fra 1889 skulle spre informasjon om sykdommen og 

økt kunnskap skulle føre til mindre smitte. Sanatorier ble derimot bygget av ulike frivillige 

organisasjoner, som på begynnelsen av 1900-tallet stod for pengeinnsamlinger og aksjoner. 

Tuberkulosen blir gjerne kalt den store institusjonsbyggeren.117  

Eftestøls argument spilte også på en viktig sammenheng mellom tuberkulosen og 

oppfatningen av den som en fattigmannsykdom. Det var de fattige tuberkuloserammede som 

preget bybildet og vandret gatelangs, de med midler kunne dra på sanatorium. Sykdommen 

ble derfor ansett som en fattigmanssykdom. Eftestøls argumentasjon for sykeforsikringen 

hadde med dette en dobbel betydning. Sykeforsikringen var både rettet mot de fattige 
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generelt, men også mot tuberkulosen som fattigmanssykdom. Dette var helt i tråd med 

sykeforsikringens motiver som de kom til uttrykk med nedsettelsen av arbeiderkommisjonen.  

Oscar Nissen, legen og mannen bak DNAs slagord om «sygepleien i beskatningen» delte ikke 

Eftestøls syn på sykeforsikringens betydning som en del av kampen mot tuberkulosen. På 

landsmøtet i DNA i 1902, to år etter at tuberkuloseloven ble vedtatt, ga han klart uttrykk for at 

skattefinansiering av tiltak mot tuberkulosen var viktigere enn en omorganisering av tilgangen 

til helsetjenester gjennom etablering av en nasjonal sykeforsikring.118 Han pekte på at 

tuberkulosen var den vanligste årsaken til død på denne tiden. Med dette ga Nissen uttrykk for 

større tro på spesielle sykdomsrettede tiltak, heller enn en sykdomsbekjempende effekt med 

sykeforsikringen. Kanskje forsøkte Eftestøl å selge inn sykeforsikringe til Nissen og DNA i 

1906, i så fall lyktes han ikke.  Nissens engasjement i tuberkulosesaken og hans senere arbeid 

med å spre ideen om «sygepleien i beskatningen» ble for øvrig ikke påvirket av Eftestøls 

argument om sykeforsikringens rolle i bekjempelse mot tuberkulosen, men Eftestøl lyktes 

kanskje i å overbevise andre.  

Eftestøls utsagn var uansett et vitnesbyrd om at sykeforsikringen var ment å ha en 

helsefremmende effekt. Forsøket på å sette den i sammenheng med kampen mot tuberkulose, i 

stedet for å argumentere for at den kunne styrke et svakt distriktslegevesen var et uttrykk for 

at helsevesenets organisering og funksjon ikke var allment kjent. Samfunnsgruppen som 

hadde størst forutsetninger for å diskutere denne sammenhengen var legene, de som skulle 

søre for virkningen av sykeforsikringen. Det skulle vise seg at de hadde andre tanker om hva 

forsikringen handlet om.  

«Landets mektigste og mest hensynsløse fagforening» 

Legene ble først oppfordret til å diskutere og presentere deres syn på forsikringen i 1902. De 

tok det opp i 1903 på det 10. landsmøtet til Legeforeningen. Lovens medisinske aspekter 

fremstod underordnet. Generalsekretær Rasmus Hansson mente at de viktigste punktene ved 

sykeforsikringen var de økonomiske følgene det fikk for legestanden, og valg av lege måtte 

være fritt for å dele arbeidsbyrden mellom eldre og yngre leger, men også for å sikre tilliten i 

pasient-lege-forholdet. Ifølge Hanson kunne ikke legene fortsette med de generøse rabatter 

legene hadde operert med tidligere, da sykeforsikringen kom til å omfatte flere uten lav 

inntekt.119 
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Legene delte ikke forventningene at sykeforsikringen skulle føre til redusert bruk av 

kvakksalvere eller som et våpen mot tuberkulosen. På den ene siden ga Hansson uttrykk for at 

den kunne være en trussel mot legenes inntektsgrunnlag, for det andre at den også kunne føre 

til økt arbeidsmengde til yngre leger som følge av et fritt legevalg. Innspillet til Hansson må 

sees i sammenheng med legenes lønnsforhold og ulike stilling. For legene kunne 

sykeforsikringen bli en vei for prestisje og for å øke legenes status i samfunnet. Dette handlet 

om å hevde profesjonens stand.  

Legenes fokus på egen situasjon må settes i sammenheng med arbeidsfordelingen mellom det 

voksende antallet legene og fremveksten av de privatpraktiserende legene. 

Sunnhetskommisjonene fra 1860 og det økende antallet legen hadde ført til en skjevutvikling i 

bransjen. Som en følge av høye pensjonsaldere blant embetslegene som satt i 

sunnhetskommisjonene var det få offentlige stillinger for de yngre legene. Samtidig ble det 

uteksaminert flere enn tidligere. Sammenlignet med de 600 legene som virket på 1880-tallet 

hadde antallet steget til over 1000 i 1905, ikke langt unna en fordobling. Flertallet var nå i 

privat tjeneste og hadde det vanskelig økonomisk.120 På den andre siden hadde embetslegene 

mange oppgaver. Deres lønn var basert på forebyggende virksomhet i kommisjoner, men også 

på betaling for pasientrettet behandling. Førstnevnte gikk på bekostning av sistnevnte. Dette 

påvirket igjen legenes tilling i samfunnet. På landsbygda hadde legene store problemer med å 

skape tillit i befolkningen. Bondelederen Søren Jaabæk foreslo å legge ned hele 

distriktslegevesenet i en Stortingsdebatt i 1886. Utfallet ble i stedet å nedsette en kommisjon 

som skulle undersøke hvordan ordningen kunne bedres. For legene i Legeforeningen var det 

åpenbart viktig å sikre gode arbeidsforhold, det kunne jo også påvirke yrkesutøvelsen.  

Fokuset på egen situasjon må også sette i sammenheng med legenes ønske om høyere status. 

Legene var på slutten av 1800-tallet fremdeles «askepotterne blant landets embedsmenn».121 

Ifølge Myhre hadde dette flere årsaker. Til forskjell fra juristene som drev med alle slags 

oppgaver innenfor statsadministrasjonen, drev legenes kun med medisin. Yrkesutøvelsen ga 

ikke høy status på grunn av fagets tilkortkommenhet og «ikke sjelden mistillit mellom lege og 

pasient».122 Legene var som regel medlem av det gode samfunn, men sjelden i fremtredende 

posisjoner. Ole Malm, mannen bak askepott-uttrykket pekte på «ringe gage, (alderspåleggenes 

sene intræden), pensionering og rangording og mere.»123 Som Myhre oppsummerte det: 
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123 Schiøtz, Folkets helse – landets styrke 1850-2003. Bind 2. Det offentlige helsevesen i Norge, 144. 
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«medisinerne kom i skyggen av jurister og teologer. Legene hadde en beskjeden plass i 

embetsstanden, deres dannelsesnivå var ansett som lavere enn hos andre 

universitetskandidater, evnen til å kurere sykdommer var relativt beskjeden, og de deltok lite i 

offentligheten».124 Legene var likevel i fremgang. Den norske legeforeningen ble grunnlagt i 

1887, med mål om å styrke legestandens kår. Den norske oppdagelsen av leprabakterien som 

forårsaket spedalskhet, en annen mykobakterien, plasserte Norge på det 

medisinskvitenskapelige kartet. Og legene økte i antall, med det også deres innflytelse. For 

Legeforeningens direktør ble sykeforsikringen dermed hovedsakelig en brikke i dette spillet 

om profesjonshevdelsen. Dette skulle senere føre til et anstrengt forhold til mennene bak 

sykeforsikringen, Gunnar Knudsen spesielt. I 1906 kalte han Legeforeningen for «landets 

mektigste og mest hensynsløse forening»125. Han hadde liten forståelse for legenes 

bekymringer for lønn og arbeidsmengde. Og verre skulle det bli.  

Oppsummering: En medisinsk reform? 

Fraværet av fokuset på sykeforsikringen som en medisinsk reform i lovens forarbeider kan 

være en refleksjon av at den i utgangspunktet var tenkt som en økonomisk ordning ved 

sykdom. Gunnar Knudsen inkludering av legeutgifter var på den andre siden en utvidelse som 

talte for at forsikringen også ville sikre at arbeiderne fikk nødvendig helsehjelp ved sykdom. 

Selv om det ikke ble viet mye oppmerksomhet til virkningen av dette, var det åpenbart at 

leger tilknyttet sykekassene kunne sikre arbeidernes tilgang til helsetjenester ved sykdom med 

mulig helsefremmende følger. Fokuset på kurativ behandling ble styrket av utviklingen i den 

medisinske vitenskapen på 1800-tallet. 

I stedet for å fokusere på den medisinske virkningen av forsikringen, ble legenes funksjon 

heller diskutert i andre sammenhenger. Legene fokuserte på økonomi og status i samfunnet, 

og satte forsikringen i en profesjonshevdende sammenheng. For lovgiverne var 

kontrollfunksjonen med arbeiderne et viktig aspekt. Vektleggingen av disse momentene kan 

ha bidratt til at arbeiderbevegelsen ikke omfavnet forsikringen på et tidligere stadium. Dette 

kunne imidlertid endres med praktiske erfaringer med forsikringen med lovens iverksettelse i 

1911. 
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KAPITTEL 5 – KRETSSYKEKASSENES INNSPILL I DEBATTEN OM 

SYKEFORSIKRINGEN 

Med lovens iverksettelse i 1911 ble sykeforsikringen og det nødvendige administrative 

apparatet rundt forsikringen bygget opp. Kretssykekassene, de regionale 

administrasjonsenhetene for kretssykekassene, organiserte seg også på eget initiativ for å 

diskutere forbedringer ved sykeforsikringen og for å delta i debatten om sykeforsikringens 

utforming. Kretssykekassene landsforsamling ble en engasjert stemme i debatten om hvordan 

sykeforsikringe skulle fungere for medlemmene og på sikt bygges ut. Arbeiderbevegelsen 

fikk dermed enda i motstander i kampen for universalisme og kravet «sygepleien i 

beskatningen». Hva var kretssykekassenes standpunkt og ambisjoner? Hvordan påvirket dette 

sykeforsikringen? Hvordan påvirket det arbeiderbevegelsens forhold til sykeforsikringen og 

deres kamp for en universelle helsetjenester? 

En ny front – kretssykekassene samles  

1. juni 1911 var den fastsatte datoen for sykeforsikringens iverksettelse. Selv om det hadde 

tatt mange år å forberede loven, var det mye arbeid som gjenstod. Det ble mobilisert for å 

sikre at medlemmer, organisasjon og økonomisk planer skulle være på plass. En tariffkomite 

som skulle utarbeide normalstatutter og risikopremier ble nedsatt. Kretssykekassene skulle 

utarbeide en oversikt over forventede medlemmer, det skulle velges et styre for de ulike 

kretssykekassene og kommunene måtte ordne sakfører og bestemme lønninger. Oppgavene 

ble fordelt og for de fleste påbegynt i 1909. Opprettelsene av styre skulle bli spesielt viktig for 

debattene som fulgte iverksettelsen av forsikringen. Stortinget hadde vedtatt at styrene skulle 

bestå av fem representanter fra de forsikrede, to fra arbeidsgivere og to fra kommunestyret. 

Valgene fikk lav oppslutning, men de som ble valgt inn kom til å ta deres stilling alvorlig. 

Styrene fikk kort tid etter instruks om å melde inn antall medlemmer. Første sak for den nye 

styrene ble den knappe tiden de hadde til å komme i orden før 1. juni samme år.  

Det nyvalgte styret for Bergen kretssykekasse advarte i begynnelsen av 1911 at det var for 

tidlig med iverksettelse av loven samme år. Styret pekte på at det var ennå var for mange 

uklare forhold og at det «vil være urimeligt, at styrerne uten at faa anledning til full oversigt 

over alle forhold skal gaa til at anta forretningsfører og personale, leie kontor etc, og 

paabegynde forhandlinger med læger. Stykkevis og famlende begyndelse må bli ytterst 

utilfredstillende.»126 Styret pekte på at sentrale myndigheter ikke var i mål, at 
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Riksforsikringsanstalten hadde mye arbeide og anbefalte at lovens iverksettelse skulle utsettes 

til 1912.127 Departementet anbefalte at man ikke utsatte saken videre, men at man flyttet 

iverksettelsen til mandag, da planlagt dato 1. juni var en lørdag. Utsettelsen på to dager var et 

signal om at sykekassenes måtte ta seg sammen. Diskusjonen sluttet ikke her. 

Bergen kretssykekasse lot seg ikke stoppe og under behandlingen av odelstingsproposisjon 20 

i Stortinget i 1911, kom det igjen krav om utsettelse, også signert av styrene for 

kretssykekassene i Asker, Kristiania, Aker og Stavanger. Blant argumentene var at kontor 

ikke var å oppdrive og at de ulike sykekassene trengte tid for å kjøpe møbler. Stortingsmann 

Jonas Hestnes, ordfører i sosialkomiteen, svarte kontant, [Det] «syntes rimelig, at både 

Kristiania og Bergen [sykekasse] hadde tenkt en smule på forhånd.» 128 Spørsmålet om 

utsettelse kom til å prege resten av debatten i Odelstinget, ingen utsettelse ble gitt. 

Kretssykekassenes avmakt førte til sterkere mobilisering.  

Henrik Ameln, som leder for styret i Bergen sykekasse ble en av frontmennene for 

landssammenslutningen.  Etter at anmodningen om utsettelse i 1911 ikke ble innvilget, møttes 

enkelte styrer for større byers kretssykekasser og vedtok våren 1911 å etablere 

kretssykekassenes landsforening. Den skulle møtes en gang i året, hvor to representanter for 

hver kretssykekasser skulle stille. I tillegg ble det vedtatt at det skulle utgis et 

informasjonsblad flere ganger i året og etablere et opplysningskontor. Utgiftene skulle dekkes 

av premieinnbetalinger, det vil si at medlemmene skulle betale. Henrik Ameln ble 

viseformann, og skulle vise seg som den mest engasjerte. Et annet medlem var den kjente 

forsikringsmatematikeren Arnfinn Palmstrøm. Sist, men ikke minst, ble landsforeningens 

lover vedtatt. Den første loven, eller formåletsparagrafen inneholdt første mål: «å virke for 

ivaretakelse av de interesser, der er felles for kretssykekassene.» 129 Disse interessene kom til 

å prege lovens videre utvikling. 

Forsøket på å utsette iverksettelsen av loven var et eksempel på hvor tydelig rolle styrene i 

kretskassene skulle virke. Deres synspunkter på lovens kom raskt på banen og ble et 

omdreiningspunkt i debatten om sykeforsikringen. Den lave oppslutningen om valgene rundt 

kretssykekassenes styre gjorde det enkelt for de engasjerte å sette sitt preg på 

kretssykekassenes innspill og tilbakemeldinger. Denne forholdsvis udemokratiske aktøren i 
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diskusjonen om sykeforsikringens funksjon, skulle fremme forslag i tråd med 

landsforeningens formålsparagraf.  

Reaksjoner på loven i Dokument 23 

Da loven ble iverksatt 3. juni 1911, var omtrent 270 000 personer innmeldt som 

forsikringspliktige. Året etter økte antallet til 330 000.130 For de frivillige forsikrede gikk det 

saktere. For hvert år frem til 1915 økte både det totale antallet forsikrede. Basert på 

medlemstallene kan det synes som om ordningen var en suksess. Tallene ga imidlertid ikke 

hele bildet. Av de obligatoriske forsikrede var det mange medlemmer hvis lønninger varierte, 

med resultat av at de i det ene øyeblikket var medlemmer, og i det neste utmeldt. For de 

forsikrede ga dette en uforutsigbarhet, og for arbeidsgiveren ga det mye ekstraarbeid i at 

medlemmet måtte meldes inn og ut av sykekassen.  Allerede i 1912 forelå de første forslagene 

om endringer. Kretssykekassene ledet an. Arbeiderbevegelsen fikk med dette en ny 

motstander.  

Etter det første årsmøtet i landsforeningen i 1912 ble det vedtatt at en komite skulle formulere 

endringsforslag for loven om sykeforsikring til Stortinget. Det var på særlig tre områder loven 

måtte endres. Inntektsgrensene, som førte til inn- og utmeldelser måtte forhøyes både for by 

og land. For det andre måtte bestemmelsen om at de som var sikret lønn i tre måneder var 

unntatt forsikringsplikt utgå. Ifølge landsforeningen var denne ordningen ugunstig for de det 

gjaldt. Tredje punkt var at inntektsgrensen også for de frivillige forsikrede burde forhøyes.131  

Landsforeningens endringsforslag ble sammen med en rekke andre endringsforslag presentert 

i sosialkomiteens Dokument 23 fra 1912. Her var forslag fra Østerdalen arbeiderforening, Bø 

herredstyre, Kristiania kretssykekasse, Bergens kretssykekasse, Hedmarks Amtsforening for 

kretssykekasser, Stortingets socialdemokratiske forening, Arbeidernes faglige 

landsorganisasjon og flere enkeltpersoner.132 Forslagene gikk i flere retninger. De regionale 

kretssykekassene foreslo endringer langs linjene til som ble vedtatt på landsmøtet. Forslagene 

fra arbeiderorganisasjoner og arbeiderstemmer var mindre samstemt. 

Fra de demokratiske arbeiderforeningene i søndre Hedmarken og andre arbeiderforeninger fra 

Hedmark kom det forslag om å øke inntektsgrensen og å lette kravene til den frivillige 
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forsikringen. Begrunnelsen var at mange «ønsker at være medlem til stadighet»133. De mente 

mange var fornøyd med forsikringen, både blant arbeidere og gårdbrukere. 

Landsorganisasjonen ved Ole Lian sendte inn et forslag som inneholdt flere endringer. 

Forslagene motsatte seg ikke sykeforsikringens klasseprinsipp, men en utvidelse av 

medlemsbetingelsene. Blant de tolv punktene var forhøyning av inntektsgrensene for de 

obligatorisk forsikrede, innlemmelse av de med kronisk sykdom, den fastsatte grensen for 

varighet på ansettelse og medlemskap ble redusert fra seks til en dag. Videre skulle 

forsikringen også gjelde økonomisk støtte til begravelser for hustru og barn, sykepenger 

utbetales ved lockout og streik og medlem skulle kun betale 5/10. I tillegg burde loven endres 

slit at den tilrettela mer for de kommunene som ønsket å ansette leger på fast lønn.134  

Stortingets sosialdemokratiske forening kom også med sine synspunkter. De påpekte lovens 

svakheter ved at den vanskeliggjorde ansettelse av leger og jordmødre på fast lønn. Flere 

kommuner ønsket dette i stedet for forsikringsplikten. Leger på fast lønn ville både være mer 

økonomisk og inkludere de kronisk syke som var ekskludert fra forsikringen. De foreslo at 

kommuner som ansatte fastlønnede leger skulle motta et statlig tilskudd beregnet fra 

kommunens folketall. Stortingets socialdemokratiske forening støttet opp under 

tilbakemeldingen fra Bø herredstyre i Tromsø, områdene som hadde sørget for DNAs første 

stortingsrepresentanter. Vedlagt var en utskrift av forhandlinger i Bø med anmodning om at 

«sygepleien i beskatningen» måtte revurderes i Stortinget. Denne ordningen ville fjerne de 

dyre omkostningene som fulgte fra dagens administrasjonen og samtidig kunne leger 

uproblematisk ansettes på fast lønn. Sistnevnte ville føre til en mer rettferdig og mer effektiv 

avlønning av legene.135 

Betydningen av arbeiderstemmenes ulike synspunkter kommer vi tilbake til. I denne omgang 

kan vi konkludere med at det var forskjeller. I dette kapittelets sammenheng var Dokument 23 

en demonstrasjon på at kretssykekassenes målsettinger var diametralt motsatt til deler av 

arbeiderbevegelsen, spesielt de som satt på Stortinget. Landsforeningene ønsket å forbedre 

sykeforsikring, den socialdemokratiske og sterke DNA-stemmer ønsket en helt annen 

organisering. Hvilke hensyn seiret? 

Dokument 23 ble diskutert i Stortinget samme år i 1912 og Riksforsikringsanstalten ble bedt 

om å utrede mulige endringer i loven basert på de opprinnelige tre punktene til 
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landsforeningen. De resterende innvendingene ble vurdert som mer tidkrevende, men skulle 

ikke utelukkes. Videre ble det sosialkomiteens oppgave å følge opp alle endringsforslagene, 

men at punktene fra landsforeningen skulle særlig vektlegges. Henrik Ameln hadde i 

mellomtiden avansert og i 1912 ble han valgt inn som Stortingsmann for Høyre. Han var nå 

medlem av sosialkomiteen. Den første av to proposisjoner forelå i 1913 og foreslo endringer 

langs de linjer som var forelagt av landsforeningen, de resterende endringsforslag måtte man 

komme tilbake til.136  

Vektleggingen av de ulike endringsforslagene viste at synspunktene til Kretssykekassenes 

Landsforenings ble tillagt størst betydning sammenlignet med arbeiderstemmenes. De hadde 

erfaringer å vise til, men det hadde også arbeiderstemmene når de pekte på de som ble stående 

utenfor forsikringen. Vektleggingen av kretssykekassenes innspill i lovendringen pekte på at 

de spilte en sentral og tydelig rolle i diskusjonen om sykeforsikringen. I tillegg pekte det på at 

kretssykekassene og de politiske partiene hadde felles interesser som la grunnlaget for en 

allianse. Ved å forbedre forsikringens praktiske sider, kunne dette føre til økt oppslutning om 

ordningen. Dette var god grunn til å lytte til kretssykekassenes innspill og gi dem innflytelse i 

lovendringene. 

På denne måten ble byråkratiet ble med dette en politisk maktfaktor, og sykeforsikringen 

hadde fått en egen Stortingsrepresentant i Henrik Ameln.  Det ble også tydelig at 

arbeiderbevegelsen som fortsatte kampen for «sygepleien i beskatningen» hadde en lang vei å 

gå. Deres innspill ble ikke imidlertid ikke ignorert, men utsatt. Debatten som fulgte 

odelstingsproposisjon 35 ga DNA en anledning til å fortsette kampen.  

Kretssykekassenes stortingsmann  

Odelstingsproposisjon 35 ble diskutert i 1914. Innleggene til de ulike partirepresentantene 

fulgte de samme linjene som de foregående debattene om sykeforsikringen, men nå med en ny 

deltaker. En ny og sterkt engasjert stemme var Henrik Ameln som delte sine erfaringer med 

kretssykekassene. Han innledet og understreket at han uttalte seg på vegne på alle 

kretssykekassene og anbefalte endring i tråd med landsforeningens forslag. Da Konow på nytt 

foreslo at hele loven burde vært utsatt og at man burde avvikle loven til fordel for en mer 

helhetlig løsning på spørsmålet om syketrygd, invalide- og alderspensjon, fikk han friskt 
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tilsvar av Ameln. Konow ble sammenlignet med kjerringa mots strømmen, han skulle alltid 

«klippe-klippe.» Ameln ble støttet av Castberg (AD) og flere representanter fra Venstre.137 

Amelns deltakelse i debatten ble et uttrykk for to forhold. For det første var den et uttrykk for 

en empirisk eller pragmatisk vridning av debatten. For det andre viste det hvordan partimenn 

ble påvirket av forholdet til sykekassene. Amelns innspill skilte seg fra tidligere innspill ved 

at han henviste til sin praktiske erfaring fra kretssykekassen som formann. Han bidro dermed 

til et praktisk perspektiv på hvordan sykeforsikringsloven burde endres. Dette var en utvidelse 

fra tidligere debatt som ofte var preget av argumenter bygget på ideologi. 

Hans eget forhold til sykeforsikringen viste også at tilknytning til forsikringen trumfet 

partitilhørighet. Selv om flere representanter fra Høyre hadde vært positive til 

kretssykekassene, var det ingen som fremstod like engasjert som Henrik Ameln. Dette 

påvirkningsforholdet var også tydelig for andre partimedlemmer. Marius Ormestad, som 

hadde vært nestformann i DNA fra 1903 til 1906. Fra 1902 til 1907 satt han i bystyret for 

DNA og senere i formannskapet. Fra 1911 ble han leder for Kristiania Kretssykekasse og 

arbeidet sterkt for å forbedre kretssykekassenes utforming og funksjon. Han støttet Amelns og 

landsforeningens anbefalinger som det kommer i endringsforslagene Kristiania 

kretssykekasse presentert i Dokument 23.138 Ormestads engasjement var et eksempel på at 

lojaliteten til sykekassene var sterkere enn til DNAs krav om universelle helsetjenester. Som 

han selv formulerte det i sin egen bok om sykeforsikringen: «I Landsforeningens og 

amtsforeningens møter har alltid alle de politiske partier vært representert uten at dette 

tilsynelatende har hatt den ringeste innflytelse på representantenes standpunkt.»139 I 

Ormestads tilfelle var det derimot åpenbart at innflytelsen heller gikk i motsatt retning. Dette 

tydet på at byråkratiet også formet politiske meninger som igjen kunne påvirke oppfatningen 

av sykeforsikringen.  

Henrik Amelns erfaringer fikk motsvar fra arbeiderbevegelsen, DNA hadde gjort seg egne 

praktiske erfaringer med en universell ordning etter å ha innført leger på fast lønn i nedre 

Eiker kommune. Horgen, som var ordfører i Nedre Eker, fortalte om hvordan ordningen 

fungerte. Han henviste til de «mindre bemidlede», som var forbannet over 

sykeforsikringsloven. Videre viste han til tall om leger på fast lønn ikke var så dyrt som det 

man fryktet. Partifellen Foshaug (DNA) kritiserte at Alfred Eriksens tidligere forslag om 
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utredning av DNAs krav ikke var innvilget i 1909. Han viste til egen utregning om at 

«sygepleien i beskatningen» ville koste ca. 15 millioner, ikke 80 millioner som var tidligere 

estimert.140 

Utfallet av avstemningen fra debatten gikk i retning av Landsforeningens anbefalinger. 

Inntektsgrensene ble forhøyet. Behandlingen i lagtinget førte imidlertid til utsettelse. De 

ønsket lengre tid til behandling og utsatte behandlingen til høstsesjonen. Året etter ble saken 

tatt opp igjen. Da hadde krigen brutt ut og det var usikkert hvordan dette skulle påvirke 

Norges økonomi.141 Ameln beklaget seg over resultatet på vegne av kretssykekassene, og la 

skylden over på de som hadde jobbet for store og omfattende revisjoner av loven: «det har 

vært sykeforsikringens vanskjebne, at man ved siden av den mere praktiske revisjon har 

benyttet anledning til å oppta nye og omfattende reformer, hvilket gang på gang har forsinket 

lovens behandling». 142 Dette var et spark til arbeiderbevegelsen. 

I juli 1915 ble endringene behandlet i Lagtinget og deler av revisjonen var gjennomført. 

Landsforeningen, som mente de hadde ventet lenge nok, var spesielt fornøyd: «I over fire år 

har kretssykekassene og deres sammenslutning strevet med å gå gehør for de meste påkrevd 

reformer. Riksforsikringsanstalten, Stortinget og departementet har visstnok ofte funnet 

Landsforeningen både brysomme og pågående… Alle må erkjenne at det har vært til gagn for 

sykeforsikringsreformen i sin helhet at Landsforeningen ikke har slappet av og derfor har man 

i første rekke å takke foreningens formann, Stortingsmann Ameln».143  Lovrevisjonen fra 

1915 hadde vist at sykeforsikringen hadde fått sin egen stortingsmann med Henrik Ameln. 

Arbeiderbevegelsen og Kretssykekassenes landsforening 

Et par år senere gjentok historien seg. Loven skulle revideres igjen og forslagene fra 

kretssykekassene ble på nytt prioritert. Hvordan skulle arbeiderbevegelsen nå frem? DNA tok 

kampen i sykeforsikringens hus.  

I desember 1916 sendte Søndre Bergenhus kretssykekasse en anmodning til departementet om 

økning av inntektsgrensene som følge av de stigende arbeiderlønningene. Smaalenenes 

amtsforening sendte en lignende anmodning i januar 1917, etterfulgt av flere.144 De stigende 
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arbeiderlønningene førte til at lønnsarbeidere ikke ble omfattet av den obligatoriske 

sykeforsikringen og medlemstallet sank. Selv om det var vedtatt en paragraf som sa at hver 

enkelt sykekasse kunne velge å innlemme medlemmer som lå over inntektsgrenser, som en 

unntaksbestemmelse, var denne bestemmelsen lite brukt. Økning av inntektsgrensene ville 

imidlertid innlemme nye medlemmer utover arbeiderklassen. Med økningen i lønnsnivåene 

ble forslaget om forhøyelse av inntektsgrensene hovedbudskapet i odelstingsproposisjon i 

1917, men andre forslag ble også fremmet som ble gjentatt i debatten som fulgte forslaget.  

Fra proposisjonens redegjørelse om behovet for økning av inntektsgrenser i 1917 til vedtak og 

lovendring samme året, møtte forslaget lite motstand. Riksforsikringsanstalten hadde utredet 

to alternativ for hvordan inntektsgrensen kunne endre. En kunne enten forhøye 

inntektsgrensen eller fjerne inntektsgrensene for alle lønnsarbeidere. Etter en mindre debatt i 

Odelstinget ble forslaget om å fjerne inntektsgrensen for lønnsarbeidere vedtatt enstemmig. 

Under debatten i 1917 kom det imidlertid frem andre innspill. Gårdbruker Gutorm Mikelsen 

Lid fra Fana mente at også håndverkere og næringsdrivende med samme inntekt som 

lønnsarbeidere skulle inkluderes i loven. Ole Lian, som var formann i LO siden 1906, 

nestformann i Arbeiderpartiet fra 1912 og Stortingsmann for Arbeiderpartiet fra 1916 

anmodet at «sygepleien» måtte over i beskatningen. Disse spørsmålene ble utsatt.145  

I mellomtiden tok DNA kampen videre. Samme år stilte DNA stilte med representasjon på 

kretssykekassenes landsmøte. Johannes Bergersen var i likhet med Ormestad en 

arbeiderpartimann og med erfaring fra kretssykekassen som forretningsfører for Borge 

kretssykekasse. Fra 1912 var han også Stortingsmann for DNA. Bergersen holdt seg tro til 

partiets linje. Han talte på landsforenings årsmøte i Trondheim i 1917 og la frem argumentene 

mot sykeforsikringen. Han kunne ikke «nekte for at sykeforsikringen har vært il til stor og 

uvurderlig hjelp til det norske folk.»146 Forsikringsprinsippet gjorde imidlertid at den aldri 

kunne bli den hjelp den burde være for hele det norske folk. «Den kunne umulig noen gang 

bli gjort gjeldende på en slik måte at alle kunne få den pleie og underhold som virkelig skal til 

for at sykdom helbredes.»147 Bergersen fortsatte med å stille spørsmål ved den antatte høye 

utgiften ved sykeforsikringen, og mente at «sygepleien i beskatningen» også ville sikre bedre 

legedekning i distriktene. Det var også uheldig at en lege ble lønnet høyere ved mer sykdom, 

det ga insentiv til å lage lange behandlingsopplegg. Bergersen så også en plass til de ansatte i 

                                                           
145 Socialdepartementet. OT prp nr. 44. «Om forandringar i sykeforsikringsloven» 1918.  
146 Urdal, Syketrygden i femti år, 145-46. 
147 Urdal, Syketrygden i femti år, 146. 
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sykeforsikringen, de kunne bli den ansvarlige institusjon for oppfølging av sykepenger. Her 

pekte han på et grunnleggende forhold ved kretssykekassene. De arbeidet ikke nødvendigvis 

bare ut fra formålsparagrafen, men også ut fra egeninteresser. Å endre sykeforsikringen 

organisering truet arbeidsplassene til sykeforsikringens administrasjon, deres lønnsgrunnlag 

og arbeidsplasser.  

Bergersens innlegg fikk motsvar fra dr. A Brodal, en lokal lege148. Han påpekte at problemet 

med sykeforsikringen ikke var forsikringsprinsippet, men at flere samfunnsgrupper var holdt 

utenfor. Han var også skeptisk til leger på fast lønn eller «sygepleien i beskatningen» fordi det 

ville fjerne den viktige valgfriheten bak pasientens valg av lege. Bergersen innlegg fikk ingen 

store følger for den allmenne oppfatningen om sykeforsikringen burde bestå eller endres blant 

de tilstedeværende på landsmøtet. Kretssykekassene og landsforeningen opprettholdt sin 

kamp for forsikringens utbredelse.  

Debatten på landsmøtet var en demonstrasjon av at den politiske arenaen var utvidet. 

Diskusjonen forgikk også i administrasjonens hus. Samtidig var det en anerkjennelse av 

sykekassenes sentrale stilling i utviklingen av sykeforsikringen. Selv om debatten ikke fikk de 

store ringvirkningene var den et uttrykk for at DNA fortsatte sin parlamentariske kamp for å 

endre samfunnet. I tillegg utvidet de kampen til det administrative apparatet.   

Tilbake i Stortinget året etter, ble de utsatte forslagene fra 1916 vurdert. Både 

Riksforsikringsanstalten og landsforeningene for kretssykekassene uttalte seg. «Sygepleien i 

beskatningen» ble ikke diskutert. Forslaget om å innlemme næringsdrivende som gårdbrukere 

og håndverkere, ble vurdert som ikke gjennomførbart av RFA. Det ville bli for vanskelig med 

innkreving av premiene. Ifølge Landsforeningen burde loven heller prioritere å innlemme de 

betjenter som ikke var innlemmet i den obligatoriske forsikringen ved å øke inntektsgrensen 

for disse. Landsforeningen kunne se for seg at alle i samfunnet skulle innlemmes i 

forsikringen en dag, men «betjentene» hadde hatt muligheten til medlemskap gjennom 

frivillig forsikring uten at å ha brukt den.  Resultatet av de ulike forslagene var at begrepet 

«betjent» ble endret til «tjenestemann», altså offentlige tjenestemenn eller funksjonærer. Dette 

var langt unna de forslagene som var fremsatt fra arbeiderbevegelsen. 

De ulike forslagene fra 1916 og 1917 og deres behandling, viste at synet på og formålet med 

sykeforsikringen var i endring. Den opprinnelige ambisjonen om å støtte og bygge ut 

arbeidernes kår ble gradvis endret til en ambisjon om å omfatte hele befolkningen. 

                                                           
148 Urdal, Syketrygden i femti år, 147. 
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Forkjemperen for denne endringen var kretssykekassene støttet av departementet. De styrte 

også utviklingen. Arbeidernes sykeforsikring skulle endres og utbygges til å bli folkets 

sykeforsikring.  

Vektleggingen av kretssykekassenes innspill pekte nok en gang på deres posisjon i forhold til 

politikerne. I tillegg avdekket debatten et annet forhold som også styrket sykeforsikringens 

forankring. Arbeidsplassene til den nye administrasjonen av kretssykekassene var et forhold 

som gjorde at kretssykekassene ville jobbe for å bevare forsikringsprinsippet. Dette ble derfor 

et forhold som DNA måtte forholde seg til. Samlet var det åpenbart at kretssykekassenes 

samling og innspill i debatten førte til en intensivering av DNAs kamp for universelle 

helsetjenester. 

Kretssykekassenes landsforening og deres engasjement i debatten om sykeforsikringen bidro 

på denne måten til styrke tilhengerne av sykeforsikringen. Deres innspill innebar økt motstand 

i DNAs kamp for universelle helsetjenester og for DNAs representanter ble det stadig 

vanskeligere å dreie debatten inn på deres målsettinger.  

Oppsummering: Arbeiderbevegelsens kretssykekasser? 

 Kretssykekassenes funksjon og deltakelse i debatten om sykeforsikringens utforming førte til 

en forsterkning av sykeforsikringens støttespillere. Det var åpenbart og naturlig at 

sykekassene ikke var arbeiderbevegelsens støttespillere. De jobbet ut fra egen formålsparagraf 

om det beste for kretssykekassene, og parti- eller gruppetilhørighet var underordnet. I tillegg 

jobbet de ut fra egeninteresse, å sikre kretssykekassene var å sikre deres posisjon. Denne 

motivasjon ble uttrykt i deres politiske deltakelse. Som en følge av dette søkte 

kretssykekassene å utbedre sykeforsikringen langs minste motstands vei. Forbedringene var 

gjerne knyttet til praktiske aspekter. I tillegg var det lite oppslutning om styrevalgene. Dette 

ga uforholdsmessig stor innflytelse til de med sterk stemme uten å nødvendigvis representere 

meningene til de som var forsikret eller de som jobbet i kretssykekassenes administrasjon.  

Debatten viste at kretssykekassenes utspill vant gehør ved lovendringer. De ble prioritert og 

fulgt, mens andres forslag ble nedstemt. Sykekassene kritiserte også andres utspill vedrørende 

debatten om sykeforsikringen, dette var kjepper i hjulene for arbeiderbevegelsens sak. Med 

Henrik Ameln fikk for øvrig alle motstandere av sykeforsikringen vanskeligere tider. Dette 

gjaldt ikke bare arbeiderbevegelsens utspill, men også Wollert Konow som ønsket utsettelse. 

De bidro med et nytt syn på sykeforsikringen basert på praktisk erfaring og utbygging etter 

prinsippet om sykekassenes suksess. Samtidig hadde de den tilsynelatende legitimiteten ved å 
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være objektive aktører, selv om de hadde klare visjoner og egeninteresser. Landsforeningens 

formålsparagraf var politisk ved å støtte sykeforsikringen. Administrasjonen hadde 

egeninteresse av å bevare egne arbeidsplasser. Samtidig som de jobber for landsforeningens 

målsettinger befestet de samtidig forsikringsprinsippet. I tillegg kunne praktisk reform av 

forsikringen øke oppslutningen om ordningen. Dette ga kretssykekassene innflytelse når loven 

om sykeforsikringen skulle endres. Summen av disse forholdene medførte at DNAs kamp for 

universelle helsetjenester ble mer og mer håpløs.   

Kretssykekassene kjempet på ingen måter arbeiderbevegelsens sak. De bidro til at 

forsikringen ble utbygget, og ikke i den retningen arbeiderbevegelsens ønsket. Samtidig stod i 

de veien for en universell ordning ved deres tilstedeværelse og arbeidsforhold. Hvordan 

påvirket dette arbeiderbevegelsen? 

Arbeiderbevegelsens strategi, sett gjennom DNAs innsats, var utvide deres parlamentariske 

innsats. De forsøkte å møte kretssykekassenes praktiske erfaring med egne erfaringer i de 

kommunene som hadde ansatt leger på fast lønn. I tillegg deltok de på landsmøtet til 

Kretssykekassenes landsforening for å ta oksen ved hornet.  På disse måtene bidro motstanden 

i kretssykekassene til å forankre og intensivere deres kamp for universell tilgang til medisinsk 

behandling. Samtidig utviklet DNA seg, de utviklet sine parlamentariske egenskaper. Deres 

strategi og innsats kan for øvrig ikke bare sees som et uttrykk for en reaksjon på 

kretssykekassenes administrasjon, de stod også overfor et sterkt Venstre som dominerte i de 

samme årene med sine visjoner. Det er tema for neste kapittel.  
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KAPITTEL 6 – SYKEFORSIKRINGEN I PARTIPOLITISK DRAGKAMP  

Venstres visjoner for sykeforsikringen la grunnlaget for en annen motsetning i debatten om 

sykeforsikringen. Lovrevisjonene ga de borgerlige partiene en sjanse til å forme eller 

reformere sykeforsikringen i eget bilde. I hvilken retning skulle forsikringen bygges ut? Selv 

om den partipolitiske dragkampen på mange måter fortsatte i det sporet som ble laget i 

debattene frem til 1909, hadde Venstre et fortrinn ved at ordningen ble iverksatt i en periode 

da Venstre dominerte på Stortinget.  

 Dette kapittelet tar for seg den politiske dragkampen om sykeforsikringen fra lovens 

iverksettelse i 1911 og frem til et tilsynelatende vendepunkt i 1920, da Venstre vedtok å 

utrede spørsmålet om «sygepleien i beskatningen». Vedtaket ble arbeidet frem av Venstre i 

samråd med deler av arbeiderbevegelsen. Veien dit var imidlertid karakterisert av motstand 

mot arbeiderbevegelsens innspill med unntak av enkelte spredte støtteerklæringer til DNAs 

forslag. Vendepunktet var overraskende hvis en tok utgangspunkt i debatten om 

sykeforsikringen. Et sentralt spørsmål for dette kapittelet er hvordan arbeiderbevegelsens vant 

frem mot målet om en universell tilgang på helsetjenester på Stortinget. Hvilke strategier var 

avgjørende eller betydningsfulle for arbeiderbevegelsens fremgang? En annen side av dette 

spørsmålet er hvordan og hvorfor Venstre åpnet opp for vedtaket i 1920? For å diskutere disse 

spørsmålene er det nødvendig å se debatten om sykeforsikringen i lys av de ulike partienes 

stilling, deres politiske mål og gradvise endring fra 1911 til 1920.  

Nye ambisjoner for sykeforsikringen 

Da sykeforsikringen ble iverksatt i 1911 var det i et midlertidig avbrekk i Venstres 

regjeringstid. Høyre og Frisinnede Venstre, et parti med høyreorienterte utbrytere fra Venstre, 

satt med makten, men mistet den igjen til Gunnar Knudsens andre regjering i 1913. Den 

borgerlige samlingen mislyktes av indre motsetninger, deres regjeringstid fikk lite innflytelse 

på sykeforsikringen.149 Med valgseieren til Venstre i 1913 begynte partiets lengste 

sammenhengende regjeringsperiode i Norges historie. Knudsen fortsatte sin balansegang 

mellom de borgerlige konservative på den ene siden og de sosiale kreftene på den andre, og 

hadde tillit fra både høyre- og venstresiden. Johan Castberg og Arbeiderdemokratene fikk en 

nøkkelrolle i den nye regjeringens utpregede sosiale profil.  

                                                           
149 Riksmålsaken var en av årsakene, Wollert Konows (SB) tale til Bondeungdomslaget i 1911 med en 
kjærlighetserklæring til nynorsken ble for sterk kost for Høyre. Kjeldstadli, Et splittet samfunn 1905-35, 36. 
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Med opprettelsen av departementet for Sociale saker i 1913 (Sosialdepartementet) var det 

åpenbart at sosiale spørsmål fikk en særstilling i Knudsens regjering. Castberg ble statsråd i 

det nye departementet. Deres arbeid fortsatte langs flere linjer. Utbyggingen av 

arbeidervernlovgivningen var ett område. I 1913 ble det allmenn stemmerett etter at kvinner 

med en minsteinntekt ble inkludert i 1907150. Castberg stod også for utbyggingen av barns 

rettigheter med de Castbergske barnelover, der uekte barn fikk rettigheter på linje med de 

ektefødte. Castberg fikk anledning til å rette opp de svake sidene ved de første sosiale 

reformene Venstre hadde etablert på 1890-tallet. Knudsens regjering bygget opp et folkeparti 

med disse satsningsområdene151. Partiet som fra begynnelsen hadde proklamert seg som et 

parti for folkestyre var i ferd med å bli et folkeparti, støttet av Arbeiderdemokratene. Tidligere 

hadde de fått med seg bøndene og fridd til arbeiderne, nå strakk regjeringen ut en hånd til 

kvinner og barn. Sykeforsikringen skulle få en sentral rolle i denne visjonen.  

Sykeforsikringen, som en av de tidlige og mer omfattende sosiale tiltakene, stod som et 

vitnebyrd om Venstres gode intensjoner overfor arbeiderne og deres gjennomføringsevne.  

Arbeiderdemokratene gikk til valg på å ha en mødreforsikring, en økonomisk støtte til mødre, 

både før og etter fødsel. I tillegg skulle de ha tilgang til jordmor. Da det ble klart at 

sykeforsikringen skulle endres, ble dette forslaget bakt inn i sykeforsikringen. I tillegg til 

kretssykekassenes og arbeiderbevegelsens forslag om endringer, kom det i Dokument 23 et 

forslag om at sykeforsikringen også skulle omfatte mødreforsikring og jordmorhjelp152.  

Forslaget i Dokument 23 ble fremlagt av Olav Andreas Eftestøl fra Arbeiderdemokratene. 

Forslaget innebar sykepenger i 14 dager før nedkomst og 6 uker etter. I Castbergs senere 

presentasjon av proposisjonen var det av avgjørende betydning med denne forsikringen å 

styrke familien, og å anerkjenne kvinnens rolle i samfunnet.153 Riksforsikringsanstalten 

anbefalte tilbakeholdenhet, da kassene ikke burde belastes ytterligere økonomisk, fordi det 

ville medføre premieøkning.154 Forslaget ble støttet med uttalelser fra både Nasjonale 

                                                           
150 Kvinnenes stemmerett ble ikke innført over natten med Knudsens regjering. Den ble gradvis utvidet med 
kommunal stemmerett i 1901 for de med en viss inntekt eller med ektemann med en viss inntekt. I 1907 ble 
reglene ved kommunalvalg gjort gjeldende ved Stortingsvalg. I 1910 fikk alle kvinner stemmerett ved 
kommunalvalg. Innføringen av kvinnelig stemmerett var på den andre siden noe av det første som skjedde etter 
Knudsens regjeringsseier.   
151151 Castbergske barnelover var en utbygging av de barnelovene som ble vedtatt i 1890. De inneholdt 
bestemmelser om at samfunnet skulle drive inn farsbidrag og uekte barns rett til fars navn og arv. Bjørnson, Ø. 
«Johan Castberg».  
152 Socialkomiteen. «Dokument 23.» 1912, 31 
153 Social- og Industridepartementet. OT prp. Nr 1 «Om utfærdigelse av en lov om ytterligere forandringer i 
Sykeforsikringsloven» 1914,  
154 Social- og Industridepartementet «Om utfærdigelse av en lov om ytterligere forandringer i 
Sykeforsikringsloven» 1914.  
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Kvinners Nasjonalråd og en rekke andre kvinnesaksforeninger på Øst- og Sørlandet.155 I 

likhet med endringsforslagene til arbeiderbevegelsen ble det vedtatt å behandle utvidelsen i en 

adskilt proposisjon.  

I Odelstingsproposisjon nummer 1, 1914 «Om utfærdigelse av en lov om ytterligere 

forandringer i Sykeforsikringsloven», ble forslaget om sykeforsikring med innbakt 

mødreforsikring med fri jordmorhjelp. Utredningen hadde vist at gjennomsnittlig 14% av 

kvinnene fødte uten jordmorhjelp, i enkelte fylker så mange som 47%. Verst var forholdene i 

Nord-Norge på grunn av store avstander. En av årsakene var kostnadene, en annen var at det 

ikke var nok jordmødre. Bautaen Kristian Brandt, professor i kvinnesykdommer, hadde 

kommet med en uttalelse om at mesteparten av sykdom hos kvinnene skyldtes fødselsrelaterte 

plager. I tillegg hadde det innvirkning på de mange fødselskomplikasjonene og dødelighet156 

Sykeforsikringen skulle bli en familieforsikring og regjeringen brukte legevitenskapen for å 

understreke behovet for forbedring.  

Med utvidelsen av sykeforsikringen til å omfatte jordmorhjelp og barselsstøtte kan man si at 

arbeiderbegrepet i arbeidernes sykeforsikring gikk utover sine grenser. Forsikringen var ikke 

lenger arbeidernes sykeforsikring, det var arbeidernes og kvinnenes forsikring eller en 

familieforsikring. På den ene siden ble kravet om universalisme nærmere, men også fjernere. I 

stedet for å sikte mot en utvidelse mot arbeiderklassen som ikke var lønnsmottakere, ble den 

rettet mot kvinnene. Samtidig skulle det være kvinner som var lønnsmottakere eller koner av 

de som allerede ble inkludert. På denne måten ble forsikringen en offensiv for en utvalgt del 

av arbeiderbevegelsen. Sykeforsikringen ville inkludere flere, men ikke nødvendigvis 

arbeidere. Hvordan ble dette mottatt i arbeiderbevegelsen? 

Mødreforsikringen gikk rett hjem hos arbeiderkvinnene, men ikke hos de andre 

arbeiderforeningene. Kvinnenes arbeiderbevegelse ved Fredrikstad Arbeiderpartia 

Kvindeforening ga sin udelte støtte til forslaget i likhet med Norske Kvinners Nationalraad157. 

De mannlige, eller kjønnsnøytrale arbeiderstemmene gjentok kravet om universalisme. Fra 

den sosialdemokratiske forening og LO ble støtten til forslaget om å dekke jordmor, ledsaget 

av forslaget om å lette adgangen til legen på fast lønn eller å ta all legehjelp over i 

beskatningen. Fra arbeiderforeningene i Østerdalen og herredstyret i Bø ble ikke 

                                                           
155 Social- og Industridepartementet «Om utfærdigelse av en lov om ytterligere forandringer i 
Sykeforsikringsloven» 1914. 
156 Social- og Industridepartementet «Om utfærdigelse av en lov om ytterligere forandringer i 
Sykeforsikringsloven» 1914. 
157 Den forstærkede socialkomite «Indstilling O III.» 1914, 10. 
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mødreforsikringen nevnt. Til tross for protester i både sosialkomiteen, fra Johs Bergersen 

(DNA), Lars Olsen Sæbø (DNA) og Meyer Nilsen Foshaug (DNA) og innlegg i debatten som 

fulgte Odelstingsproposisjon 1, 1914, ble utgiftene til mødreforsikringen innlemmet i 

forsikringspremien.158 Reaksjonen kan tyde på at kjønnskamp var viktigere enn klassekamp 

for arbeiderfruene, og at klassekamp var viktigere enn kvinnesaken for arbeiderbevegelsen. 

Dette var i så fall i kontrast til arbeiderbevegelsens kjente posisjon som kvinnesakskjemper og 

ideen om at kvinnesaken er også klassekamp.  

På den andre siden stemte representantene fra DNA for utvidelsen i 1915, ikke imot. 

Innleggene og avstemningen tydet på at arbeiderbevegelsen ikke var like sterke motstandere 

som i 1909, da de hadde stemt imot sykeforsikringen. Denne strategiske mellomposisjonen lar 

vi ligge til neste kapittel. I denne sammenhengen var det viktige at arbeiderbevegelsens 

reaksjon på sykeforsikringens utbygging var motstand. Kampen for universalisme var fortsatt 

viktig. Debattene i Stortinget og forsøket på å omvende sykekassene var bare en del av 

kampen, partiet hadde som nevnt tidligere også tatt saken ut i kommunepolitikken.   

«Sygepleien» i kommunepolitikken  

I debatten fra 1909 hadde DNAs forslag om å utrede deres forslag om «sygepleien i 

beskatningen», blitt møtt med motforslaget om å ta saken til kommunene. I områder med 

mange arbeider eller medlem av arbeiderbevegelsen, kunne DNA få flertall og innføre det de 

måtte ønske av sosiale reformer. DNA hadde flertall i flere kommuner og hadde som nevnt 

benyttet anledningen til å prøve ut ordninger med leger på fast lønn i Nedre Eiker 

kommune.159 Dette var organisert ved at leger fikk en grunnlønn direkte fra kommunen som 

ble dekket av kommuneskatten i tillegg til takster etter avtale for sykebesøk og lignende. 

Tilbakemeldingene på denne lokale og universelle organiseringen av legetjenestene var gode 

og mye tydet på at helsepolitikk fikk en viktig rolle. I Det 20. århundret: tidsskrift for Det 

Norske Arbeiderparti finner man flere artikler i årene før 1920 som omhandler 

sykeforsikringen, og kravet om «sygepleien i beskatningen» omtales flere ganger som et av de 

mest sentrale i Arbeiderpartiets kommunepolitikk160. I Modum kommune var spørsmålet om 

«sygepleien i beskatningen» avgjørende for valget161. Halvdan Koht refererte også til den 

                                                           
158 Social- og Industridepartementet «Om utfærdigelse av en lov om ytterligere forandringer i 
Sykeforsikringsloven» 1914. 
Stortingsforhandlinger. Forhandlinger i Odelstinget. «Sykeforsikringsloven» 1914, 114-5 
159 DNA hadde flertall i blant annet Bø i Tromsø og i kommunen nedre Eiker.  
160 Koht, «Skal vi skifte program i læge-saken?» 210. 
161 Bø, «Om læger på fast lønn» 1919, 188. 
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viktige stilling programposten hadde da han selv ble valgt162. Han omtalte også 

programposten som et av de «vakreste krav» partiet har stilt. I flere kommuner, som Odda og 

Hammerfest, vurderte de sterkt å gå over til en ordning med leger på fast lønn. Haugesund 

vurderte også innføre ordningen, men ikke før de hadde drøftet seg frem til beste metode på 

bakgrunn av de andre kommuners erfaring.  

Med disse kommunene kunne DNA vise til at de hadde fulgt rådene fikk i  

Stortingsdebattene i 1907 og 1909, ved å prøve ut sin radikale politikk i egne kommuner163. 

De kunne vise til fremgang til tross for den motgangen de fikk fra de borgerlige partiene og de 

kunne vise til at ordningen fungerte. Dette var et viktig argument som utfordret de andre 

Stortingspartienes oppfatning om at et alternativ til en forsikringsordning var umulig. 

Ordføreren i Eiker kommune, som hadde innført leger på fast lønn, ble som nevnt en tydelig 

stemme i revisjonen av sykeforsikringen i 1914, med henvisninger til hvordan Eiker hadde 

overkommet alle vanskeligheter som var forbundet med en leger på fast lønn eller 

skattefinansierte legetjenester.164  Dette må ha bidratt til å styrke troen på deres universell 

krav. En annen følge var at kravet om «sygepleien i beskatningen» vakte interesse på det 

lokalpolitiske planet og skapte engasjement som kunne strekke seg til Stortinget. DNA 

forsøkte å spre tanken om universalismen ned til grasrota. 

Erfaringen med kommuner med leger på fast lønn gjorde også at DNA fikk sin agenda med 

revisjonen av sykeforsikringen. De ønsket en støtteordning i de kommunene som hadde ansatt 

leger på fast lønn da loven skulle revideres i 1913. Dette var rimelig ettersom det i disse 

kommunene ville bli en tilsvarende reduksjon i det beløpet kommunene skulle betale i 

forsikringspremie. I tillegg burde arbeidere i kommuner med leger på fast lønn være fritatt 

forsikringsplikten og det merarbeidet som fulgte med sykeforsikringens administrasjon. Dette 

kunne bidra til ytterligere reduksjon i kostnadene. I debatten som fulgte endringsforslagene i 

proposisjonene fra 1913 og 1914 var dette kravet viktigere enn å sikre enkelte kvinners 

rettigheter ved fødsel. En slik ordning kunne bli bakveien inn for DNAs krav om 

universalisme, hvis de fikk gjennomslag for likestilling mellom lokal sykeforsikring og 

offentlig finansiering av helsevesenet. 

                                                           
162 Bø, «Om læger på fast lønn» 1919, 189. 
163 Castberg hadde rådet DNAs representanter til å prøve ut en ordning med leger på fast lønn og å sikre 
sygepleien ved felles betaling, da DNAs representanter i 1907 og 1909 anmodet om å få sitt forslag utredet som 
et alternativ til sykeforsikringen.  
164 Stortingsforhandlinger. Forhandlinger i Odelstinget. «Sykeforsikringsloven» 1914, 325.  
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DNAs forslag førte tilsynelatende frem i 1915. Det ble vedtatt at kommuner med leger på fast 

lønn skulle motta en kompensasjon, da man kunne forvente at legene ville ta unna for 

sykekassenes oppgaver165. Størrelsen på denne kompensasjonen måtte imidlertid fastsettes, og 

DNA vant ikke gehør for deres forslag om at kommunen skulle motta tilsvarende støtte som 

den statlige overføringen til sykeforsikringen. Det ble vedtatt at en komite skulle regne ut en 

rimelig kompensasjon, men etter flere år ble det ikke utbetalt en krone. DNAs representant 

erklærte oppgitt på senere Stortingsmøte at «denne ordningen ble vedtatt, men aldri 

iverksatt»166. DNAs støtte i forsøket på å innlemme hele befolkningen ble med andre ord bare 

gjort «på papiret». Dette var et enda et nederlag for den parlamentariske linjen partiet førte i 

kampen for universell tilgang til helsetjenester.   

Både strategien med kommunal utprøving og de gjentatte nederlagene på Stortinget må sees i 

sammenheng med arbeiderbevegelsens paradoksale posisjon. På denne siden var DNA i sterk 

vekst, på den andre siden ble de holdt utenfor Stortinget. DNA hadde ved valget i 1909 fått 11 

representanter, i 1912 en fordobling til 23. Arbeiderbevegelsen hadde opplevd fremgang i 

arbeiderspørsmål utenfor Stortinget og deres aksjoner var blitt større og modigere. Siden den 

første landsomfattende tariffavtalen i 1907, hadde arbeiderne ved to anledninger vist sin 

styrke i arbeidskonflikt. I papirindustrien ble det lockout i 1907, det endte med arbeiderseier. 

Arbeidskonfliktene fortsatte og noen år senere var 32 000 arbeidere involvert i streik, blant 

disse på statens jernbaneanlegg med staten som arbeidsgiver. Andelen fagorganiserte og 

DNAs representantenes selvtillit økte i takt. Hvorfor skulle ikke DNA fortsette på kjempe for 

kravene sine? 

På den andre siden var det klart at arbeiderbevegelsens vekst i antall ikke var proporsjonal 

med deres innflytelse. Det urettferdige ved valgordningen fra 1906 fortsatt å følge 

arbeiderbevegelsen og ble bare tydeligere med arbeiderbevegelsens vekst. Ettersom 

arbeiderne var samlet i høye konsentrasjoner på utvalgte steder fikk de ikke flere 

representanter som følge av flere stemmer i de samme områdene. Dette forklarer hvorfor 

DNA stod i klart mindretall i avstemningene som gjaldt revisjon av sykeforsikringen. Denne 

ubalansen mellom oppslutning og innflytelse nådde sitt høydepunkt i Stortingsvalget i 1918 

da DNA fikk det høyeste antallet stemmer med 31,6%, men bare 7% av Stortingsplassene, 

eller 18 representanter. Høyre fikk derimot 30% av stemmene og 49 representanter. 

                                                           
165 Social- og Industridepartementet. OT prp. Nr 1. «Om utfærdigelse av en lov om ytterligere forandringer i 
Sykeforsikringsloven» 1914. 
166 Stortingstidende. Forhandlinger i Odelstinget. «17. mars – Ang. anmodning til regjeringen vedrørende 
Sygepleien»1920, 767. 
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Ubalansen som valgordningen innebar, gjorde at kampen for universelle rettigheter ble en 

demonstrasjon av DNAs avmakt. På den ene siden økt oppslutning, på den andre siden 

uendret innflytelse. Dette kan forklare hvorfor DNA gikk veien om lokalpolitikken for å sikre 

framgang, men også hvorfor DNA beholdt en avstand til de borgerlige partiene som begrenset 

deres innflytelse og stod enda steilere på sine krav som for eksempel «sgkepleien i 

beskatningen».  

Enkelte støtteerklæringer til DNAs krav 

Arbeiderbevegelsens sak ble ikke bare møtt med motstand, men også enkelte uttrykk for 

støtte. Støtten kom imidlertid bare fra få representanter og sjelden fulgt opp. Eftestøl fra 

Arbeiderdemokratene var en av de første til å støtte utredningen DNAs krav. Han benyttet 

sjansen i 1912 til å fremme forslaget i Dokument 23, hvor han også hadde presentert 

mødreforsikringen.167 Foruten Eftestøl var forslaget også signert Ole Martin Lappen og 

Edvard O Landheim som begge var representanter fra Arbeiderdemokratene.  Forslaget stod i 

kontrast til hvordan partiet hadde argumentert i 1909, da de hadde kontant avvist «sygepleien 

i beskatningen». Situasjonen i 1912 var imidlertid endret. I 1909 gikk spørsmålet ut på et valg 

mellom en sykeforsikring eller offentlig finansiert løsning som ikke var utredet. Det var et 

spørsmål om enten eller. I 1912 var sykeforsikringen allerede sikret, og Arbeiderdemokratene 

signaliserte at en universelle helserettigheter kunne være et mål i fremtiden. Signalet ville ha 

vært sterkere hvis ikke Eftestøl også stod bak en rekke andre forslag som gikk ut på å forbedre 

sykeforsikringen og dermed forankre forsikringsprinsippet.168 Denne mellomstillingen må 

forstås ut fra Arbeiderdemokratenes lett pressede situasjon som regjeringspartner til Venstre, 

med et samtidig ønske om å vinne oppslutning blant arbeiderne.  

Eftestøl og Arbeiderdemokratene var imidlertid ikke alene om å støtte DNAs krav om 

universalisme. Enkelte representanter fra Venstre ga også sin støtte til at spørsmålet skulle 

utredes. Dette skjedde første gang i en debatt i Odelstinget i 1912, i forbindelse med 

utarbeidelsen av en ny legelov.169 I korte trekk fremmet DNA forslaget om å utrede deres sak 

i sammenheng med utarbeiding av en ny legelov som skulle sikre nok distriktsleger til landet, 

men ble møtt med motstand av Statsråd Fredrik Stang (H) som argumenterte for reduksjon av 

utredningskommisjoner av økonomiske årsaker. Cornelius Bernhard Hanssen fra Frisinnede 

Venstre valgte likevel å støtte utredningen, da forslaget står «i forbindelse med selve det store 

                                                           
167 Socialkomiteen. «Dokument 23.» 1912, 31.  
168 Socialkomiteen. «Dokument 23.» 1912, 28-30. 
169 Stortingstidende.Forhandl. Odelstinget. «24. Februar – Bev. til behandling av forskiellige Sygdomme» 1912. 
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sociale spørsmaal om løsning av sykeforsikring og sygepleie og dermed også 

legebetjening»170. Han fant ingen naturlig sammenheng mellom planen om en lov som skulle 

sikre tilgang på leger og spørsmålet om legetjenestenes finansiering. Hanssen syn var for 

øvrig ikke representativt for Frisinnedes Venstres syn på saken, som ellers ikke før eller 

senere hadde ga uttrykk for sympatier for DNAs krav. 

Til tross for enkelte sympatisører, var hovedoppfatningen blant representantene fra de 

borgerlige partiene at sykeforsikringen var det eneste alternativet for organiseringen av 

tilgangen til helsetjenester og kreftene måtte brukes for på forbedre denne.  Samtidig viste 

støtten at den partipolitiske kampen om helsetjenestene var preget av mer enn ideologi og 

partitilhørighet. Blant de ulike representantene som støttet utredningen av om en «offentlig 

finansiert sygepleie» var det aldri med henvisning til ideologiske argumenter, men heller at 

spørsmålet sammenfalt med andre politiske beslutninger.  

Samlet må en også spørre seg om hvilken betydning disse uttrykkene hadde å si for DNAs 

kamp. Forslagene om utredning av spørsmålet ble sjelden fulgt opp i debattene, støtten ble 

ikke gjentatt. Det var liten grunn til å tro at DNA opplevde at de vant frem i kampen for deres 

krav. Deres forslag ble som regel nedstemt, eller tilgodesett med ordninger som aldri kom på 

plass.  

På bakgrunn av beskrivelsen så langt var det lite som tydet på at utvikling skulle snu. De 

hendelsene som er diskutert i dette kapittelet peker mot at kampen for universelle 

helsetjenester var tapt for arbeiderbevegelsen. Frem til 1920 fremkom det ingen flere 

hendelser som gikk i favør av DNAs krav, ei heller flere støtteerklæringer. Revisjonen fra 

1918 førte til enda en utvidelse av sykeforsikringen, og alle lønnsarbeidere ble inkludert i 

tillegg til de fleste funksjonærer. Tjenestefolk, løsarbeidere og selvstendige næringsdrivende 

ble fortsatt holdt utenfor den obligatoriske forsikringen. I 1920 ble det likevel vedtatt at man i 

Stortinget skulle utrede «sygepleien i beskatningen». Hadde DNAs forarbeid en viktig rolle i 

denne utviklingen? For å svare på dette spørsmålet må vi ta for oss diskusjonen i 1920.  

 

 

 

                                                           
170 Stortingstidende. Forhandlinger i Odelstinget. «24. Februar – Bev. til behandling av forskiellige Sygdomme» 
1912,  332.   
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Venstres helomvending 

Debatten som førte frem til helomvendingen kom etter initiativ fra Carl Severin Bentzen, 

representant for Arbeiderpartiet. Han hadde brakt spørsmålet opp i sammenheng med en 

innstilling om «Om bevilgning til forskjellige sykdomme» i næringskomiteen171. Bentzen 

innledet med en påminnelse om hvor lenge denne saken hadde opptatt hans parti og 

arbeiderbevegelsen som helhet. Han viste til den økende oppslutningen om sitt parti og 

hvordan de satt med en uforholdsmessig liten del av den parlamentariske innflytelsen. Den 

nye valgordningen hadde endret maktforholdet til DNA. Han viste til vise til at DNA ved siste 

valgt samlet «200 000 av landets vælgere til sig om dette [DNAs] program».172 Ifølge Bentzen 

var dette også et krav som hadde vokst seg populær i ulike partier med årene. DNA stod ikke 

alene om å se fordelene ved en universell ordning.173 

Bentzen fikk denne gang uforbeholden støtte av Castberg. Han pekte på det store «hullet» 

eller mangelen på sykeforsikringen ved at selvstendig arbeidende som håndverkere ikke var 

dekket174. Denne uttalelsen tydet på et nytt syn på sykeforsikringen, men også at Castberg og 

Arbeiderdemokratene så med nye øyne på Arbeiderpartiet. Dette må settes i sammenheng 

med at Castberg og Knudsen hadde røket uklar om tollspørsmål og Arbeiderdemokratene 

hadde gått ut av regjeringssamarbeidet. Samtalte falt oppslutningen for Arbeiderdemokratene. 

Endringen kan ha vært et forsøk på å vinne oppslutningen fra arbeiderklassen tilbake. 

Fra Venstre ble det fortsatt fremholdt at spørsmålet om «sygepleien i beskatningen» ikke 

kunne besvares før det var tatt stilling til en folkeforsikring, eller alderdoms- og uførhetstrygd. 

Olav Jensen Myklebust fra Venstre hevdet også at leger på fast lønn ikke var et kurant 

spørsmål, fordi legene mente at det gikk utover pasientenes frie legevalg. Ifølge Myklebust 

var det viktigere å fokusere på mangelen på sykepleiere og hvordan den lave tilgangen på 

sykepleiere førte til vanstell av de som trengte pleie og omsorg.175 Han ble møtt med kritikk 

fra både Castberg og Bentzen. Debatten ble utsatt noen uker og etter interne forhandlinger ble 

de enige om et kompromiss. Myklebust formulering om at Stortinget «anmodes regjeringen 

om, saasnart der er truffet endelig avgjørelse med hensyn til alderdoms- og uføkarhetstrygd 

                                                           
171 Næringskomitee nr 2. «Indtilling S. nr 57.» 1920, 2-3. 
172 Stortingstidende. Forhandlinger i Odelstinget. «17. mars – Ang. anmodning til regjeringen vedrørende 
Sygepleien»1920.  764-767. 
173 Stortingstidende. Forhandlinger i Odelstinget. «17. mars – Ang. anmodning til regjeringen vedrørende 
Sygepleien»1920. 764-767. 
174 Stortingstidende. Forhandlinger i Odelstinget. «17. mars – Ang. anmodning til regjeringen vedrørende 
Sygepleien»1920. 764-767. 
175 Stortingstidende. Forhandlinger i Odelstinget. «17. mars – Ang. anmodning til regjeringen vedrørende 
Sygepleien»1920. 765. 
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eller folkepension, om at opta til utredning spørsmaalet om samfundets overtagelse av 

sygepleien.»176 fikk støtte av alle parter. Dette var fordi Paal Berg (V), sosialministeren, 

forespeilet at spørsmålet om folkepensjonen antakeligvis ville behandles i løpet av et år. Selv 

om vedtaket kom med forbehold, var dette likevel et gjennombrudd for DNAs gamle krav.  

Var det Bentzens overbevisende argumentasjon som fikk Venstre til å snu? Eller var et en 

kombinasjon av press fra DNA og Arbeiderdemokratene, idet sistnevnte parti ga sin udelte 

støtte til arbeiderbevegelsens gamle krav? Begge forholdene kan ha spilt inn. Samtidig var det 

lite som tydet på at dette var resultat av en langvarig parlamentarisk kamp med gradvis 

overbevisning av motstandere. DNAs krav ble jo aldri møtt i Stortinget.  

Venstres støtte til DNAs gamle kampsak må settes i sammenheng med arbeiderbevegelsens 

radikalisering som vekket revolusjonsfrykten i de borgerlige partiene. Revolusjonen i 

Russland i 1917 bidro til å fyre opp under denne tanken. For de borgerlige partiene ble 

strategien å sikre seg mot væpnet sosial revolusjon og å forsøke å dempe de radikale kreftene 

i arbeiderbevegelsen. Sistnevnte ble forsøkt med «den åpne hånds politikk». Dette innebar en 

økt imøtekommelse av arbeiderkrav i 1919. Det gjaldt blant annet innføringen av 

åttetimersdagen og vedtaket om en ny valgordning med forholdstallsvalg i stedet for 

enmannskretser.177 Denne åpne hånds politikk «tok sikte på å lede arbeiderbevegelsens 

politiske energi tilbake til de parlamentariske kanaler»178 Vedtaket om å utrede «sygepleien i 

beskatningen» kan sees nettopp som et uttrykk for den åpne hånds politikk. Det var neppe 

tilfeldig at det var Bentzen fra DNA, medlem i den socialdemokratiske opposisjonsgruppa 

som var en motkraft til radikaliseringen av partiet, som fremforhandlet velviljen hos Venstre. 

Å støtte Bentzen var å støtte de reformvennlige og de moderate kreftene i DNA. Dette kunne 

kanskje dempe de revolusjonæres innflytelse i partiet.  

Hvordan radikaliseringen av DNA kom til å prege kampen mot sykeforsikringen går 

oppgaven nærmere inn på i neste kapittel. I denne sammenhengen var den et viktig poeng i 

svaret på hvorfor Venstre foretok en tilsynelatende helomvending i spørsmålet om 

organiseringen av legetjenestene, da de stemte for at «sygepleien i beskatningen» skulle 

utredes. Dette hadde tilsynelatende større innflytelse enn den innsatsen DNA hadde lagt ned 

                                                           
176 Stortingstidende. Forhandlinger i Odelstinget. «17. mars – Ang. anmodning til regjeringen vedrørende 
Sygepleien»1920, 765. 
177 Bjørnson, På klassekampens grunn, Bind 2 Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 549-550.  
178 Bjørnson, På klassekampens grunn, Bind 2 Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 550. 
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for å omvende sine motstandere. Igjen var det utviklingen av arbeiderbevegelsen 

internasjonalt og i Norge som drev utviklingen fremover, akkurat som i 1907.   

Seieren i 1920 skulle på lengre sikt vise seg å være midlertidig. Paal Bergs antakelse om at 

folkepensjonen skulle kunne løses i løpet av neste sesjon var en feilvurdering. Regjeringen til 

Gunnar Knudsen gikk av i 1920 og Høyre fikk regjeringsmakten. Dermed forsvant også 

utsiktene til å løse spørsmålet om folkeforsikringen. Utredningen av «sygepleien i 

beskatningen» forsvant igjen ut av horisonten. Selv om det var få grunner til å tvile på Bergs 

ambisjoner om å løse den lenge debatterte folkepensjonen, da han var kjent som en politiker 

med sosiale målsettinger, tapte den reformistiske retningen av arbeiderbevegelsen ansikt når 

de igjen ikke vant frem.  

Oppsummering: Lite fremgang i arbeiderbevegelsens kamp 

Den partipolitiske dragkampen om sykeforsikringen var preget av motsetninger og ulike 

strategier. Tilhengerne av forsikringsprinsippet som Venstre og Arbeiderdemokratene brukte 

sykeforsikringen for å utvide sin velgerskare, og forsikringen ble med årene en forsikring for 

andre enn arbeiderklassen. Denne utviklingen tydet på at forsikringen ikke lenger var 

arbeidernes sykeforsikringen som den en gang ble kalt, men folkets sykeforsikring. Dette gikk 

passet godt med Venstres visjon om å være et folkeparti. For DNA var det dårlig nyheter. 

For DNA medførte denne skjeve utviklingen at partiet måtte søke alternative måter å 

overbevise sine motstandere på. Kommunalpolitikken ble en viktig arena hvor 

arbeiderpolitikk fikk fritt utspill, fordi valgordningen fra 1906 holdt arbeiderbevegelsens 

innflytelse på Stortinget nede. På tross av vellykkede resultater i utprøvingen av leger på fast 

lønn, fikk de lite støtte av de andre partiene. DNA ga likevel ikke opp kampen, sannsynligvis 

som en følge av generell økende oppslutning og sterkere representasjon. Gevinsten av dette 

var erfaring politikerne tok med til utvikling av nye argumenter for universalismen, men 

kampen for universelle helsetjenester fikk likevel lite fremgang.  

DNAs fremgang kom først når spørsmålet ble en del av det anspente forholdet som preget det 

nye og radikale DNA på den ene siden og de borgerlige partiene på den andre. Utredningen av 

«sygepleien» ble da vedtatt for avlede arbeiderbevegelsen fra en revolusjonær vei. Selv om 

denne politikken førte til innføring av åttetimersdagen og en ny valgordning, mislyktes den 

når det gjaldt «sygepleien», da Venstre mistet regjeringsmakten året etter løftet om 

utredningen. Resultatet ble at den parlamentariske kampen om universelle helserettigheter 

ikke vant frem på noen områder. Kunne de radikale i DNA ta kampen videre?  
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KAPITTEL 7 – DEN INTERNE «KAMPEN OM SYGEPLEIEN»  

I de to foregående kapitlene er det fokusert på DNA som motstandere av sykeforsikringen, og 

forkjempere for en universell tilgang til medisinske behandling. Det var det partiprogrammet 

til DNA ga uttrykk for, og det var inntrykket en fikk fra debattinnleggene. På den andre siden 

har det også kommet frem utsagn om at sykeforsikringen var et akseptabelt prinsipp fra deler 

av arbeiderbevegelsen, men trengte praktiske forbedringer. Dette kom frem i 

endringsforslagene fra ulike arbeiderforeninger i Dokument 23 og fra det faktum at DNA ikke 

stemte imot utvidelsene av forsikringen i 1914 eller 1917. Hvordan så arbeiderbevegelsen på 

sykeforsikringen? Hvordan endret dette standpunktet seg over tid?  

De ulike synspunktene kan ikke bar sees i lys av sykeforsikringens debatt. Etter iverksettelsen 

av sykeforsikringen fortsatte utviklingen av arbeiderbevegelsen. I 1918 overtok en radikal 

retning makten i partiet og arbeiderbevegelsen ble knyttet opp mot den internasjonale 

revolusjonære sosialistiske bevegelsen. Hvordan påvirket arbeiderbevegelsens utvikling synet 

på sykeforsikringen og kampen for universalismen? Tok den radikale sosialismen kampen 

videre? 

Dette kapittelet tar for seg arbeiderbevegelsens standpunkt til sykeforsikringen og kravet om 

universell tilgang på helsetjenester etter iverksettelsen av loven i 1911. Foruten de uttalte 

synspunktene fra den politiske ledelsen, må også den jevne arbeiderstemme slippe til. 

Erfaringen med sykekassene tidligere på 1800-tallet, var preget av arbeidernes motstand mot 

ordninger i regi av andre enn dem selv. Var kampen om universalismen definert av 

partiledelsen i DNA, eller ble det også delt av grasrota? Var den enkelte arbeider fortsatt 

kritisk til ordninger ovenfra? Hvordan forholdt den enkelte arbeider seg til sykeforsikringen 

og tilgangen til medisinsk behandling?   

De reformvennlige og sykeforsikringen  

Anne-Lise Seip skriver i Sosialhjelpsstaten blir til: Norsk sosialpolitikk 1740-1920 at DNA 

snudde i oppfatningen om sykeforsikringen. «Sosialistene ble sykeforsikringens forsvarere. Å 

bygge den ut og utvide dens ytelser, ble arbeiderpartipolitikk» med henvisning til 

Arbeiderpartimannen Meyer Nilsen Foshaugs omtale av sykeforsikringen «som denne 

velsignede sykeforsikring» 179. I Seips beskrivelse er det noe uklart når sosialistene ble 

                                                           
179 Seip, Sosialhjelpsstaten blir til, 105.  
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forsikringens forsvarere. Annette Lund Thorsen beskriver den samme omvendelsen i sin 

masteroppgave. Hun tidfester og beskriver DNAs helomvending på denne måten «Da den 

reviderte sykeforsikringen og Castbergs mødreforsikring skulle opp til votering i 1914, hadde 

Arbeiderpartiets representanter foretatt en helomvending. Det var bedre å få på plass noen 

tiltak, i stedet for ingen»180.  For Thorsen var avstemningen i 1914, da DNAs representanter 

stemte for endringer, et uttrykk for en helomvending i synet på sykeforsikringen. For både 

Seip og Thorsen er forestillingen at DNA stemte imot sykeforsikringen i 1909, men etter 

iverksettelsen av forsikringen snudde partiet og ble forkjempere for å bygge den ut.  Denne 

forestillingen står i kontrast til den kampen for universelle helsetjenester som er beskrevet i 

denne oppgaven. Kan begge beskrivelsene være riktige, eller er det behov for nyansering? 

Debatten om sykeforsikringen kan kaste lys på DNAs syn på de reformvennlige standpunkt 

frem til 1918.  

Fra debatten om sykeforsikringen 1909 var det ingen tvil om hva representantene fra DNA 

ønsket. De stemte imot sykeforsikringen til fordel for deres eget forslag om å utrede 

«sygepleien i beskatningen». Fra debatten i Odelstinget fem år senere, da sykeforsikringen 

skulle revideres i 1914, var representantene fra DNA fortsatt engasjerte motstandere. Foshaug 

omtalte den fremlagte proposisjonen som «den foreliggende innstilling, så vel som de 

erfaringer, som foreligger for de som har gaat, siden sykeforsikringen ble vedtatt, tilfulde har 

vist, hvor vanskelig og upraktisk dagens ordning er». Han fortsatte med «at det ikke var riktig 

naar hr. Castberg i sitt foredrag søkte at hevde at, sykeforsikringen nu var mødt med slik 

velvilje fra alle hold.»181Anders Jensen Horgen, ordfører i Nedre Eiker kommune og 

representant for DNA, innledet sin tale i samme debatt med at «det er ikke med nogen særlig 

stor lyst at jeg gaar med på denne lovforandring,»182 Da loven igjen skulle endres i 1917, 

erklærte Lian fra DNA og LOs leder at «den eneste og beste ting for denne form for disse ting 

[sykdom og ulykke] er aa følge det system som socialdemokratene holder paa, nemlig at 

sygepleien gaar over i beskatningen.»183 Denne oppfatningen av organisering av 

legetjenestene finner en også igjen i debatten fra 1920. Ole Lian gjentok i debatten som fulgte 

revisjonen av sykeforsikringen i 1920 at han og resten av partiet «holder på det princip at 

sygepleien skal over i beskatningen.»184 Han fikk umiddelbart støtte av en partifelle som grep 

                                                           
180 Thorsen, «Den tredje veien? Johan Castbergs sosialpolitikk» 118. 
181 Stortingsforhandlinger. Forhandlinger i Odelstinget. «Sykeforsikringsloven» 1914, 114 
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ordet for å gi Lian sin støtte. Fra debattantenes innlegg var det fortsatt en oppfatning om at 

«sygepleien i beskatningen» fremdeles var å foretrekke fremfor sykeforsikringen.  

På den andre siden, som Thorsen påpekte, forsøkte DNAs representanter heller ikke å 

motarbeide sykeforsikringen. De benyttet heller anledningen til å foreslå endringer som i gikk 

i retning av de i arbeiderklassen som var utelatt. Lars Sæbø fra DNA foreslo i 1914 at andelen 

som den forsikrede betalte av forsikringspremien skulle reduseres til 5/10, samtidig som han 

erklærte at han og resten av partiet «vil forbedre den nuværende lov så langt som det er 

mulig»185. I 1917 foreslo DNA også å heve inntektsgrensene, slik at flere arbeidere ble 

innlemmet i forsikringen. Dette tydet på at DNA også jobbet for å utvide sykeforsikringen for 

de som ikke var dekket av loven og for å forbedre den for de forsikrede. Dette kan synes som 

en motsetning til hvordan DNAs representanter argumenterte og handlet før iverksettelsen av 

sykeforsikringen. På den andre siden var debatten en annen etter lovens iverksettelse. I 1909 

handlet det om hvilket alternativ som skulle utredes og iverksettes. Da sykeforsikringen var i 

drift ville alternativet bli å legge ned hele ordningen til fordel for en ikke-utredet løsning.  

At det likevel var bred enighet om en universell sykeforsikring kan vi også få bekreftet ved å 

se på debatten fra landsmøtet i partiet. Selv om spørsmålet om tilgang til helsetjenester ikke 

var en gjenganger på landsmøtedebattene, stod punktet uendret på programmet fra starten av 

1900-tallet. I 1912 forsøkte en av representantene å foreslå en endring av punktet som krevde 

«Lægehjelp, legemidler og pleie sikres alle syke gjennom stats og kommunal ordning uten 

direkte betaling»186 som var å finne i programmet fra 1911. Punktet innebar i praksis en 

universell dekning av alle syke finansiert av det offentlige. Endringsforslaget i 1911 gikk ut 

på å stryke de siste ordene, dette åpnet i praksis for finansiering gjennom et 

forsikringsprinsipp. Forslaget ble forkastet «mot noe faa stemmer» 187. I stedet ble 

formuleringen i 1912: «Sygepleien ført over i beskatningen. Ved forandringer i 

sykeforsikringsloven kræves særlig lettet adgang for kommunerne til at ansætte læger og 

jordmødre paa fast løn og til at yde fri kur og pleie paa sykehus»188. Kravet ble heller skjerpet, 

formuleringen ble spissere.  

Samlet sett må det være riktig å si at representantene fra DNA som deltok i debattene før 1918 

førte en parlamentarisk kamp for endring av sykeforsikringen, samtidig som de holdt på sitt 
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ideologiske prinsipp om universalisme. Ved hver mulig anledning ble det referert til fordelene 

ved å få «sygepleien i beskatningen», og samtidig ble det foreslått og stemt for endringer og 

forbedringer av sykeforsikringen. I sammenheng med Seips og Thorsens beskrivelse var ikke 

dette en helomvending, men en utvidelse av DNAs kamp for å oppnå større tilgang på 

helsetjenester for resten av arbeiderklassen. I dette kapittelets sammenheng er det sentrale 

spørsmålet imidlertid hvorfor denne utvidelsen? 

Thorsen kommer inn på spørsmålet i sin oppgave. Hun argumenterer for at Castberg spilte 

rollen som brobygger mellom Venstre og DNA.189Var dette tilfelle? Fra Dokument 23 var det 

enkelte arbeiderforeninger som ikke avviste forsikringsprinsippet og ønsket endring i 

inntektsgrensene. Var det disse stemmene som førte til at partiledelsen støttet utbyggingen av 

forsikringen? Delte ikke de forsikrede arbeiderne den samme oppfatningen som partiledelsen i 

DNA? Radikaliseringen av partiet og deres innspill i debatten om sykeforsikringen tydet på at 

Castbergs rolle ikke kan overdrives. Hvordan endret radikaliseringen av partiet kampen for 

universelle helsetjenester? 

Radikalisering i DNA og synet på sykeforsikringen 

De nye kreftene i DNA hadde sin opptakt samtidig med at sykeforsikringen ble iverksatt. Det 

er nødvendig med en rask oversikt over denne utviklingen før vi kommer tilbake til forholdet 

mellom DNA etter 1918 og sykeforsikringen. Utgangspunktet for endringen i DNA var at 

Martin Tranmæl, som leder for Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund, tok initiativ til 

Fagopposisjonen i 1911, som fremmet radikal sosialisme og sosial revolusjon. Tranmæl 

hadde høstet erfaringer fra syndikalismen i USA. 190 Ifølge Fagopposisjonen var det ikke bare 

DNAs oppgave å arbeide for sosialismen, men fagbevegelsen skulle spille en sentral rolle i et 

samfunn styrt av fagråd. Fagopposisjonen vokste raskt og fra 1913 ble de en landsomfattende 

organisasjon. I DNA ble den nye retningen møtt med skepsis av bautaene Christan Knudsen 

og Carl Jeppesen.191 De mente partiet skulle arbeide innenfor reformistiske prinsipper. I 1918 

tok imidlertid den nye retningen over makten i partiet etter økende oppslutning, gradvis 

overtakelse av viktige posisjoner i styret og til slutt den avgjørende avstemningen på 

landsmøtet samme året.  
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Oppslutningen om den nye retningen ble støttet av den russiske revolusjonen i 1917 som igjen 

var en følge av de klassemotsetningene som ble skjerpet under de økonomiske følgene av 

første verdenskrig. Som en følge av radikaliseringen i 1918 ble DNA medlem av den 

kommunistiske internasjonalen som innebar at tanken om en væpnet revolusjon fikk en 

fremtredende plass blant sosialistene og arbeiderbevegelsen. Med maktskiftet i DNA kom et 

nytt syn på sosialistene.  

Partipolitisk førte maktskiftet til at DNA ble splittet i tre partier. Den første separasjonen ble 

gjort i 1921, da en gruppe av moderate og reformvennlige medlemmer i DNA stiftet Norges 

Socialdemokratiske Arbeiderparti. Disse utgjorde et mindretall av DNAs medlemmer. To år 

senere, i 1923, brøt DNA med Komintern og Norges Kommunistiske parti- NKP ble stiftet av 

de som fortsatt holdt med de russiske kommunistene. DNA ønsket ikke å være underlagt 

utenlandsk instruks og partiet med Martin Tranmæl og Kyrre Grepp ville stå fritt til å utforme 

egen sosialpolitikk tilpasset norske forhold. I 1925 ble DNA og Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti igjen samlet til ett parti.  

Det sentrale for denne oppgaven er hvordan radikaliseringen av arbeiderbevegelsen påvirket 

debatten om sykeforsikringen? Hvordan forhold de nye partidannelsene seg til kravet om 

universelle helsetjenester?  

Et utgangpunkt for dette spørsmålet kan vi finne i Tranmæls program for Fagopposisjonen, 

kjent som Trondhjemsresolusjonen utgitt i 1911. De første oppgavene for den nye retningen 

som ble nevnt var «A .1) De skriftlige bindende overenskomster avskaffes. 2) 

Forsikringsvesenet sløifes.»192 Formuleringen ga lite rom for tolkning eller tvil på hvordan de 

radikale forholdt seg til sykeforsikringen. Da de tok makten i partiet kunne en forvente 

kraftige protester mot forsikringsvesenet generelt og sykeforsikringen spesielt. Hvordan 

skulle dette gjennomføres? Og når? 

Det var påfallende hvor lite som ble gjort. I debattene som fulgte sykeforsikringens revisjon 

var Trondhjemsresolusjonen tilsynelatende glemt, og de som engasjerte seg i debatten om 

sykeforsikringen fravek i liten grad fra den parlamentariske linjen DNA hadde vedtatt på 

landsmøtene frem til 1918. I partiprogrammet fra 1919 var det ikke spor av visjonen om 

avskaffelsen av forsikringsvesenet. Formuleringen fra 1919 er tilnærmet uendret og bestod i et 
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fortsatt krav om «sygepleien i beskatningen.»193 Denne stillstanden stod i kontrast til 

radikaliseringen av DNAs politikk. Hvorfor tok ikke de radikale kampen?      

Mye kan tyde på saken ble nedprioritert i forhold til andre målsettinger. Valgordningen måtte 

endres, åttetimersdagens skulle innføres, militæret avvikles og jord- og boligspørsmålet måtte 

løses194. Samfunnet skulle endres fra bunnen. Spørsmålet om tilgangen helsetjenestene var 

redusert til et ord på fellesmanifestet til DNA og LO: «Folkepension.»195 Uten å gå dypere inn 

i fellesmanifestet eller visjonene til den radikale retningen i DNA, var det fra 1918 åpenbart at 

andre spørsmål fikk høyere prioritet enn tilgangen til medisinsk behandling.  

Fra punktene på fellesmanifestet kan det se ut som Fagopposisjonen og den nye retningen i 

partiet var mer opptatt av økonomiske og politiske krav, mer enn medisinske og sosiale krav. 

Dette var i så fall ingen ny tendens. I DNAs første år ble det ikke lagt mye engasjement i 

helsepolitiske spørsmål. På en annen siden var Martin Tranmæl engasjert i andre 

helsespørsmål. Hans første engasjement i politikken var i avholdssaken, som var en av de 

store folkehelsespørsmål på tidlig 1900-tall. Nedprioriteringen av helsepolitikk var imidlertid 

en logisk følge av at partiet la større vekt på ideologi og den internasjonale sosialismen. 

Helsepolitikk var ikke kjernen i verken den norske eller den internasjonale sosialistiske 

bevegelsen. Det lave engasjementet for helsepolitiske spørsmål kan på den måten forklare 

hvorfor Tranmæl ikke gikk inn for å legge ned forsikringsvesenet. 

En annen årsak til at de radikale unnlot å ta opp kampen mot forsikringsvesenet kunne være at 

det var til de radikale sosialistenes fordel å la den reformvennlige linjen fortsette sin håpløse 

kamp for universell tilgang på helsetjenester? Dette må settes i sammenheng med hvordan de 

radikale hadde vokst frem som følge av de reformvennliges Sisyfosarbeid. For det første 

kunne Tranmæl og de nye sosialistene vise til de reformvennliges kamp for universalismen 

ikke hadde ført frem. For det andre kunne de vise til at ideologien til de reformvennlige ble 

svekket når de reformvennlige utvidet sitt syn på forsikringen. Ved å la sykeforsikringen ligge 

kunne deres manglende fremgang kunne brukes til å vise at forhandlinger ikke førte frem. I så 

fall ble denne strategien midlertidig sabotert av den åpne hånds politikk fra Venstre. Denne 

demonstrerte at det var mulig å oppnå fremgang via parlamentariske kanaler.  
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Selv om radikaliseringen av arbeiderbevegelsen ikke så ut til å prege debatten om 

sykeforsikringen i nevneverdig grad, kan det likevel se ut som radikaliseringen fikk 

konsekvenser for debatten ved å fremprovosere den åpne hånds politikk som førte til Bentzens 

seier i 1920 som nevnt i forrige kapittel. Dette var på den andre siden bare kortvarig. Da det 

viste seg at planen om utredningen forsvant med Gunnar Knudsens regjering tre måneder 

senere, så det ut til at den parlamentariske linjen som først var lagt av DNA og fulgt opp av 

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti, hadde spilt seg tom med god hjelp av Venstres 

åpne hånds politikk.  

En tredje forklaring på hvorfor de radikale avsto fra et oppgjør med sykeforsikringen kunne 

være at sykeforsikringen, på tross av å være i strid med arbeiderbevegelsens ideologiske 

visjon, ikke var så upopulær blant de forsikrede. Denne forklaringen kan settes i sammenheng 

med reformvennliges moderasjon av standpunkt. Dette var i så fall et sprik mellom arbeiderne 

selv og de som representerte dem på Stortinget. Hva kan vi si om den enkelte arbeiderens syn 

på forsikringen? 

De forsikrede arbeidernes oppfatning 

De forsikredes syn på sykeforsikringen kan både forklare hvorfor de radikale ikke gikk til 

angrep på sykeforsikringen, og det kan forklare hvorfor DNA både jobbet for å utvide 

sykeforsikringen samtidig som de arbeidet for å få den over i beskatningen. Utfordringen i 

utforskningen av dette forholdet ligger i fraværet av kilder. Det ble aldri gjort undersøkelser 

på hvordan sykeforsikringen ble oppfattet. Som utdrag fra debattene på Stortinget har vist, var 

det antakeligvis flere siden ved saken. Hva kan vi utlede at det som finnes av kilder på dette 

området?  

For det første var det få protester blant de forsikrede. Til tross for et medlemstall på flere 

hundre tusen med koner og barn i tillegg, var det ingen som motsatte seg at arbeidsgiveren 

betalte forsikringspremien direkte fra arbeiderens lønning. I de første årene med 

sykeforsikringen var en stor andel av de obligatoriske forsikrede lønnsmottakere med relativt 

lav lønn. Medlemstallet i 1911 var på nesten 270.000, året etter 330 000, og det steg jevnt til 

472 000 i 1916 og til 611 000.196 Etter hvert som medlemstallet steg, utgjorde en stadig større 

andel av de forsikrede lønnsmottakere som man tradisjonelt sett ikke regnet som 

arbeiderklasse eller medlemmer av arbeiderbevegelsen. En kunne seg for at disse utvidelsen 

kunne utløse økt misnøye, når arbeidernes forsikringspremier solidarisk dekket øvre 
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samfunnslag. I de første årene var det likevel aldri opprør mot sykeforsikringen, det var ingen 

protester mot innbetaling av premier. 197  Sammenlignet med mostanden fra arbeiderne da det 

ble forsøkt å etablere sykekasser på 1860-tallet, var det ikke spor av lignende protester etter 

1911. 

På motsatt side gikk aldri arbeiderne som ikke var omfattet av forsikringen aldri ut i protest. 

Det var heller ingen uttrykk for solidaritet fra de forsikrede selv, utover det som kom til 

uttrykk fra partiledelsen. De krevde heller ikke å bli medlemmer. Tjenestefolk og selvstendige 

næringsdrivende i små håndverksbedrifter etterspurte ikke medlemskap i forsikringen. Selv 

om mange av disse kunne blitt frivillige medlemmer av forsikringen, valgte mange å stå 

utenfor. Dette kunne være på grunn av dårligere vilkår som frivillig forsikret, blant annet 

høyere premier. En annen forklaring kunne være at mange heller ville ta sjansen på å egen 

helse. Det kan heller ikke utelukkes at forsikringen ikke var spesielt populær blant disse 

gruppene, kan hende de heller ikke hadde tilgang til informasjon om den.  

I mangel av direkte vitnemål om sykeforsikringen blant arbeiderne, kan omtaler av andre 

forsikrede si noe om den brede oppfatningen av sykeforsikringen. I 1923, da ordningen med 

gratis legehjelp opphørte midlertidig på grunn av konflikt med sykekassene, kunne man lese 

om reaksjoner på at den økonomiske tilgangen til legetjenester opphørte. I avisinnlegg 

presentert i Tidsskrift for den norske lægeforeningen kunne en lese om frustrasjoner på de 

mindre bemidledes vegne. Det ble beskrevet som et stort tap at tilgangen på medisinsk hjelp 

opphørte for de delene av befolkningen som ikke kunne betale for en legekonsultasjon. De 

frustrerte forfatterne var imidlertid ikke fra arbeiderklassen, men en redaktør og en 

ingeniør.198 Deres utsagn kan likevel tolkes som at det sykeforsikringen ble ansett som en 

viktig og nødvendig tilgang til helsetjenester for hele befolkningen, og spesielt arbeiderne 

som mindre bemidlede.  

På tross av få kilder for å beskrive hvilken verdi sykeforsikringen hadde for de forsikrede, var 

det mye som tydet på at den ble oppfattet som ikke bare akseptabel, men av flere som et gode. 

I mangel av reaksjoner kan det også hevdes at sykeforsikringen ikke vekket et stort 

engasjement blant arbeiderne. De forsikrede aksepterte den, de som ikke var forsikret 

aksepterte også dette. Bruken av legetjenester og utbetalinger av sykepenger viste imidlertid 
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at forsikringen hadde en funksjon og ble brukt. Dette må i bunn og grunn tolkes som at den 

ble godkjent som et akseptabelt tilbud.  I så fall var dette en god grunn for de radikale kreftene 

i DNA til å la sykeforsikringen være en midlertidig løsning på mangelen av et universelle 

helsetjenester. Tilsvarende kan det også bidra til å forklare hvorfor DNA både søkte å bygge 

ut sykeforsikringen for alle lag i arbeiderklassen, samtidig som de fortsatte arbeidet for en 

universell tilgang til helsetjenester.  

Oppsummering: Et todelt helsepolitisk standpunkt 

Arbeiderbevegelsens forhold til sykeforsikringen varierte fra skarp kritikk til stille aksept. 

DNA utviklet i de første årene etter iverksettelsen av sykeforsikringens en dobbel relasjon til 

forsikringen, og denne ble videreført etter radikaliseringen av partiet i 1918. På den ene siden 

ønsket de å erstatte forsikringen med en organisering som ville innebære universell tilgang til 

helsetjenester. På den andre siden søkte de også å forbedre sykeforsikringen for de delene av 

arbeiderbevegelsen som ble holdt utenfor. Både ideologi, men også forsikringens oppfatning 

fra arbeiderne ble vektlagt. Begge disse målsettingene ble forsøkt nådd ved hjelp av 

argumentasjon i Stortinget. Fraværet av fremgang på begge disse områdene, bidro med 

lignende erfaring fra andre politiske områder, til å bane veien for en radikal versjon av DNA 

ledet an av Martin Tranmæl. På den måten bidro den helsepolitiske debatten til en 

radikalisering av arbeiderbevegelsen.  

Etter maktskiftet i 1918 gjorde DNA for øvrig lite for å få fortgang i spørsmålet om 

helsetjenestenes organisering. Tranmæl fulgte aldri opp målsettingen fra 

Trondhjemsresolusjonen om å avvikle forsikringsvesenet. Dette hadde sannsynligvis flere 

årsaker, blant annet at andre politiske saker var viktigere. I tillegg virket fremstod det som at 

sykeforsikringen hadde en pragmatisk side som ble stilltiende akseptert av de som var 

inkludert i den. Dette var sannsynligvis også en del av forklaringen til hvorfor DNA valgte å 

arbeide med en dobbel målsetting i spørsmålet om tilgang til helsetjenester, som de gjorde i 

tiden før Tranmæls retning tok over ledelsen i partiet. I denne sammenhengen ble det 

pragmatiske tilbudet som sykeforsikringen valgt fremfor den ideologiske målsettingen og det 

var arbeiderne selv som stod for dette valget. Dette kunne igjen tyde på at tilbudet som 

sykeforsikringen innebar, hadde viktige egenskaper. Det er temaet for neste kapittel som 

diskuterer hva arbeiderne fikk ut av sykeforsikringen. Hvilken virkning sykeforsikringen 

hadde, kan ha vært et viktig moment i avgjørelsen om sykeforsikringen skulle aksepteres eller 

ikke. På den måten er neste kapittel også viktig for besvarelsen av spørsmålet i dette.  
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KAPITTEL 8 – SYKEFORSIKRINGENS VIRKNING 

Ved siden av debatten om sykeforsikringen og arbeiderbevegelsens kamp for universelle 

helserettigheter kunne forsikringens virkning spille en viktig rolle i hvordan sykeforsikringen 

ble oppfattet. Den økonomiske kompensasjonen med sykepenger var en side av saken. 

Tilgang til medisinsk behandling av leger, sykehusbehandling og etter hvert av tilsyn av 

jordmødre var en annen side. Hva ble de umiddelbare følgene av sykeforsikringen? Hvordan 

ble tilgangen til de profesjonelle helsetjenestene oppfattet av arbeiderne? 

En annen side av dette spørsmålet er i hvilken grad forsikringen lyktes i sine medisinske 

målsettinger. Fra lovens forarbeider ble det viet lite oppmerksomhet til de mulige medisinske 

virkningene av sykeforsikringen. Det ble som beskrevet i kapittel 4 henvist til hvordan en 

sykeforsikringen med dekning av legeutgifter kunne bidra til å økende bruk av legetjenester. 

Pasienten ville heller oppsøke lege enn alternative behandlere fordi de allerede hadde betalt 

for det. Av samme grunn ville de også heller oppsøke legen, i stedet for å håpe at plagene 

ville gå over. I tillegg kunne legene kontrollere pasientene fordi de var portvoktere for de 

økonomiske godene. Ifølge Eftestøl kunne det tenkes at tilgangen til profesjonelle 

helsetjenester kunne bidra i kampen mot tuberkulosen, men dette var det lite enighet om. Hva 

førte forsikringen egentlig til? 

Etter iverksettelsen av forsikringen i 1911 ble det økt fokus på de medisinske følgene av 

sykeforsikringen. Utvidelsen med mødreforsikringen i 1915 ble begrunnet i medisinske fakta 

og statistikk. Professor i kvinnesykdommer, Kristian Brandt, mente at loven kunne føre til 

bedring i barselsdødelighet, spesielt i områder med vanskelig tilgang til jordmødre som i de 

nordlige fylkene. Var det også en helsemessig effekt av sykeforsikringen? Kan den måles? Og 

generelt, hvordan påvirket dette oppfatningen av forsikringen?  

Dette kapittelet skal diskutere hvordan den medisinske virkningen av sykeforsikringen 

påvirket forholdet mellom arbeiderne og sykeforsikringen. Kan noen av disse følgene forklare 

hvorfor DNA modererte sitt syn på sykeforsikringen i 1915, eller hvorfor Tranmæl ikke 

forsøkte å legge ned forsikringsvesenet? 

Økende bruk av legetjenester   

Regnskapet fra sykeforsikringen viser at den raskt fikk en stor rolle i helsevesenet.  Utgiftene 

til legetjenestene fra 1912 på 2,5 millioner kroner, steg til omtrent 10 millioner i 1920. Dette 

beløpet tilsvarte ti ganger de samlede lønnsutgiftene til distriktslegene for samme år, hvis en 
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legger til grunn en årslønn på 5000 kroner per år.199 Selv om legeutgiftene både inkluderte 

konsultasjonshonorar og materiell, kan det likevel argumenteres for at utgiftene gjenspeilte et 

omfattende bruk av legetjenester. Tallene viste også at legeutgiftene økte år for år per 

medlem. De totale utgiftene per medlem hadde økt fra 19 kroner i 1912 til 62 kroner i 1926.200 

Selv om en justerer for store endring i kroneverdien var ikke denne på mer enn 111%, 

utgiftene hadde steget med over 300%. Hvordan og hvorfor var sykeforsikringen en slik 

suksess? 

Den økende bruken av legetjenester ble spesielt synlig under epidemien med spanskesyken i 

1917-1918. Den globale epidemien spredte seg også til Norge og førte til anslagsvis 15 000 

og et langt større antall syke. Epidemien førte til lange dager for kasselegene. 

Kretssykekassenes utgifter fordoblet seg for både legeutgifter og sykepenger. For første gang 

ble sykekasser bunnskrapt og kasser uten midler ble avhengig av overføringer og utjevning fra 

andre kretssykekasser hvor epidemien ikke hadde medført samme utgifter.   

Veksten i bruk av legetjenester etter i perioden sykeforsikringen ble iverksatt, samsvarer med 

andre historikeres funn. Legene ble ifølge Alver et al. oppsøkt hyppigere etter århundreskiftet 

og begrunnelsen for dette lå delvis i et intensivt opplysningsarbeid.201 Dette gikk blant annet 

ut på at sykepleiere gikk fra dør til dør og lærte befolkningen om sammenhengen mellom 

hygiene og sykdom. Plakater ble hengt opp i regi av det offentlige som ga både informasjon, 

påbud og forbud for de syke og ved omgang med de syke. Legene fikk også mer tid til å drive 

opplysningsarbeid med den nye legeloven fra 1912. I følge Alver et al. var imidlertid ikke 

denne trenden i bruk av legetjenester spesielt tilknyttet sykeforsikringen. Den hadde allerede 

pågått noen år før sykeforsikringen ble iverksatt. Hva så med virkningen av sykeforsikringen? 

Ifølge Aina Schiøtz var praksisen som ble etablert med sykeforsikringen «grunnleggende for 

ekspansjonen innen helsevesenet og folks bruk av helsetjenester.»202 Schiøtz peker spesielt på 

samspillet med de andre «store reformer som samlet bidro til en gjennomgripende omforming 

av helsevesenet på kort tid»203. Hvilke reformer sikter Schiøtz til og hvordan var samspillet 

mellom sykeforsikringen og disse nye reformene? 

                                                           
199 Legger en til grunn 323 distriktslegstillinger, utgjør dette totalt 1 615 000 kroner per år i lønnsutgifter. 
Årslønn på 5000 kroner tilsvarte gjennomsnittet av de lønnstrinnene som eksiterte for distriktslegen. St.Prp. 197 
«Om bevilgning av løn til Torpa og Os distriktslægestillinger» 1920. 
200 Urdal, Syketrygden i femti år, 239. 
201 Alver, Fjell, Ryymin, Vitenskap og varme hender, 98.  
202 Schøitz, Folkets helse – landets styrke 1850-2003, bind 2, Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003, 182. 
203 Schiøtz, Folkets helse – landets styrke 1850-2003, bind 2, Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003, 184. 
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Blant de andre reformene Aina Schiøtz sikter til var den nevnte legeloven som kom i 1912, 

den nye organiseringen av apotekervesenet og spesifikke tiltak som byggingen av 

sanatorieplasser for de tuberkuloserammede. Loven om de offentlige legeforretninger av 1912 

medførte en storstilt utbygging av distriktslegevesenet fra 161 distrikter til 355. Distriktslegen 

ble direkte lønnet av staten og disktrikslegens arbeid ble fulgt opp av amtsfysikus og 

statsfysikus. Den nye distriktslegerollen skulle til forskjell fra tidligere prioritere de offentlige 

gjøremålene med forebygging og opplysningsarbeid, fremfor å tilby kurative legetjenester.204 

Den nye apotekloven hadde til formål å øke utsalgssteder av medisiner til distriktene205. 

Kampen mot enkeltsykdommene med bygging av tuberkulosesanatorier var bygget rundt to 

prinsipper. Det ene var den helsefremmende effekten av frisk luft og rik ernæring. Den andre 

var isolasjonen av den syke, for å forhindre smitte. Fra oppstarten rundt 1900 og til 1929 ble 

de det etablert 102 institusjoner med tilsammen 3500 plasser206.  I tillegg ble det obligatorisk 

skolelegeundersøkelse fra 1910.   

Av de andre reformene som ledsaget sykeforsikringen i helsetjenestens ekspansjon var den 

nye legeloven nærmest tilknyttet sykeforsikringen. Den var et resultat av kommisjonen som 

ble nedsatt etter Søren Jaabæks forslag om å legge ned distriktslegevesenet. Den nye 

legelovens ambisjon om å sikre distriktslegen tid til å utføre de offentlige oppgavene med 

forebygging og sykdomsovervåking stod i et utfyllende forhold til sykeforsikringen som sikret 

tilgang på medisinsk behandling når den forsikrede først var blitt syk. På den måten ble både 

det forebyggende, men også den behandlende siden av helsevesenet styrket.  

I tillegg spilte sykeforsikringen en viktig rolle i ferdigstillingen av legeloven fra 1912. Selv 

om det kan se ut som om de to lovene var sprang fra samme grunnlag og var tilsynelatende 

ment å utfylle hverandre, var det lite samspill i forarbeidene. Legeloven ble begynt utredet i 

1898 etter skarp kritikk av distriktslegevesenets organisering og funksjon uten referanser til 

den samtidige arbeidet med sykeforsikringen. Denne forbindelsen ble først etablert da enkelte 

stortingsrepresentanter pekte på sammenhengen mellom de to lovene i 1910.207 Det var dette 

innspillet som førte til en nyvunnen interesse for legeloven som hadde ligget i dvale siden 

1903 og at den ble ferdigstilt to år senere. De ti representantene påpekte at «det syntes som 

tidspunktet nu skulle skulde være beleiligt til at tage sagen op til løsning, da vi nu staar 

overfor en stor nyorganisation av lægevæsenet ved indførelsen av sygeforsirkingen»208. På 

                                                           
204 Schiøtz, Folkets helse – landets styrke 1850-2003, bind 2, Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003, 152. 
205 Hamran, «Farmasøytene» 126-7. 
206 Schiøtz, Folkets helse – landets styrke 1850-2003, bind 2, Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003, 216. 
207 Justis og politidepartementet «Om utfærdigelse av de offentlige lægeforretninger» ,1911, 6.  
208 Næringskomiteen nr. 2. «Dokument nr 6» 1910, 1-3  
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denne måten ble sykeforsikringen en viktig drivkraft for den brede reorganiseringen av 

Norges helsetjenester på starten av 1900-tallet. 

Enkelte kvaliteter med sykeforsikringen kan forklare hvorfor den lyktes i øke bruken av 

legetjenester. For det første var den obligatorisk for de som ble omfattet av forsikringen med 

rett til forsikringens ytelser og samtidig plikt til å betale forsikringspremie. Dette var et 

virkemiddel en også kunne finne i andre ordninger, som skolehelseundersøkelsen.209 Det 

spesielle med sykeforsikringen var imidlertid finansieringsmodellen. De forsikrede betalte en 

fast sum som forsikringspremie som dekket ubegrensede legetjenester. På den måten ble 

forsikringspremien en form for frikort. Jo flere legebesøk, dess rimeligere. Denne 

forhåndsbetalingen var et sterkt insentiv for de forsikrede å oppsøke lege, fremfor annet 

helsepersonell eller se det an.  

Hvorvidt den økte bruken av legetjenester medførte mindre bruk av alternative medisinske 

markedet var et annen sammenheng som ble fremmet under lovens forarbeider. Det er for 

øvrig ikke beskrevet nedgang i bruk av ikke-profesjonelle helseaktører i perioden etter 

iverksettelsen av sykeforsikringen. Ifølge Alver et al. var det heller motsatt.210 Befolkningens 

fokus på helse økte legetjenestene la grunnlag for større etterspørsel fra det alternative 

medisinske markedet. Disse behovene kom som følge av at fremskritt i medisinfaget og økt 

legekontakt i første omgang førte til bedre diagnostikk. Behandlingsalternativene kom ikke 

like raskt. Dette skapte etterspørsel for behandling, også de uten vitenskapelig belegg. Dette la 

grunnlaget for et nytt marked for medisiner med hemmelig virkestoff, såkalt 

«patentmedisin».211  

Påstanden til Alver et al. må settes i sammenheng med utviklingen av den medisinske 

vitenskapen i samme periode. På tross av de viktige prinsippene som ble oppdaget i det 19. 

århundre om smitte og muligheten for å utføre kirurgi med færre komplikasjoner, var det 

fortsatt mye som ikke kunne behandles. Forsøk på å behandle sykdommer med lys eller 

serumterapi var gjort, men antibiotika lå langt frem i tid. I det siste tiåret før århundreskiftet 

og de første 10-15 årene av det tyvende århundre ble det hovedsakelig gjort fremskritt i 

kunnskapen om fysiologi –kroppens funksjon anatomi og patofysiologi –

sykdomsmekanismen. Dette var oppdagelser innenfor immunsystemet, påvisning av protozoa, 

                                                           
209 Schiøtz, Folkets helse – landets styrke 1850-2003, bind 2, Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003, 110 
210 Alver, Fjell, Ryymin, Vitenskap og varme hender, 134-135. 
211 Alver, Fjell, Ryymin, Vitenskap og varme hender, 109-110. 
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utforskning av DNA-molekyler. Legene kunne med andre ord fortelle mer om tilstanden enn 

hva de kunne behandle. Her kunne de alternative behandlerne selge inn sin vidundermedisin. 

Sykeforsikringen hadde dermed ikke ført til noen svekkelse av kvakksalveriet, men heller 

åpningen av et nytt marked. Hvorvidt og eventuelt hvordan dette påvirket forholdet til 

helserettighetenes fordeling var ikke åpenbart. Ettersom kvakksalveriet ikke var en uttalt 

upopulær institusjon, var det heller ingen grunn til å forvente at en svekkelse av 

kvakksalveriet ville styrke synet på sykeforsikringen eller legetjenestenes popularitet. 

Kvakksalveriets tilsynelatende uendrede oppslutning og utbredelse peker heller i retning i av 

at det blant befolkningen var blitt et større fokus på helse og sykeforsikringen dekket et 

behov.  

Legetjenester koster 

Fremveksten av det medisinske markedet som vokste frem med sykeforsikringen ble først og 

fremst møtt med kritikk. Sykekassene kritiserte legene for å tappe kassene for penger med 

unødvendig og for omfattende behandling, og de forsikrede arbeiderne ble anklaget for å være 

med på svindelen.212 Kritikken ble tilknyttet spørsmålet om helsevesenets organisering. For å 

forstå disse sammenhengene er det nødvendig å se på bakgrunnen for kritikken. Hvor kom 

motsetningene fra? 

Konflikten må ses i sammenheng med legenes nye rolle. En av de største endringene som 

loven om sykeforsikringen endret var legens rolle som både fagmann og forvalter. Tidligere 

var legens undersøkelse og diagnostikk rettet mot bedre helse, nå ble den også tilknyttet 

økonomiske goder. I tillegg endret sykeforsikringen på pasientens forhold til behandling. 

Behandling gikk fra å være anbefaling til pålegg. Ble ikke behandlingen fulgt, mistet en retten 

til sykepenger og dekning av legeutgifter. Dette ble raskt vedtatt etter lovens iverksettelse 

etter en klagesak fra en av de forsikrede. 

Den forsikrede Edvard Johannesen Berge ble i 1912 innlagt på Lungegaardens sykehus etter 

legeerklæring fra dr. Armauer Hansen. Han oppsøkte kretssykekassen for å anmode om 

hjemreise, og fikk til svar at han sannsynligvis ville miste retten til sykepenger hvis han reiste 

hjem uten godkjennelse fra sykehusets overlege. Overlegen anbefalte at pasienten skulle bli 

værende, men pasienten reiste likevel. Da hadde han ligget der fra 27. juli til 28. oktober uten 

bedring. Berge søkte i etterkant å motta støtte fra sykekassen i form av sykepenger, men fikk 

avslag av kassen da han ikke hadde fulgt legens anbefalinger. Avgjørelsen ble klaget inn for 

                                                           
212 Schiøtz, «Da sykeforsikringen ble innført» 34. 
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Riksforsikringsanstalten, som i 1913 ga sykekassen medhold. I «ankesaken» til 

sosialkomiteen var det vedlagt en bekreftelse fra lensmannen i bygda at Berge kom fra lave 

kår og at hans far hadde stor gjeld på gården. Sosialkomiteen endret ikke på kretssykekassens 

vedtak, Berge mistet retten til sykepenger da han ikke fulgte legens anbefalinger213. Legens 

anbefaling ble med dette til legens pålegg overfor pasienten hvis han ønsket å beholde godene 

fra forsikringen.  

En annen side av dette forholdet var legenes stilling overfor sykekassene. På samme måte som 

legenes diagnostikk og behandling var pålegg overfor pasienten, var deres faglige vurdering 

og anbefalinger om sykefravær pålegg overfor sykekassenes utbetalinger. Denne stillingen 

kombinert med takstsystemet som legene opererte med, gjorde at legene tjente mer ved 

sykdom og var uangripelige på grunn av deres faglige autoritære stilling. Takstsystemet og 

reglene for forhandlinger var etablert allerede i 1909. Fundamentet i forholdet mellom legene 

og sykeforsikringen måtte være fritt legevalg og at Legeforeningens takster ikke kunne 

fravikes mer enn tyve prosent.214 De enkelte avtalene skulle etter planen fremforhandles 

mellom kassene og legene. Riksforsikringsanstalten meddelte at det fikk bli «kassenes egen 

sak på best og billigste måte å ordne seg med sine leger.»215 Med legenes uerstattelige rolle 

som faglige forvaltere fikk de det siste ordet. 

Kritikken av legene tiltok. Kretssykekassene og deres landsforening var oppgitt oven den 

hjelpesløsheten kassene var satt i. Utgiften til den økende bruken av legetjenester var overlatt 

til kretssykekassen. Professoren i forsikringsmatematikk Arnfinn Palmstrøm skrev i en 

artikkel at det var utvilsomt en rekke leger som misbrukte situasjonen til egen fordel og «som 

derved påfører kassene utgifter utover rimelighetens grenser.»216 Ormestad, redaktør i 

sykeforsikringsbladet, skrev at «pasienten har rett til å oppsøke legen så meget han vil. Hva 

det koster behøver ikke interessere ham. Kassene på sin side er henvist å betale uten 

kontroll.»217 Også politikerne kom på banen. Gunnar Knudsen som tidligere hadde omtalt 

Den norske legeforeningen som den mest egoistiske forening, uttalte i 1912 at «når 

sykeforsikringen møter slik voldsom motstand og kritikk, skyldes det i første rekke 

Legeforeningen og den måte som den plyndrer sykekassene på.»218. Kritikken gikk ut på at 

legene tjente på at deres rolle som forvaltere ble misbrukt for å øke inntekter. Ved å 

                                                           
213 Socialkomiteen «Innstilling  156» 1914. 
214 Urdal, Syketrygden i femti år, 114-116. 
215 Urdal, Syketrygden i femti år, 114-116. 
216 Urdal, Syketrygden i femti år, 116. 
217 Urdal, Syketrygden i femti år, 116.  
218 Urdal, Syketrygden i femti år, 117.  
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overbehandle og anbefale lengre perioder med sykepenger, kunne legene oppnå økt 

popularitet blant de forsikrede arbeiderne som sikret at de kom tilbake.  

Konflikten mellom legene på den ene siden, og kretssykekassene og regjeringen på den andre 

siden, kan diskuteres i to sammenhenger. For det første var konflikten en gylden mulighet for 

arbeiderbevegelsen å fremme fordelene ved universell tilgang på helsetjenester. I deres 

system ville legene få fast lønn, som ville fjerne grunnlaget for takstsystemet, i tillegg til å 

fjerne insentivet for å overbehandle eller sykemelde for lang tid av gangen. Legenes insentiv 

for misbruk av ordningen ville opphøre. Ifølge DNAs beregninger hadde forsøket med leger 

på fast lønn i Eiker kommune medført reduksjon i kostnadene.  

Selv om argumentet om mulige besparelser med skattefinansierte helsetjenester ble møtt med 

en viss sympati på Stortinget, vant det ikke frem hos legene. Økningen av antallet leger førte 

til større tilgang på legetjenester med behov for å verne om deres økonomiske stilling og 

styrke deres samfunnsposisjon. Lønnsforhold, men også arbeidsforhold måtte ivaretas. 

Pasientenes frie valg av lege var et gjentakende argument fra Legeforeningen. Dette ville 

sikre at ingen pasienter ble pålagt behandling av en lege og ivaretok den nødvendige tilliten 

som skulle ligge til grunn for lege-pasientforholdet. På denne måten ble diskusjonen om 

legenes arbeidsforhold en viktig side ved helsevesenets organisering og knyttet opp mot 

utøvelsen av faget. Var det helsefremmede å få «sygepleien i beskatningen», eller skulle det 

gjøres av økonomiske hensyn? 

Synet på leger med fast lønn ble gjort grundig rede for av medisinaldirektøren i Tidsskrift for 

den norske lægeforeningen i 1914. For medisinaldirektøren var det ikke unaturlig å se for seg 

at legetjenester dekket av skatteytelser, ettersom store deler av helsevesenet allerede var 

organisert på denne måten219. Han mente imidlertid at det ikke var en nødvendig sammenheng 

mellom «sygepleien i beskatningen» og leger på fast lønn. Legenes kunne fortsette med 

takstsystemet, selv om de ble dekket av skattepenger. Forslaget om å få leger på fast lønn var 

ifølge ham motivert ut fra muligheten for redusere legeutgiftene, og «sygepleien i 

beskatningen» var motivert av å sikre alle tilgang på medisinsk hjelp. For direktøren var det 

flere punkter som vekket bekymring med leger på fast lønn. For det kunne det påvirke 

muligheten til å velge lege. Det punktet er allerede gjennomgått. For det andre ville det føre til 

en mer avflatet avlønning. Fordelen med daværende system var at leger med høy omsetning 

kunne investere i nytt og bedre utstyr, kursopphold og studier. Dette var i både legens og 

pasientens interesse. Med en fastlønnsordning kunne en se for seg at også de mindre flinke 
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legene fant det nødvendig å investere penger i kostbart utstyr og unødvendige fordypninger. 

Dette var hverken i pasientens eller samfunnets interesse og ville medføre høyere kostnader. 

Han var i bunn og grunn ikke sikker på at fastlønnede leger ville bli billigere enn takstlønnede 

leger.220  

På denne måten svekket legene DNAs forslag om «sygepleien i beskatningen» kunne føre til 

mindre utgifter, og dermed var det heller ingen gode økonomiske grunner for å støtte 

forslaget. I lys av konflikten om legenes høye utgifter og legenes syn på DNAs forslag var det 

imidlertid interessant at de forsikrede arbeiderne ikke anklaget legene for overfakturering, 

som både sykekassene og departementet gjorde. For arbeiderne medførte høyere legeutgifter 

stadig voksende forsikringspremier. På tross av økte utgifter og gjentatte anklager mot legene, 

sluttet ikke arbeiderbevegelsen seg til denne kritikken. Dette kunne forklares ved at 

arbeiderne nøt godt av forsikringen.221 Tallene fra regnskapet viste utgiftene til sykepenger 

økte mer enn utgiftene til legene. Dette tydet på unødvendige lange sykepengeperioder. På 

den andre siden kunne fraværet av protester heller tyde på at arbeiderne ikke følte seg 

svindlet, men at de fikk mye igjen for forsikringspremien de betalte. Hva var det i så fall 

arbeiderne fikk? Kan det måles? 

«Mindst dødelighet i hele verden»? 

De antatte godene ved sykeforsikringen var presentert i lovens forarbeider. Her var det 

forventninger om at forsikringen skulle bidra til å styrke det profesjonelle helsevesenet på 

bekostning av det alternative eller kvakksalveriet, som det også ble kalt. I debatten om 

sykeforsikringen ble det etter hvert også referert til helsegevinst som følge av 

sykeforsikringen. Legen Karl Wilhelm Wefring, senere forsvarsminister, medisinaldirektør og 

direktør på Rikshospitalet, var i 1917 uavhengig representant for søndre Hedmark krets og 

hadde dette å si om forsikringen: «Naar Norge i dag har den hederlige stilling at det er det 

land som har mindst dødelighet i hele verden, saa skyldes det, tror jeg, for en ikke uvæsentlig 

del at forholdene med hensyn til vor sykebehandling her i landet i lang tid har været ordnet 

paa en ganske tilfredstillende maate.»222 Ifølge Wefring var statistikken delvis et resultat av 

sykeforsikringens innvirkning. I forbindelse med utvidelsen med mødreforsikringen i 1915 

                                                           
220 Medisinaldirektøren «Om Sygepleien i beskatningen» 1919, 420-2. 
221 Et interessant forhold mellom legeutgifter og sykepenger var at sykepengene utgjorde i 1912 43%, utgjorde 
de 29% i 1920.221 Sykepengene derimot hadde økt fra 40 til 45%. 

 
222 Stortingstidende. Forhandlinger i Odelstinget. «23. mai - Lov indeh. forandr. i Sykeforsikringsloven» 1917,  
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ble det også referert til den høye spedbarnsdødeligheten i de nordlige fylkene. Tilgang til 

jordmor kunne bidra på dette feltet. Bidro sykeforsikringen til å bedre helsen?  

Wefrings uttalelses bør settes i sammenheng med norsk helsestatistikk og dens utvikling. 

SSBs historiske statistikk fra 1826 viser at dødeligheten i de ulike aldersgruppene var i stadig 

bedring før sykeforsikringen ble iverksatt. Fra tidsrommet 1900-10 var dødeligheten blant 

spedbarn 864 per 10 000 barn, og i tidsrommet mellom 1910-1920 på 738223. Denne 

reduksjonen i dødeligheten var høyere for barn enn arbeidsfør alder, for menn i arbeidsfør 

alder var det lite forskjell mellom tiårene fra 1900 og fra 1910. Sykeforsikringen hadde med 

andre ord liten innvirkning på dødsstatistikken i Norge for den voksne befolkning 

sammenlignet med det foregående tiåret.  

I denne sammenligningen må det tas hensyn til spanskesyken og første verdenskrig, som fikk 

innvirkning på statistikken. I tillegg må var den største endringen i dødelighet i overgangen 

fra 1800 til 1900-tallet. Sammenligning av dødeligheten i de ulike tiårene fra 1890 og 1900 

viser at det var det store forskjeller for alle aldersgruppene, med unntak av de over 80 år.224 

Dette tydet på at den største endringen forekom i tiåret før sykeforsikringen ble iverksatt og 

før legeloven ble innført. Dette sammenfaller med det inntrykket fylkeslegen Einar Andersen i 

Oppland hadde. Han hevdet at dødeligheten ikke hadde sunket til tross for to store 

legereformer225.  

Dødeligheten kan imidlertid ikke bare vurderes ut fra sammenligning over noen tiår. Den 

klare tendensen til lavere dødelighet hadde sin start tidligere. Uten å gå inn på årsaker til 

lavere dødelighet og Norges relativt lave dødelighet sammenlignet med naboland, var det en 

åpenbar trend med at dødeligheten var synkende mer enn 100 år før sykeforsikringen ble 

iverksatt.226 Uavhengig om hvorvidt sykeforsikringen bidro til en redusert dødelighet eller 

sykelighet, ville det være vanskelig å påvise sammenheng på grunn av andre medisinske 

reformer i samme periode.  

Hvorvidt spedbarnsdødeligheten ble påvirket av sykeforsikringen, er et spørsmål med mange 

av de samme utfordringene som for dødeligheten generelt. Som Schiøtz peker på, var det 

mange og sammensatte årsaker til at spedbarnsdødeligheten sank, og det var flere tiltak som 

ble satt inn på begynnelsen av 1900-tallet. I tillegg til utvidelsen med mødreforsikringen, ble 

det opprettet kontrollstasjoner for spedbarn og Rikshospitalet opprettet «et hjem for hjemløse 

                                                           
223 Statistisk Centralbyrå «statistiske oversikter 1926» 10. 
224 Statistisk Centralbyrå «statistiske oversikter 1926» 10.   
225 Schiøtz, Folkets helse – landets styrke 1850-2003, bind 2, Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003, 206 
226 Statistisk sentralbyrå «Dødeligheten og dens årsaker i Norge 1856-1955» 42-44 
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mødre og deres spedbarn.». Selv om en kan se at spedbarnsdødeligheten i alderen 0-1 år for 

gutter og jenter sank fra henholdsvis 864 til 738 og fra 700 til 593, i perioden fra 1900 til 

1910 og fra 1910 til 1920227, ville det derfor være vanskelig å påvise en direkte sammenheng 

med mødreforsikringen fra 1915.  

Det er lite som taler for at den norske helsen ble sterkt påvirket av loven om sykeforsikring. 

Wefrings påstander om betydningen av forsikringen var tilsynelatende overdrevet. En skal 

likevel ikke undervurdere betydningen av at tanken eller ideen om denne effekten kanskje var 

minst like viktig for både lovgivere og de forsikrede. Påstanden om at sykeforsikringen hadde 

ført til bedre helse kunne heller ikke motbevises. Wefrings påstand ble heller ikke motsagt.  

Oppsummering: En medisinsk reform?  

Mer enn konkrete mål om bekjempelse av sykdommer virket sykeforsikringen som en sterk 

drivkraft for å bygge et forhold mellom legene og pasienten. Ved å øke tilgjengeligheten av 

helsepersonell, spesielt lege og etter hvert jordmødre, kombinert med pålegg om å oppsøke 

legen og følge deres anbefalinger, lyktes lovmakerne med å øke kontakten med de 

profesjonelle helseaktørene. Økt legebehandling hadde vært en av målsettingen med loven 

som et middel for å styrke de profesjonelle helseaktørenes stilling overfor kvakksalverne. 

Dette var det imidlertid lite som tydet på.  

På tross av høye utgifter for både staten, men også sykekassene, var det imidlertid lite som 

tydet på at den helsefremmende effekten av forsikringen var frapperende. Sammenlignet med 

det offentliges kritikk av legenes misbruk av sykekassene, var det lite tegn til at arbeiderne 

delte denne oppfatningen. Tvert imot betalte de forsikrede stadig høyere premier uten 

protester. Dette kunne både forklares med at arbeiderne ble gjenstand for overbehandling en 

oppmerksomhet som de satte pris. Det kan også mulig forklares med at det var en oppfatning 

om at sykeforsikringen bidro til sikre bedre helse for arbeideren, selv om denne effekten 

hverken kunne bevises eller motbevises. Denne forklaringen støttes av at det ble et generelt 

økt fokus på helse og sunnhet som vokste frem av endringene i helsevesenet fra 

århundreskiftet. Ut fra disse forholdene og veksten i bruk av legetjenester kunne tyde på at 

sykeforsikringen hadde gode forutsetninger for å bli verdsett av arbeiderne.    

 

 

                                                           
227 Statistisk Centralbyrå «Statistiske oversikter 1926» 10. 
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KAPITTEL 9 – SYKEFORSIKRINGEN SOM DNA-POLITIKK FRA 1925. 

 Fra vedtaket om å utrede arbeiderbevegelsens krav om «sygepleien i beskatningen» gikk det 

flere år med lite politisk aktivitet rundt sykeforsikringen. Denne utviklingen stod i sterk 

kontrast til de mange endringene som preget det norske samfunnet i begynnelsen av 1920-

årene. Med freden internasjonalt kom økonomiske nedgangstider som rammet både Norge og 

utlandet. Den sosiale revolusjonen i Russland fikk ringvirkninger utover Europa som igjen 

påvirket de norske forholdene. Den norske politikkens svar på de internasjonale utfordringen 

bidro til å kaste landet ut i et tiår med politisk instabilitet, store økonomiske svingninger og 

omstillinger. Disse forholdene kom også til å prege spørsmålet om helserettigheter. 

Fra de klare motsetningsforholdene som preget debatten om sykeforsikringen i tiåret fra 

lovens iverksettelse i 1911 og frem til 1920-tallet, ble de ulike standpunktene i debatten 

kraftig forskjøvet. Fra kampen om «sygepleien i beskatningen» som hadde dreid rundt 

spørsmålet om en universell tilgang og finansiering av legetjenestene, opphørte kravet om 

«sygepleien i beskatningen». Utformingen av sykeforsikringen og hva den skulle omfatte ble 

det nye omdreiningspunktet i debatten. Arbeiderbevegelsen hadde endret stilling. Hvorfor 

denne omvendelsen? 

Dette kapittelet skal diskutere hvordan forslaget om innskrenkninger i sykeforsikringen ble 

ledsaget av arbeiderbevegelsens endring i oppfatningen av helserettigheter og hvorfor 

arbeiderbevegelsen forlot sitt gamle krav om «sygepleien i beskatningen».  

Innskrenkninger i sykeforsikringen 

Etter flere år med politisk stillhet rundt sykeforsikringen, brøt sosialminister Lars Oftedal (V) 

stillheten i 1925 med et omfattende forslag om å reduserer utgiftene fra sykeforsikringen. 

Forslaget som ble presentert i odelstingsproposisjon 33 i 1925 innebar endringer på flere 

områder. For det første skulle refusjon av utgiftene til legekonsultasjon endres fra direkte 

oppgjør mellom lege og sykekasse til oppgjør mellom pasientene eller de forsikrede og 

sykekassene. Proposisjonen foreslo også at Riksforsikringsanstalten skulle overta deler av de 

administrative oppgavene som kommunestyret hadde hatt tidligere. Gulroten var at de uten 

inntekt skulle innlemmes i forsikringen, men uten rett til sykepenger.228 

Forslaget var et uttrykk for at sykeforsikringen hadde blitt administrert med for «løse tøyler» 

og at dette hadde ført til for store utgifter. Utregningene i forslaget viste at utgiftene per 

                                                           
228 Socialdepartementet «Om å utferdige en lov om endringer i lov om sykeforsikring» 1925, 1-2. 
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medlem av forsikringen hadde stedet fra 19 kroner i 1912 til 60 kroner i 1923. De totale 

utgiftene ved sykeforsikringen hadde steget i samme forhold og statens utgifter til 

sykeforsikringen utgjorde i 1923 over 7 millioner kroner. Med endringene som forslaget 

innebar argumenterte Oftedal for at staten kunne spare 1 million kroner, eller en reduksjon av 

utgiftene med 15-20%.229  I forslaget lå det en anklagende tone overfor både lege, pasient og 

sykekassene, uten at dette ble nevnt med ord. Legene overbehandlet, arbeiderne oppsøkte lege 

for ofte og for unødvendige bagateller. Kommunene var for rause i ansettelsen av 

tjenestemennene. Departementet fremmet nå den samme kritikken som sykekassene hadde 

kommet med tidligere.  

Den økonomiske situasjonen som preget Norge og store deler av verdensøkonomien var en 

viktig årsak til proposisjonen. På begynnelsen av 1920-tallet ble Norges økonomi hardt 

rammet av nedgangstidene i verdensøkonomien og kaoset i pengesystemet som herjet 

etterkrigstiden. Den norske flåten ble direkte lammet. Høye lønninger var et problem for 

arbeidsgiverne og førte til oppsigelser. Den økonomiske politikken som ble ført av Norges 

bank, paripolitikken, forsøkte å drive verdien av kronen opp. Resultatet ble konkurs i både 

næringslivet og kommuner, arbeidsledighet og mange år med økonomisk motgang som 

kulminerte i sjokket av den store depresjonen som rammet Vesten på slutten av tyvetallet. 

Staten måtte spare inn der den kunne.230 Det hersket «søndagsstillhet i sosialdepartementet»231 

og sosialtiltakene som ble utviklet i faser, var nå i en stille fase. 

En annen årsak til at staten forsøkte å spare inn på sykeforsikringen var ikke bare at utgiftene 

hadde økt. Konflikten som hadde pågått mellom sykekassene og legene siden iverksettelsen 

av loven, eskalerte på begynnelsen av 1920-tallet med sykekassenes økende frustrasjon over 

de høye legeutgiftene. De påkalte departementet i konflikten og Oftedal ble tildelt rollen som 

meklingsmann mellom de to partene. Han mislyktes i rollen og i årene som fulgte klarte ikke 

legene og sykekassene å bli enige om nye tariffer.232 Legeforeningen stod fast på at tariffene 

måtte fremforhandles lokalt, da de ikke hadde myndighet over fylkesforeningene. 

Sykekassene kunne ikke leve med en annen løsning enn nasjonale tariffer. På det verste i 

konflikten innførte kretssyke kontroll med, og overprøvde legenes yrkesutøvelse, og 

refusjoner holdt tilbake. Legene vedkjente internt at det vel fantes en og annen skurk blant 

legene, men fant sykekassenes reaksjon urimelig. En viktig følge av konflikten var at 

                                                           
229 Socialdepartementet «Om å utferdige en lov om endringer i lov om sykeforsikring» 1925, 1-2. 
230  Kjeldstadli, Et splittet samfunn, bind 10, Aschehougs Norgeshistorie, 214.  
231 Bjørnson og Haave, Langsomt ble landet en velferdssamfunn, 12-14. 
232  Urdal, Syketrygden i femti år, 186-188. 
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departementet ble gjort oppmerksom på påstanden om legenes overfakturering. Det fikk 

Riksforsikringsanstalten på banen for å avhjelpe situasjonen. I 1925 kom legene og 

sykekassene til en løsning og de lokale forhandlingene førte til tariffer med lite variasjon. Det 

var for sent til å stoppe odelstingsproposisjonen 33. Oftedal var ikke lenger megler, han ble nå 

sjefsanklager.  

Forslaget som ble presentert av Oftedal som sosialminister i Mowinckels Venstre-regjering, 

var et brudd med den tidligere politikken partiet hadde ført med sykeforsikringen. Venstre i 

gullalderen med Gunnar Knudsen hadde alltid vært en pådriver for utbyggingen av 

sykeforsikringen, nå skulle den innskrenkes.  Dette viste hvordan Venstre sosialpolitikk hang 

sammen med økonomisk vekst, gullalderen til Venstre hang sammen med oppgangstider i 

Norges økonomi. På en annen side var det også en kontinuitet i skepsisen til legenes virke 

mellom i de to Venstreregjeringene. Gunnar Knudsen kritikk av legene kom til uttrykk ved 

flere anledninger, Lars Oftedal tok kritikken ut i handling.  

Forslaget om innskrenkninger ble møtt med bred skepsis. Sykekassene kunne ikke støtte 

proposisjonen da de var tilfreds med avtalene som var fremforhandlet etter mange år med 

konflikt. I tillegg fryktet de at sykekassene skulle miste anerkjennelse blant de forsikrede hvis 

ytelsene ble redusert.233 Legeforeningen advarte mot at forslaget ville føre til at arbeiderne 

ville redusere bruk av legetjenestene og at dette ville føre til en forverring av folkehelsen.234 

Arbeiderne ville kvie seg for å komme med dokumentasjon på pinlige diagnoser til 

kretssykekassene, som i praksis tvang dem til å formidle taushetsbelagte informasjon til de 

lokale sykekassene. I tillegg ville statens innsparinger i stedet legges på de syke skuldre. Det 

kunne føre til reduksjon i søkningen av legetjenester og gi helsekonsekvenser.235 Lignende 

synspunkter fremholdt et mindretall i sosialkomiteen som hadde arbeidet med forslaget: Johs 

Bergersen, Ingvald Rastad og Sverre Støstad fra henholdsvis Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti, DNA og NKP argumenterte for at tidlig legesøkning var et gode og at 

beregningen som lå til grunn for den antatte innsparingen var unøyaktig. I den samlede og 

motstanden mot forslaget ga de klart uttrykk for at endringen innebar en vesentlig reduksjon 

av ytelsene i forsikringen som ville gi helsemessige følger.236 Budskapet om at forslaget ville 

                                                           
233 Socialkomiteen «Innstilling O X V Om å utferdige en lov om endringer i lov om sykeforsikring» 1925, 3-4. 
234 Socialkomiteen «Innstilling O X V Om å utferdige en lov om endringer i lov om sykeforsikring» 1925, 4. 
235 Socialkomiteen «Innstilling O X V Om å utferdige en lov om endringer i lov om sykeforsikring» 1925, 5. 
236 Socialkomiteen «Innstilling O X V Om å utferdige en lov om endringer i lov om sykeforsikring» 1925, 5-6.  
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gi negative følger for forsikringen, ble forsterket av at til og med legene og sykekassene 

kunne enes i dette spørsmålet.  

Kritikken av odelstingsproposisjon 33 ble ført videre i Stortingsdebatten. Bergersen, Rastad 

og Støstad gjentok mange av de samme argumentene som de hadde fremholdt i innstillingen 

til forslaget. Gjennom den to dager lange diskusjonen var endringen av refusjonssystemet 

omtrent det eneste temaet som ble debattert og motsetningen stod mellom Oftedal og den 

tidligere lederen av sosialkomiteen, Peter Andreas Morell fra Høyre, på den ene siden og 

representanter fra tre arbeiderpartiene på den andre siden. Akkurat som de økonomiske 

endringen i samfunnet hadde drevet Venstre inn på et nytt spor med reduksjon av de sosiale 

ytelsene, hadde dette tilsynelatende ført politikerne for arbeiderbevegelsen inn på et nytt spor. 

De forsvarte nå sykeforsikringen, som de tidligere hadde motsatt seg og bare delvis akseptert. 

Det nye i debatten var for øvrig at argumentene for den universelle tilgangen til legetjenestene 

var tatt ut. Ingen av representantene for de tre partiene benyttet anledningen til å argumentere 

for deres gamle krav om «sygepleien i beskatningen". Samtidig var det bare representanter for 

arbeiderbevegelsen som stemte for å bevare forsikringens fulle ytelser.  

Selv om debatten i 1925 kunne fremstå som en mindre hendelse i kampen om helsetjenestene 

og arbeiderpartienes forsvar av sykeforsikringen kunne oppfattes som en situasjonsbetinget 

argumentasjon utløst av de borgerlige partienes planer om innskrenkninger, tydet veien videre 

på at DNA hadde skiftet syn på sykeforsikringen. Hvorfor endret arbeiderbevegelsen 

standpunkt? Før vi kan utdype betydningen av debatten i 1925 og årsakene bak dette 

vendepunktet, er det nødvendig å se nærmere på arbeiderpartienes stilling i samme periode.    

Arbeiderbevegelsens nye syn på sykeforsikringen og deres utvikling for øvrig 

For å forstå hvorfor debatten i 1925 var et vendepunkt i kampen om sykeforsikringen er det 

nødvendig å se linjene som fulgte debatten fra Oftedals forslag. Uten å gå i dybden på 

utviklingen av sykeforsikringen i årene fra 1925 og frem til folketrygden i 1956, er 

hovedtrekkene nok til å argumentere for at kampen om tilgangen til helsetjenestene tok en ny 

form. Samtidig må utviklingen arbeiderbevegelsens syn på dette isolerte politiske temaet sees 

i sammenheng med arbeiderbevegelsens politikk for øvrig. Et oppsummerende spørsmål er 

hvorvidt arbeiderbevegelsens kursendringen i denne kampen gjenspeilet en generell 

kursendring i arbeiderbevegelsen politikk for øvrig?  

I 1925 var arbeiderpartiene splittet i de tre partiene Det Norske Arbeiderparti (DNA), Norges 

Socialdemokratiske Arbeiderparti og Norges Kommunistiske Parti (NKP) som ble nevnt 
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innledningsvis. Etter opprettelsen av NKP i 1923 stod de tre partiene for en styrkeprøve ved 

valget i 1924. For det første rivaliserte de om den største oppslutningen i arbeiderbevegelsen. 

De tre partienes målsetting var å styrke deres parti på bekostning av de andre, som kunne 

legitimere at deres sosialistiske politikk ble den ledende. Samtidig var det nødvendig å øke 

arbeiderpartienes oppslutning på de borgerlige partienes bekostning, slik at sosialismen fikk 

en innflytelse.  

I Knut Kjeldstadlis behandling av arbeiderbevegelsen på 1920-tallet beskriver han DNA-

ledelsen som «preget av spriket mellom de sosialistiske ønskene og den faktiske 

avmakten».237 Prinsippene ble likevel fremholdt. Partiprogrammet til DNA beholdt 

formuleringen om revolusjon i flere år etter 1925, også etter at Norges Socialdemokratiske 

Arbeiderparti ble forent med partiet i 1927. Martin Tranmæl og DNA mistet tyngde bak sine 

krav med nedgangstidene på 20-tallet. Det skyldtes at Tranmæl både la vekt på makt og 

innflytelse gjennom fagbevegelsene. Fagbevegelsens makt hvilte igjen på oppgangstider i 

økonomien, høy sysselsetting og en aktiv fagbevegelse.238Nedgangstidene sørget imidertid for 

svak oppslutning om fagforeningene. I tillegg var det mange arbeidere som ikke støttet 

Tranmæls radikalisering. Derfor ble fagforeningene forbundet med en moderasjon. For 

«fagbevegelsen handlet det om å forsvare sin rettigheter, ikke komme med offensive 

fremstøt»239.  

I Per Maurseths behandling av den samme perioden beskriver han en arbeiderbevegelse 

preget av splittelsen i de tre arbeiderpartiene og et frafall i fagforeningen som følge av 

nedgangstidene. I hans bind om arbeiderbevegelsens historie som tar for seg perioden fra 

1920 til 1935 innleder han boken med hovedspørsmålet for denne perioden, «Revolusjon?»240. 

Han diskuterer hvordan splittelsen gikk ut på hvordan overgangen til det klasseløse samfunn 

skulle gjennomføres, men målet var partiene mer eller mindre enige om. Splittelsen var preget 

av delvis rivalisering og andre forsøk på å vinne oppslutning på bekostning av de andre 

arbeiderpartiene gjennom politisk aktivitet, ideologisk presisering og distansering fra de 

borgerlige partiene.241 Både DNA og NKP var kommunistiske og stod for en radikal 

omveltning av samfunnet, mens Det Norske sosialdemokratiske Arbeiderpartiet var 

reformvennlig. Forskjellen mellom NKP og DNA var at NKP mente det var nødvendig med 

                                                           
237 Kjeldstadli, Et splittet samfunn. Bind 10, Aschehougs Norgeshistorie, 218 
238 Kjeldstadli, Et splittet samfunn. Bind 10, Aschehougs Norgeshistorie, 218 
239 Kjeldstadli, Et splittet samfunn. Bind 10, Aschehougs Norgeshistorie, 218 
240 Maurseth, Gjennom kriser til makt, bind 3, Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 7. 
241 Maurseth, Gjennom kriser til makt, bind 3, Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 300-306. 
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revolusjon, mens Tranmæls oppfatning var at partiet kunne snu opp ned på samfunnet etter 

parlamentarisk seier. Parallelt med den politiske styrkeprøven mellom de tre partiene, 

foregikk også samtidige forsøk på samle arbeiderbevegelsen til ett parti. Denne utviklingen 

ble sterkere etter Stortingsvalget i 1924 som ga en pekepinn på styrkeforholdet mellom 

partiene. I de fleste Stortingsdebattene stod arbeiderpartiene sammen om en felles politikk 

utad og stemte solidarisk. Følgene av splittelsen var økt politisk aktivitet som følge av 

styrkeprøven mellom partiene og oppbyggingen av lokale partiapparat.242  

I Kjeldstadlis eller Maurseths fremstilling var det lite som tydet på en ideologisk kursendring 

for DNA eller de andre arbeiderpartiene, og det var heller lite som tydet på at tyngdepunktet i 

arbeiderbevegelsen ble flyttet til høyre, eller mot et mer reformistisk eller sosialdemokratisk 

verdigrunnlag. Dette til tross for at de ulike arbeiderpartiene beskyldte hverandre for politisk 

svik og kursendring. Det nærmeste en kommer en kursendring var som Kjeldstadli påpekte, 

den defensive holdningen som var mest fremtredende blant fagbevegelsen og gikk ut på å 

forsvare de rettigheter som allerede var gitt. Blant de tre politiske partiene ble tvert imot den 

sosialistiske ideologien vektlagt nettopp for å distansere seg fra de borgerlige partiene.  

Distansen til de borgerlige partiene kom klart til uttrykk i valgprogrammene fra 1924. «Det 

norske arbeiderparti går til valg mot de borgerlige partier og mot den borgerlige politikk.»243 

Partiets hovedmål var «å gjennemføre en kommunistisk samfundshusholdning i Norge.»244 

NKPs valgmanifest gikk enda lenger: «Imot den kapitalistiske utbytning må arbeiderklassen 

føre en hensynsløs kamp med det mål for øie å styrte kapitalistveldet og oprette arbeidernes 

og bøndernes herredømme gjennem arbeiderklassens diktatur.» Sosialdemokratene nøyde seg 

med å krav om gradvis reform, også av den overordnede samfunnsorganiseringen. Hva gjaldt 

spørsmålet om helserettigheter var det liknende tendenser i de ulike valgprogrammene. I 

DNAs partiprogram fra 1924 var kravet at «sygepleien skulle bli samfunnsmessig».245 Kravet 

om «sygepleien i beskatningen» var omformulert. I programmet til sosialdemokratene kan en 

finne en lignende formulering: «Sykes behandling og pleie ordnes paa betryggende maate ved 

samfundets forsorg»246. I NKPs partiprogram var «sygepleien» overhode ikke nevnt i 

valgmanifestet fra 1924. Selv om innholdet i de nye programpunktene liknet på det tidligere 

kravet om «sygepleien i beskatningen», var formuleringen blitt mer uklar. Likevel bestod 
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grunntanken om at samfunnet skulle overta ansvaret, det var ingen egentlig endring fra 

ordningen med sykeforsikringen.  

I 1927 kom endringen og da ble for første gang sykeforsikringen innarbeidet i sosialistenes 

program. Under overskriften sosiale og kulturelle krav stod «Folketrygd og morspension 

gjennemføres. Sykeforsikringen utvides og forbedres. Sykeforsikring for fiskere 

gjennemføres. Ulykkesforsikring for fiskere paa høide med industriarbeidernes.»247 I 1927 

hadde DNA og de reformvennlige sosialdemokratene som brøt ut i 1919 funnet sammen 

igjen, men fortsatt het det i partiets prinsipprogram at de skulle arbeide for «arbeidernes 

frigjørelse»248 og «føre kampen helt frem, til det arbeidende folk er herr over jorden og 

produksjonsmidlene og fri for det kapitalistiske utbytting.»249 Med andre ord fortsatte partiet å 

uttrykke distanse fra de borgerlige partiene. Punktet om sykeforsikringens utbyggelse og 

forbedring var også å finne på programmet i 1930.250 I programmet fra 1927 var den 

prinsipiell avstanden mellom synet på helserettigheter og partiets politikk for øvrig tydelig. I 

spørsmålet om tilgang til helsetjenester hadde de nå adoptert sosialpolitikken som Venstre 

hadde fremholdt ti år tidligere. I spørsmålet om samfunnsorganiseringen forble politikken 

radikal.  

Denne endringen i partiet må også sees i sammenheng med LOs reaksjon på innskrenkningen 

i sykeforsikringen. LOs fagkongress arrangerte protestmøter mot utviklingen de økte 

kostnadene som fulgte av refusjonssystemet som ble vedtatt i 1925.251 Bakgrunnen for disse 

protestene var forslag om ytterligere innskrenkninger i forsikringen i 1927, kombinert med at 

legenes takster forble uendret. Dette førte til at de forsikredes legeutgifter økte ytterligere. 

Protestene var et direkte uttrykk for arbeidernes verdsettelse av sykeforsikringen.  

Arbeiderpartiregjeringen som tiltrådte i 1935 bekreftet på enda en måte at 

arbeiderbevegelsens forhold til sykeforsikringen var endret. De tre sosialministrene i Johan 

Nygaardsvolds regjering fortsatte utvidelsen av sykeforsikringen frem til den i 1948 omfattet 

et sted mellom 70% og 75% av befolkningen etter at den tyske okkupasjonen tok slutt i 1945. 

Denne regjeringen var riktignok en kompromittert utgave av partiets politiske målsetting og 

ble av mange kritisert for å ha å ha ofret for mye for regjeringsmakten i 1935. Det var lite 

igjen av den radikale visjonen om kommunistisk samfunnsorganisering. Punktet om 
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sykeforsikringens utbyggelse hadde imidlertid blitt videreført uendret til programmet i 1933 

og fra 1935 utøvd som praktisk politikk. Utbyggingen av sykeforsikringen var ikke resultat av 

kompromiss, den var med årene blitt arbeiderpolitikk. Først i 1945 presenterte 

samlingsregjeringen et felles program med formuleringen «Sosiallovgivningen utvikles med 

sikte på å gjøre forsorgsvesenet overflødig. De sosiale trygder samarbeides så vi får en felles 

trygdeordning ved sykdom, uførhet, arbeidsløshet og alderdom.»252 

En sammenligning av arbeiderbevegelsens generelle politiske kurs og deres syn 

sykeforsikringen som kom til uttrykk i debatten fra 1925, gjenspeilte en intern motsetning. 

Forsvaret av sykeforsikringen var et unntak fra den generelle utviklingen i arbeiderbevegelsen 

som gikk i retning i av radikalisering. Da sykeforsikringen ble ført opp på partiprogrammet to 

år senere, var forsvaret for forsikringen i 1925 et uttrykk for en langvarig endring. Sett i 

forhold til den generelle utviklingen av arbeiderbevegelsens «avradikalisering» som fulgte på 

1930-tallet, kan endringen i 1925 beskrives som en tidlig versjon av arbeiderpolitikkens 

moderasjon. I denne sammenhengen kan kursendringen på det helsepolitiske feltet i 1925 

tolkes som en tidlig markør for DNAs videre utvikling. Hvorfor snudde arbeiderbevegelsen i 

synet på sykeforsikringen i 1925? Og hva skjedde med kravet om en DNAs gamle krav? 

Hvorfor helomvending? 

Et naturlig utgangspunkt for diskusjonen om hvorfor arbeiderbevegelsen endret standpunkt i 

1925 er den store endringen i den norske økonomien fra 1920-tallet. Arbeiderbevegelses-

representantenes forsvar for sykeforsikringen kan forklares som en reaksjon på de 

økonomiske forholdene. Nedgangstider førte til at Venstre staket ut en ny kurs for 

sosialpolitikken.253 Det samme kunne ha vært tilfellet for arbeiderbevegelsen. Økonomiske 

nedgangstider gjorde tanken om en universell tilgang på legetjenester utenkelig og 

arbeiderbevegelsen kunne ha mer å hente på gjennomførbar politikk. Tidligere hadde 

imidlertid arbeiderbevegelsen argumentert med at en «sygepleien i beskatningen» ikke måtte 

medføre økte kostnader, men mindre kostnader. De økonomiske nedgangstidene var i den 

sammenheng en gylden mulighet for å løfte frem sitt gamle krav.  

En annen forklaring kan søkes i de politiske forholdene. Selv om forsvaret av 

sykeforsikringen brøt med den ideologiske fremtoningen til arbeiderbevegelsen på 1920-

tallet, falt den samtidig godt sammen med andre drivkrafter blant arbeiderne. Som Kjeldstadli 
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beskrev, søkte fagbevegelsen å forsvare arbeiderrettighetene som ble angrepet av de 

borgerlige partiene i denne perioden. På mange måter fremstod forsvaret av sykeforsikringen 

med samme dynamikk. Forskjellen var imidlertid at sykeforsikringen ikke representerte 

arbeiderbevegelsens politikk før 1925, den var et uttrykk for borgerlig sosialpolitikk eller 

Venstreososialismen. På en annen side forklarer ikke dette hvorfor arbeiderbevegelsens 

representanter så seg nødt til å forlate sitt opprinnelige krav. Hvor lå nødvendigheten i å bryte 

med den universelle ideologi? Kravet om å bevare sykeforsikringens fulle ytelser kunne godt 

kombineres med kravet om en fremtidig helsetjenester for alle.  

Enheten som preget arbeiderpartienes forsvar av sykeforsikringen kan også settes i 

sammenheng med en annen politisk strategi som preget arbeiderpartiene i denne politikken. 

Dette var arbeiderblokken som ikke skilte lag i de parlamentariske debattene på Stortinget. 

Den samlede motstanden mot å redusere sykeforsikringens ytelser var et klart uttrykk for en 

samlet arbeiderpolitikk. Satt i sammenheng med de tre partienes vektlegging av distanse til de 

borgerlige partiene, kunne kombinasjonen av sosialistisk enhet og motstand delvis forklare 

bakgrunnen for det nye standpunktet.  

En annen forklaring kan ligge i at Martin Tranmæl og DNA forstod at arbeiderbevegelsens 

nye posisjon etter endringen av valgordningen i 1919 og en voksende representasjon medførte 

større politisk ansvar. På den andre siden fremholdt DNA fortsatt et revolusjonært standpunkt.   

Mye kan tyde på at forklaringen på skiftet i oppfatningen om sykeforsikringen hadde andre 

årsaker. Selv om enkelte deler av helomvendingen kan forstås i sammenheng med liknende 

politisk strategi eller reaksjoner på borgerlig politikk, er det vanskeligere å forklare hvorfor 

kravet om universelle helserettigheter ble fullstendig forlatt. Fraværet av diskusjon innad i 

bevegelsen gjør det enda vanskeligere å forklare dette skiftet. I landsmøteprotokollene fra 

DNA blir ikke endringen verken kommentert eller diskutert. Sammenlignet med diskusjonen 

om hvordan kravet ble utformet på slutten av 1800-tallet, ble denne endringen gjennomført 

uten spor av debatt. Innspillene i debatten fra 1925 er det nærmeste en kommer en 

redegjørelse for arbeiderbevegelsens syn på sykeforsikringen på 1920-tallet. 

Johannes Bergersen fra Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti innledet med å kalle 

lovforslaget en av de sletteste som hadde blitt forelagt. Han gjentok den samme kritikken som 

var blitt hevdet tidligere. Sverre Kornelius Støstad fra NKP støttet Bergersen og erklærte at 

sykeforsikringen «blandt arbeiderne å komme tilstede en viss sympati for den måte å ordne 
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disse spørsmål på.»254 Ved å fjerne disse ytelsene ville man nå miste arbeidernes støtte til 

forsikringen. Den nye løsningen ville føre til at arbeiderne ikke fikk anledning til å oppsøke 

lege fordi de måtte «snu på hver krone og øre» og legene ville samtidig gå ned i lønn. En 

viktig del av forklaringen på hvorfor arbeiderpartiene valgte det nye standpunktet må ligge i 

nettopp i den sympatien som hadde vokst frem blant arbeiderne for sykeforsikringen. Dette 

kan forklare hvorfor kravet om universalisme ble forlatt og hvorfor sykeforsikringen ble den 

nye politikken blant arbeiderne. I så fall kan endringen i 1925 ha vært et uttrykk for 

anerkjennelsen av at arbeiderne som forsikringspliktige, satte ytelsene fra forsikringen høyere 

enn den ideologiske kampen for «sygepleien i beskatningen», og tyder på at det gikk en rød 

tråd fra sykeforsikringens iverksettelse med de reformvennliges støtte til utbyggingen av 

sykeforsikringen som kulminerte i 1925. Dette markerte i så fall en overgang i kampen om 

helsetjenestene fra ideologi til pragmatisme. Hvorfor drev sykeforsikringen frem denne 

endringen? 
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DISKUSJON: SYKEFORSIKRINGEN SOM DRIVKRAFT I 

ARBEIDERBEVEGELSEN.  

Fra nedsettelsen av arbeiderkommisjonen i 1885 som igangsatte utformingen av arbeidernes 

sykeforsikring, og frem til DNAs tilegnelse av forsikringen som arbeiderpolitikk i 1925, bidro 

forsikringen til å prege arbeiderbevegelsens politikk i både helsepolitiske spørsmål, men også 

på andre områder. For det første bidro utformingen av sykeforsikringen til utviklingen av 

DNAs helsepolitiske standpunkt. Arbeiderbevegelsens krav om universell tilgang til 

helsetjenester sprang ut fra den prinsipielle motstanden til sykeforsikringen. For det andre 

modererte arbeiderbevegelsen sitt syn på forsikringen etter iverksettelsen i 1911. Denne 

moderasjonen førte sakte frem til DNAs programpunkt i 1925 om å bygge ut forsikringen, et 

standpunkt som ble stående i mange år. De forskjellige reaksjonene på loven før og etter 1911 

tydet på at forarbeidene til loven og reaksjonen på lovens virkemåte var to vidt forskjellige 

sider av samme sak. Hvorfor drev sykeforsikringen frem DNAs helsepolitikk? Hvorfor ble 

synet på forsikringen moderert etter 1911?  

Arbeiderbevegelsens todelte helsepolitiske strategi som gikk ut på kjempe for universelle 

helserettigheter på den ene siden og på den andre siden å bygge ut sykeforsikringen for alle 

medlemmene av arbeiderklassen, tydet på at reaksjonen fra lovens forarbeider og reaksjonene 

på ordningen som ble iverksatt etter 1911 eksisterte side om side. Hvorfor ble forarbeidene så 

viktige? Hva kan dette si om forholdet mellom utforming og virkning av en lov?  

Fremveksten av DNAs helsepolitikk 

For å forstå bakgrunnen for DNAs krav om universelle helserettigheter i formuleringen 

«sygepleien i beskatningen» fra 1902 må en starte med arbeiderkommisjonens utgangspunkt. 

Forholdet mellom arbeiderklassen og de styrende var anstrengt. Motivasjonen bak 

arbeiderkommisjonens nedsettelse var en solidarisk håndsrekning til arbeiderne, men også 

som følge av frykt for arbeideropprør som en hadde sett i Europa i 1848 og Pariserkommunen 

i 1871. I tillegg hadde en «bølge av klassekamp» skyldt over Norge på 1870-tallet. Vedtaket 

om å forbedre ordningen med sykekassene var et initiativ som ikke kom fra arbeiderne selv, 

men opprinnelig foreslått av Christiania arbeidersamfunn i 1882. Tidligere forsøk fra 

arbeidsgivere på å opprette sykekasser for arbeidere på ulike arbeidsplasser hadde blitt møtt 

med motstand forklart med at arbeiderne ikke ønsket sosial organisering ovenfra. 

Utgangspunktet for arbeidet med sykeforsikringen var dermed langt unna kjernen av 
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arbeidernes sosialpolitiske ønsker eller krav, og det var få som spurte arbeiderne om deres syn 

på at sykekassene skulle bygges ut.  

Arbeiderbevegelsen hadde heller ikke utformet et helsepolitiske standpunkt da 

arbeiderkommisjonen ble nedsatt i 1885. Mye tydet på at helsepolitiske spørsmål var langt 

unna kjerne i arbeiderbevegelsens krav. I det nystiftede DNA fra 1887 var det ingen krav om 

legetjenester, men fokus på politiske rettigheter og regulering av arbeidsforhold. Reaksjonene 

på arbeiderkommisjonens forslag til lov om sykeforsikring i 1893 kom fra et få 

arbeiderforeninger. DNA vedtok først et krav om gratis legetjenester samme år, og da med 

begrunnelse fra et vedtak gjort på den nordisk sosialdemokratiske kongress i 1891 som gjaldt 

folkepensjon. Kravet om legetjenester ble for øvrig ikke diskutert på partiets landskongress. 

Arbeiderkommisjonens og de borgerlige partienes oppfølging etter 1893 inkluderte i liten 

grad arbeiderne selv. Det var heller konservative krefter i Venstre og Høyre som ønsket å 

begrense statens ansvar for arbeidere til et minimum, støttet av bøndenes syn som gikk ut på 

legene ikke hadde en viktig funksjon –i hvert fall ikke i distriktene. Samtidig ble det ikke 

henvist til hvordan og hvorfor sykeforsikringens mål om å sikre tilgang til helsetjenester 

skulle hjelpe arbeiderne. I stedet ble legenes funksjon som kontrollører for å unngå simulering 

av sykdom vektlagt. Virkningen av forsikringen var hovedsakelig trygghet av inntekt ved 

sykdom, men hvilken forskjell legetjenestene kunne utgjøre, ble ikke vektlagt. Debatten ble i 

tillegg forsinket av uenighet i Venstre og viktigere politiske spørsmål om unionsoppløsningen 

i årene før 1905. Dette var forhold som tydet på at arbeidernes hensyn ikke hadde forrang. Da 

Arbeiderpartipolitikeren Edvard Olsen ble opptatt i den andre arbeiderkommisjonen i 1898, 

som skulle se med nye øyne på sykeforsikringen, førte hans synspunkter til et eget utkast som 

ikke fikk oppslutning blant noen av de andre kommisjonsmedlemmene. I den samme 

kommisjonen stod Venstre for flertallsforslaget som ble tolket som en fornærmelse av 

samtlige arbeiderforeninger fordi det ikke var nok omfattende. 

Mot dette utgangspunktet var det lite som talte for at sykeforsikringen skulle oppfattes som en 

utstrakt hånd i arbeiderbevegelsen. I DNAs tidlige år var det også et mål å distansere seg fra 

den borgerlige politikken og å følge sosialistenes krav formulert i foregangslandet Tyskland. 

DNAs første program bygget i hovedsak på det tyske Gothaprogrammet fra 1875, men ble 

mer radikalt i tråd med vedtaket om Erfurtprogrammet i 1891 og avstanden til de borgerlige 

partiene økte generelt. På den andre siden var det også krefter som kunne forene Venstre og 

DNA. Det var flere som mente at partiet burde nærme seg Venstres sosialpolitikk for å sikre 

større oppslutning om arbeidernes sosiale krav. Flere av DNAs representanter var nemlig på 
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god vei til å revurdere motstanden til Venstres sykeforsikring da Edvard Olsen ble opptatt i 

arbeiderkommisjonen. Denne forsonende linjen ble for øvrig reversert som en reaksjon på det 

innskrenkede forslaget fra Venstre i 1902. På landsmøtet samme år formulerte DNA etter en 

lang diskusjon sitt standpunkt i spørsmålet om tilgangen til medisinsk behandling som 

«sygepleien i beskatningen.» Tilgangen skulle være universell og finansieres av alle. Dette ble 

arbeidernes krav frem til 1925, da sykeforsikringen kom inn på partiets program.  

Arbeiderbevegelsens krav om universelle helserettigheter ble enda fastere forankret frem til 

vedtaket i 1909. For det første ble det ikke gjort forsøk på å dempe misnøyen 1902-forslaget. 

Et overskyggende spørsmål om oppløsningen av Norges unionsforhold til Sverige førte til at 

spørsmålet om sykeforsikringen fikk vente – det hadde uansett ikke skjedd mye siden det 

første lovforslaget kom opp i 1893. I mellomtiden gjorde DNA-politikeren Oscar Nissen, lege 

og senere partiformann universell tilgang til helsetjenester til en sentral sak for partiet. Da 

spørsmålet om sykeforsikringen ble tatt opp på nytt i 1907 av Johan Castberg, lederen av 

Arbeiderdemokratene med nær tilknytning til Venstre, var det for sent å snu 

arbeiderbevegelsen standpunkt. Arbeiderbevegelsen hadde oppnådd sitt gjennombrudd og 

hadde i 1903 fått sine første tre stortingsrepresentanter. I 1899 ble fagforeningens 

landsforening, LO, stiftet og som i løpet av få år frem til 1907 fikk 39 000 medlemmer. DNA 

opplevde at deres politikk fikk oppslutning, og «sygepleien i beskatningen» var et sentralt 

politisk krav.  

Forarbeidene til loven om sykeforsikring bidro til å forankre det universelle prinsippet i 

arbeiderbevegelsens helsepolitiske standpunkt ved å fremprovosere en motreaksjon på et 

tidspunkt da DNA var i ferd med å utvikle et helhetlig politisk program. Reaksjonen på 

forslaget fra 1902 gjorde det utenkelig at arbeiderbevegelsen kunne støtte arbeidet med 

sykeforsikringen. Samtidig fikk DNA fremstå som alles forsvarere, også de kroniske syke og 

arbeidsløse som ble utestengt fra forsikringen. Kravet om universelle helserettigheter 

harmonerte også med sosialismens ideologi og kampen for universelle helserettigheter ble 

derfor en ideologisk kamp.   

En todelt helsepolitisk strategi  

Etter iverksettelsen av sykeforsikringen i 1911 fortsatt debatten om sykeforsikringen, men den 

ble også en ordning med praktisk betydning for en stor del av arbeiderklassen. Det innebar at 

reaksjonene på sykeforsikringen både var knyttet opp mot hvordan forsikringsordningen 

faktisk virket, og de ulike standpunktene fra debatten om forsikringen. Begge reaksjoner drev 

frem ulike synspunkter.  
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I debatten om sykeforsikringens lovendringer etter 1911 kom nye visjoner som gikk i retning 

av at arbeidernes sykeforsikring ikke lenger bare var tiltenkt arbeiderne. Både Venstre og 

Arbeiderdemokratene så for seg at forsikringen kunne være et tiltak for kvinner og søkte å 

utvide forsikringen til også gjelde dekning av jordmor. Kretssykekassene, de lokale 

administrasjonsinstitusjonene og deres landsforening, søkte å utvikle forsikringen langs de 

linjer som var best for sykeforsikringen. I praksis innebar dette å bygge den ut for så mange 

som mulig, men utelate de som medførte praktiske utfordringer som løsarbeidere eller 

selvstendige næringsdrivende, hvis forsikringspremier var vanskelig å fastsette. For 

arbeiderbevegelsen var disse planene om utbygging på den ene siden positive fordi 

forsikringen opphørte å være en klasseforsikring. På den andre siden ble fortsatt store deler av 

arbeiderklassen, som løsarbeidere og selvstendig næringsdrivende håndverkere utelatt. I 

tillegg ble forsikringsprinsippet befestet. I denne sammenhengen medføre kretssykekassene 

standpunkt økt motstand til forslaget om skattefinansierte helsetjenester for alle. Målet om 

universelle rettigheter ble både nærmere, men også fjernere. 

DNAs respons på den debatten som fulgte iverksettelsen av sykeforsikringen var å fortsette 

agitasjonen for kravet om «sygepleien i beskatningen» både i Stortinget, men også blant 

sykekasseadministrasjonen. I tillegg etablerte partiet forsøksordninger i de kommunene hvor 

DNA hadde flertall. Valgordningen for Stortingsvalg fra 1906 med enkeltmannskretser førte 

til at arbeiderbevegelsens vekst ikke ga en korresponderende vekst i representasjon. 

Stemmeretten ved kommunevalg var ikke like diskriminerende. Resultatet av 

kommunesatsningen ble at universell tilgang til helsetjenester ble et viktig spørsmål i flere 

kommuner. Dette styrket den universelle og ideologiens tyngde i partiet. De drev fortsatt en 

parlamentarisk kamp mot klassesamfunnet som sykeforsikringen befestet.  

Det nye i debatten var at DNA også forsøkte å dreie utviklingen av sykeforsikringen inn mot 

de de delene av arbeiderklassen som trengte den mest: de syke og de uten fast arbeid. DNA 

stemte heller ikke mot forslagene om utbygging av forsikringsordningen. De stemte for 

utbygging selv om det ikke gagnet arbeiderklassen. Denne tilnærmingen til de borgerlige 

partiene var et signal om ytelsene fra sykeforsikringen kunne aksepteres, og en anerkjennelse 

av målet om å bygge ut tilgangen til helsetjenestene. 

Arbeiderbevegelsens helsepolitiske strategi var med dette blitt todelt. Et argument for denne 

utviklingen var at Castberg som landets første sosialminister lyktes å bygge bro mellom 

Venstre og DNA, og gjorde sykeforsikringen akseptabel for sosialistene. Sosialistenes 

tilnærming til sykeforsikringe fortsatte imidlertid også etter at Castberg gikk ut av regjering 
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og ble fulgt opp av den radikale retningen som overtok makten i DNA i 1918 og skapte større 

avstand til Castberg. Dette taler mot at Castbergs rolle som brobygger var den eneste årsaken 

til at de reformvennlige støttet utbyggingen av forsikringen. Hvorfor utvidet DNA sin 

helsepolitiske strategi? I hvilken grad lyktes strategien? Hvordan ble denne strategien påvirket 

av radikaliseringen av arbeiderbevegelsen?  

DNAs strategi førte ikke frem og kampen om universelle rettigheter bidro heller til å 

radikalisere partiet. Den nye retningen ledet av Martin Tranmæl bygget på syndikalismen og 

den sentrale rollen fagbevegelsen skulle spille, og vektla den sosialistiske ideologi tyngre enn 

hva partiet hadde gjort så langt. Sykeforsikringen ble samtidig utviklet i den retningen både 

Venstre og kretssykekassene ønsket med lovreform i 1915 og 1917, og Tranmæl kunne 

kritisere de reformvennlige for å støtte klassesamfunnet når de stemte for utvidelsene. 

Samtidig lyktes de ikke med å overbevise de borgerlige partiene om fordelene ved å få 

«sygepleien i beskatningen», og Tranmæl kunne da styrke sin egen posisjon ved å peke på de 

reformvennliges tilkortkommenhet i den parlamentariske kampen for universelle rettigheter. 

Den store omveltningen som følge den russiske revolusjonen i 1917 bidro til en radikalisering 

av den internasjonale sosialistiske bevegelse og i 1918 fikk Tranmæls retning makten i DNA. 

Sykeforsikringen ble på denne måte en drivkraft for radikaliseringen av arbeiderbevegelsen.  

Med utgangspunkt i Tranmæls visjoner om «sløyfing av forsikringsvesenet» som kom til 

uttrykk i Trondhjemsresolusjonen fra 1911, med revolusjonær omveltning av samfunnet og 

vekt på ideologiske prinsipper i sosialismen, kunne en forventet at DNA ville ta kampen et 

steg videre. Fremveksten av den radikale sosialismen i DNA førte også til at valgordningen 

fra 1906 ble endret og arbeiderbevegelsen fikk nå flere representanter på Stortinget. På det 

nye programpartiet fra 1919 var imidlertid punktet om «sykepleien» uendret. 

Sykeforsikringen fikk være i fred. Tranmæl gikk heller i motsatt retning. Da 1920-tallets 

økonomiske krise rammet Norge og de borgerlige partiene i 1925 forsøkte å innskrenke 

sykeforsikringens ytelser, slo Tranmæl og de sosialistiske partiene som representerte 

arbeiderbevegelsen ring om sykeforsikringen. Denne utviklingen stod i sterk kontrast til hvor 

sterkt de samme sosialistiske partiene vektla og fremmet sosialistisk ideologi med 

arbeiderrevolusjon. Hvor var visjonene om å nedlegge de Venstresosialistiske institusjonene 

blitt av?  

For både de reformvennlige etter 1911, men også for de radikale fra 1918 og frem til 1925 var 

det en dobbelthet i synet på helserettigheter. På den ene siden ga de uttrykk for kritikk av 

sykeforsikringen og arbeidet for en universell tilgang til helsetjenester. På den andre siden 
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stemte de ikke lenger imot. Denne dobbeltheten talte for at erfaringen med loven hadde endret 

arbeiderbevegelsens politiske ståsted. Arbeiderne protesterte ikke mot loven, som de hadde 

protestert mot ved forsøk på å etablere sykekasser på 1860-tallet. I motsetning til 

departementet og sykekassene som kritiserte og anklaget legenes stigende fakturering, betalte 

arbeiderne stadig høyere forsikringspremier uten protester. De oppsøkte samtidig legen mye 

hyppigere enn før sykeforsikringen. Dette må settes i sammenheng med at loven på den ene 

siden var en del av en stor helsepolitisk offensiv, samtidig som den påla arbeiderne å oppsøke 

lege, men for en lav pris. 

Andre forklaringer på at arbeiderbevegelsen slo ring om sykeforsikringen kunne være at 

endringen av valgordningen i 1919 som hadde økt arbeiderbevegelsens representasjon, og ført 

til økt ansvarlighet. På den andre siden fremholdt de fortsatt revolusjonær sosialisme. En 

annen forklaring var den økonomiske situasjonen i Europa på 1920-tallet som førte at de 

sosiale rettighetene som sosialistene hadde tilkjempet seg tidligere nå måtte forsvares mot 

innskrenkninger. Denne situasjonen hadde sin parallell i Norge hvor det har ble beskrevet 

«søndagsstillhet i sosialdepartementet» og de sosialistiske partiene måtte kjempe for å bevare 

åttetimersdagen. Det paradoksale i denne sammenhengen var at sosialistene ved å forsvare 

sykeforsikringe, i så fall også endte opp med å forsvare og dermed adoptere klassisk 

Venstresosialisme. 

Selv om bakgrunnen for endringen av arbeiderbevegelsens synspunkt på sykeforsikringen i 

1925 sannsynligvis var en kombinasjon av både erfaring med forsikringens virkning, de 

økonomiske forholdene på 1920-tallet og arbeiderbevegelsens økte innflytelse som følge av 

endringen på valgordningen, pekte DNAs todelte helsepolitiske strategi på at erfaringene fra 

sykeforsikringen spilte en sentral rolle da den gikk som en rød tråd fra de reformvennlige til 

de radikale kreftene i partiet. På den måten ble det helsepolitiske ideologiske standpunktet til 

arbeiderbevegelsens utfordret av arbeidernes pragmatiske opplevelser av forsikringen.   

Oppsummerende bidro arbeiderkommisjonens reform av sykekasseordningen på den ene 

siden til at ordningen ble endret og kom flere arbeidere til gode. På lang sikt førte dette til en 

harmonisering av arbeiderbevegelsens krav og de borgerlige, ved at sykeforsikringen ble 

felles politikk. Veien frem til dette tok 40 år og var på en annen side preget av økt 

polarisering. Arbeiderbevegelsens parti, DNA, utarbeidet sitt helsepolitiske standpunkt i 

kjølvannet av arbeidet med sykeforsikringen og reformen av sykekassene ble i den 

sammenheng en drivkraft for økt avstand mellom de borgerlige og arbeiderbevegelsen. Denne 

vedvarende motstanden mot sykeforsikringen bidro også til å drive frem en radikalisering av 
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arbeiderbevegelsen og en dypere splittelse mellom arbeiderbevegelsen og resten av 

samfunnet. Denne splittelsen bestod også etter at det helsepolitiske standpunktet ble 

harmonisert i 1925. I den sammenheng kan det fremstå som at arbeiderkommisjonen 

mislyktes i målsettingen om å løfte arbeiderne for å unngå økende polarisering og fare for 

opprørske tilstander. På den andre siden kan det hevdes at harmoniseringen av helsepolitikken 

i 1925 var et tidlig skritt mot arbeiderbevegelsen økte vektlegging på pragmatisk politikk 

fremfor ideologiske motsetninger. På den måten kan historien om sykeforsikringen være et 

frampek til den pragmatiske sosialismen som DNA opptok på 1930-tallet. Lov om arbeidernes 

sykeforsikring var uansett en større drivkraft i arbeiderbevegelsen enn det DNAs debatter på 

landsmøtene tilsa.  

Forholdet mellom forberedelser og virkning av en sosialreform.  

Sykeforsikringen som en drivkraft i arbeiderbevegelsen virket hovedsakelig gjennom to 

mekanismer. På den ene siden skapte den en debatt om hvordan tilgangen til medisinske 

behandlinger eller helsetjenester skulle organiseres i samfunnet. Gjennom denne debatten om 

tilgangen til helsetjenester drev sykeforsikringen frem ulike reaksjoner i arbeiderbevegelsen 

som ble til politiske standpunkt i DNA både før og etter vedtaket om loven i 1909. På den 

andre siden ble sykeforsikringen fra 1911 også en faktisk ordning som gjorde den teoretiske 

debatten om tilgangen til helsetjenester om til faktiske ytelser som kom mange arbeidere til 

gode. 

Som drivkraft i arbeiderbevegelsen skapte forarbeidene og debatten om tilgang til 

helsetjenester før 1911 rammene for mottakelsene av reformen. Mostanden mot forsikringen 

ble etablert i forarbeidene og varte frem til 1925. Dette tydet på at forarbeidene hadde en 

sentral rolle for mottakelsen av reformen. Hvorfor ble forarbeidene så viktig? På den andre 

siden bidro sykeforsikringens virkning som faktisk ordning til en moderasjon og reversering 

av motstanden fra forarbeidene. Hva kan dette si om forholdet mellom utforming og virkning 

for mottakelsen av en sosialreform? 

Selv om en ikke kan trekke generelle slutninger om betydningen av forarbeider til alle sosiale 

reformer, kan historien om sykeforsikringen likevel vise hvordan forberedelser av loven kan 

få viktige følge for hvordan en reform kan bli mottatt. 

Forberedelsen av loven fikk en viktig rolle for reformen fordi vedtaket om å lage en nasjonal 

sykekasseordning ble tatt uten å inkludere arbeiderbevegelsens synspunkter. Det kan 

argumenteres for at arbeiderbevegelsen var for uutviklet til å inkluderes, men på den andre 
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siden var det få arbeidere som hadde etterlyst denne typen reform. Samtidig var det allerede et 

anstrengt forhold mellom deler av den tidlige arbeiderbevegelsen og initiativtakerne til 

arbeiderkommisjonen. I tillegg ble det heller ikke gjort forsøk på å inkludere representanter 

fra den tidlige arbeiderbevegelsen etter at den tok form med stiftelsen av DNA i 1887. Denne 

begynnelsen på utformingen av arbeidernes sykeforsikring la et dårlig utgangspunkt for at 

forberedelsene skulle fange arbeiderbevegelsens interesse og la heller grunnlaget for 

arbeiderbevegelsens motstand.  

Dette dårlige utgangspunktet ble forsterket ved at arbeiderbevegelsen var selv i en 

definerende fase. I utgangspunktet kunne DNA definere et eget standpunkt innenfor 

helsepolitikken mer enn på andre politiske områder, nettopp fordi helsepolitiske krav ikke var 

kjernen i de sosialistiske kravene til arbeiderbevegelsen i Europa på slutten av 1800-tallet. På 

en annen side ville bifallelsen av en sosialreform definert av Venstre og de borgerlige 

partiene, og utarbeidet uten hensyn til arbeiderbevegelsens ideologi, fremstå som en 

fallitterklæring for DNA i sin partipolitiske etableringsfase. Derfor var det i også vanskelig 

for DNA å erklære sykeforsikringen som arbeidervennlig politikk. 

I denne sammenhengen ga forarbeidene til sykeforsikringen heller en gylden mulighet for 

arbeiderbevegelsen i DNA til å demonstrerer avstand til de borgerlige partiene og på den 

måten definere sin egen rolle i Norges partipolitiske landskap. Ved å fremme universelle 

helserettigheter ble ikke DNA bare arbeiderklassens forsvarere, men også forsvarere av de 

svake og de syke. Dette ga partiet en sterkere sosialprofil tilpasset norske forhold. Ettersom 

kravet om «sygepleien i beskatningen» heller ikke var innført i noe annet europeisk land, ga 

det DNA muligheten til å fremstå som et visjonært parti. I tillegg harmoniserte dette 

standpunktet med den sosialistiske ideologien om universalisme. På denne måten ble 

forarbeidende til sykeforsikringen viktige fordi de sammenfalt med etableringen av DNA som 

politisk parti og fremveksten av arbeiderbevgelsen.     

Det svake utgangspunktet for å vinne oppslutning i arbeiderbevegelsen om loven ble heller 

ikke bedre av at lovens forberedelser tok tid. De 24 årene fra arbeiderkommisjonen ble nedsatt 

og frem til loven ble vedtatt i 1909, skapte stort fokus på forberedelsene av loven. Dette 

gjorde at ideen om loven fikk større oppmerksomhet enn selve virkningen av loven. Som en 

følge av dette ble arbeidet med loven en sak for de politiske lederne av arbeiderbevegelsen, 

mer enn for arbeiderne selv. Forarbeidene på Stortinget var langt unna arbeidernes hverdag. 

Spørsmålet om tilgangen til helsetjenester ble derfor en ideologisk motsetning, og 

arbeiderbevegelsens ledere kunne slå ideologisk mynt på prosessen. Fordi prosessen trakk ut i 
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tid rakk også arbeiderbevegelsen å forankre sitt eget syn på både arbeidet med 

sykeforsikringen og hvordan tilgangen til medisinsk behandling burde organiseres. Som følge 

av den lange forberedelsesprosessen ble uenigheten mellom arbeiderbevegelsen og de 

borgerlige partiene bak loven sterkere, og dermed fikk også loven mindre oppslutning.   

Lovens virkninger og fraværet av arbeidernes protester mot forsikringen etter at loven ble 

iverksatt i 1911, tydet på at kritikken fra arbeiderbevegelsens politiske lederskap fra perioden 

frem til 1909 ikke var forankret i grasrota. Den ideologiske motstanden mot forsikringen fra 

DNA ble ikke fulgt opp av arbeiderne selv. Dette viser at prinsipiell motstand mot en 

sosialreform kan bidra til å overskygge reformens virkning, og representerer ikke 

nødvendigvis oppfatningen til de som omfattes av reformen. 

Lovens virkning og den påfølgende endringen i DNAs synspunkt på sykeforsikringen som til 

slutt førte til at sykeforsikringen fikk en plass på DNAs valgprogram, tydet på den andre siden 

at arbeidernes positive oppfatning av sykeforsikringen ble overført til arbeiderbevegelsens 

politiske lederskap. Denne overføringen fra grasroten bekreftet at virkningen av loven var 

viktigere enn den prinsipielle motstanden som ble etablert i lovens forarbeider.  

Historien om arbeidernes sykeforsikring viser hvordan utforming av sosialreform kan skape et 

prinsipiell motstand til en reformen og som kan overskygge erfaringen fra reformens 

virkninger. Blant grasrota i arbeiderbevegelsen ble loven godt mottatt, men hos det politiske 

lederskapet i DNA fortsatte motstanden som ble etablert under lovens utforming. Historien 

viser også at til tross at forberedelsen av en sosialreform kan føre til økt polarisering mellom 

initiativtakerne og målgruppen for en sosialreform, kan virkningen av reformen glatte over 

sterke motsetninger og bygge felles politiske standpunkt.  
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