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De sier: 

~ 
• At private sykehus vil fjerne sykehuskøene. 

• At du vil få et bedre helsetilbud . 

• At de offentlige sykehus trenger konkurranse . • 1111 • At folk må kunne få bruke sine penger til hva de 

I 
selv ønsker. 

Sannheten er imidlertid: 

• At de private klinikkers helsepersonell ikke blir · 
hentet fra tomme luften . 

• At de offentlige sykehus derfor vil bli tappet for 
dette helsepersonell . 

., • At sykehuskøene derfor ikke blir kortere, men at 
din lommebok vil bestemme din plass i sykehu-
skøene og at valgfriheten derfor blir en løgn . 

I • At det ikke blir noen annen medisinsk behandling 
på de private klinikker enn på de offentlige syke-
hus. 

• • • At de private klinikker i England ikke har redusert 

I 
sykehuskøene, men ført til et klassedelt helsetil-
bud . 

• • At private klinikker først og fremst øker eiernes og 
legenes fortjeneste. 
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Ønsker du: 

• En klassedelt helsepolitikk der din økonomi er 
bestemmende for dine muligheter for å få helsetje
nester? 

Ønsker du : 

• At det offentlige skal redusere sitt ansvar med lik
het for alle i helsepolitikken? 

Ønsker du: 

• At de private forsikringsselskaper skal overta 
samfunnets ansvar for tryggheten? 

Vil du være tilfreds med at: 

• Forsikringsselskapene ikke ønsker å tegne syke
forsikring med de som har kroniske sykdommer 
eller lidelser? · 

• Eldre mennesker vanskelig vil kunne få tegnet en 
sykeforsikring? 

Vi ønsker å bevare et samfunn der alle er 
garantert den samme velferd og trygghet. 
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DIN STEMME KAN SIKRE ET ARBEIDERFLERTALL 
PA STORTINGET I SEPTEMBER! 

NORSK KJEMISK INDUSTRIARBEIDERFORBUND 

HOTELL- OG RESTAURANTARBEIDERFORBUNDET 

NORSK ELEKTRIKER OG KRAFTSTASJONSFORBUND 
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