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De første 10 måneder for Helsepartiet Oslo 

 

 

Helsepartiet Oslo er tilknyttet Helsepartiets hovedorganisasjon og 

er et av 19 fylkeslag i Helsepartiet. Helsepartiet ble registrert som 

nasjonalt parti i Partiregisteret i januar 2017. 

Allerede høsten 2017 stilt Helsepartiet Oslo liste til stortingsvalget 

med 25 kandidater. 

 

 

 

Fra ekstraordinært årsmøte i Helsepartiet hovedorganisasjon på 

Lillestrøm 8. februar 2017 

 

Helsepartiet Oslo har 2013 medlemmer per 31.12.2017 

 

Stiftelse og konstituering 

Helsepartiet Oslo avholdt konstituerende årsmøte i Oslo 8. mars 2017. 

Følgende styre ble konstituert: 

Lene Haug – leder 

Anette Nyman – nestleder 

Anne-Lise Juul- medlem 

Tove Pernille Kristoffersen – medlem (senere medlemsansvarlig) 

Eli Stenberg – medlem 

Styrets sammensetning 

Senere ble styret utvidet først ved supplering og senere ved valg på ekstraordinært årsmøte.  

Henning Økland  i styret en del av året.  

Foruten de ovennevnte består styret i dag av: 

Olga Andresen 

Dagny Louise Rekaa 

Dorota Porada Gaukstad 

Øyvind Jørgensen  

 



Ekstraordinært årsmøte 

Helsepartiet Oslo innkalte alle medlemmer til 

ekstraordinært årsmøte 21. juni på Musikk og 

Scenehuset i Oslo.  

Anne-Lise Juul ble valgt til å representere 

Helsepartiet Oslo i sentralstyret og Dagny Louise 

Rekaa ble valgt som vararepresentant.  

 

Styremøte i HPO sammen med Akershus og 

Østfold, samarbeid er viktig 

 

Styrets virksomhet i perioden 

Styret har hatt et travelt år med hyppige styremøter og mye arbeid mellom møtene. I forkant av landsmøte inviterte styret i 

samarbeid med Akershus alle som var påmeldte til landsmøtet til delegasjonsmøte. Det var vellykket og førte til at Helsepartiet 

Oslo fikk gjennomslag for del fleste av sine forslag på landsmøtet. Styret har planlagt og gjennomført den omfattende 

valgkampen i Oslo. Styrets medlemmer har deltatt aktivt på arrangementer i regi av hovedorganisasjon blant annet på 

valgkamp kickoff i Lillestrøm og var ansvarlig for gjennomføringen av Helsepartiets nasjonale valgkampåpning i Spikersuppa. 

Det var også styret i Helsepartiet Oslo som stod for gjennomføringen av den offisielle valgvaken til Helsepartiet på Ivars Kro. 

Tove Pernille Kristoffersen (medlemsansvarlig i Oslo) og Dagny Louise Rekaa har ringt alle medlemmer og hatt spesielt fokus 

på å inkludere nye medlemmer. Fokuset har vært på utadrettet virksomhet og ved flere anledninger har styremøter blitt 

kombinert med aksjoner. Etter valget har styrets arbeid vært konsentrert om planlegging av aktivitetene i 2018 og planer frem 

mot det viktige lokalvalget i 2019. Styret har laget regnskap for 2017 og forslag til budsjett for 2018 og det ble avholdt et 

styreseminar i november. 

Lokallag 

Det er ikke blitt opprettet lokallag i bydelen i Oslo i 2017, men det er et mål å stifte bydelslag i 2018. 

Representasjon 

Helsepartiet Oslo er godt representert i sentralstyret og andre utvalg og komiteer i Helsepartiets hovedorganisasjon. 

Lene Haug er nestleder i hovedorganisasjon og derigjennom selvskreven i sentralstyret og 

arbeidsutvalget. Lene Haug var også leder i begge programkomiteene til 

hovedorganisasjonen. Christian Grimsgaard var med i  begge programkomiteene. 

Olga Andresen og Vibeke Jarness er landsmøtevalgte medlemmer av sentralstyret.  

Vibeke Jarness ble senere valgt av sentralstyret 

som medlem i arbeidsutvalget. Anne-Lise Juul 

som er Oslos representant i sentralstyret ble 

også valgt inn som medlem i Arbeidsutvalget. 

Vibeke Jarness har vært leder av 

kampanjeutvalget og landsmøteutvalget i 

hovedorganisasjonen.  



 

31. mars leverte vi vår første stortingsliste på Oslo Rådhus. Det var et stort øyeblikk. 

Utvalg, grupper og komiteer: 

 

Fagmed-gruppen 

Helsepartiet Oslo har hatt en egen gruppe for nåværende og tidligere 

ansatte i helsevesenet. Fagmed-gruppen har hatt fire møter og har 

bidratt til å arrangere medlemsmøter og har dessuten arrangert et eget 

programmøte for å levere innspill til Helsepartiets stortingsprogram. 

Fagmed-gruppen har hatt sine møter på Mela-huset.  

 

Leder i Fagmed-gruppen er Dorota Porada Gaukstad. 

 

 

Helsekafeen 

Fra og med 6. august har Helsepartiet arrangert Helsekafe på 

søndager. Primus motor og kafévertinne har vært Tove Pernille 

Kristoffersen.  

Det ble arrangert helsekafe hele ni søndager gjennom høsten og tidvis 

var oppmøtet godt. Kafé Asylet stilte opp med gratis lokaler som var 

godt egnet. I varmt vær kunne vi sitte ute og på kaldere dager i eget 

rom med peis.  

 

Helsekafeen er et lavterskel tilbud til medlemmer og interesserte som har lyst til å møtes for å diskutere helsepolitikk. Kafeen 

var også et veldig fint samlingssted for valgkampmedarbeidere under valgkampen. 

Valgkomiteen 

Anne-Lise Juul og Margoth Kolstad utgjør valgkomiteen. Valgkomiteen har hatt i oppdrag å foreslå flere medlemmer til styret i 

Helsepartiet Oslo samt medlemmer til de ulike komiteene som alle skal velges på ordinært årsmøte. Valgkomiteen har jobbet 

med å foreslå medlemmer til nominasjonskomiteen, programkomiteen, valgkomiteen og redaksjonskomiteen. Valgkomiteen 

har hatt et møte samt telefonmøter og mailkontakt med kandidater. 

 

 



 

 

 

Valg og valgkamp 

 

Resultater 

Helsepartiet stilte i sitt første valg i hele landet. I Oslo fikk Helsepartiet 1184 stemmer. Av disse var 644 forhåndsstemmer, altså 

over 50 prosent. 

Stemmer på valgdagene fordelt på bydel: 

Bydel Alna 49 stemmer 

Bydel Bjerke 28 stemmer 

Bydel Frogner 30 stemmer 

Bydel Gamle Oslo 32 

Bydel Grorud 32 

Bydel Grünerløkka 36 

Bydel Nordre Aker 32 

Bydel Nordstrand 47 

Bydel Sagene 23 

Bydel St. Hanshaugen 22 

Bydel Stovner 34 

Bydel Søndre Nordstrand 35 

Bydel Ullern 19 

Bydel Vestre Aker 28 

Bydel Østensjø 79 

 

 



Valgkamp og kampanjeaktiviteter 

 

 

 

 

Vårkampanje – markedsdagen i Bogstadveien. Helsepartiet Oslo startet 

tidlig med kampanje og var i gang allerede i mars med de første 

aktivitetene. Den etter hvert berømte valgcampingvogna til Helsepartiet 

”Lille multe” møtte publikum for aller første gang under Markedsdagen i 

Bogstadveien i mai. 

 

 

Vi fikk til mye aktivitet med knappe ressurser. Vi deltok i debatter, var synlige i media, hadde tilstedeværelse i sosiale medier og 

gjennomførte standaksjoner, morgenaksjoner, husbesøk, listebæring og besøk i en del bydeler.  

Først og fremst er vi stolte av at vi  lyktes vi med å bemanne valgkampboden hver dag fra 11. august til 11. september med 

unntak av to dager. Vi arrangerte også Helsekafe hver søndag i valgkampinnspurten.  

Totalt deltok 30 personer i valgkampen i Oslo. Noen var klart mer aktive enn andre. Spesielt må Tove Pernille Kristoffersen 

trekkes frem. Hun sørget så og si egenhendig for at valgkampboden på Karl Johans gate ble en suksess.  

Politiske aksjoner 

Allerede i mars var Helsepartiet med på politiske aksjoner og debatter i Oslo. Lene Haug 

holdt blant annet appell mot nedleggelsen av varmtvannsbassenget på Diakonhjemmet og 

deltok i paneldebatt på Litteraturhuset om de etablerte politikernes svik mot alvorlig syke 

mennesker. Helsepartiets hovedorganisasjon gikk senere til det skrittet å politianmelde både 

Diakonhjemmet og Helse Sør-Øst for å påføre 800 mennesker alvorlig skade i forbindelse 

med nedleggelsen av et tilbud med nødvendig helsehjelp. 

 

En kald og våt dag, men engasjementet for å forsøke å holde bassenget åpent var stort. 

 

Deltagelse i politiske debatter  

Deltagelse i politiske debatter er viktig for politiske 

partier og Helsepartiet Oslo stilte opp så mye som 

mulig.  

 

Politisk duell på Underwater Pub 

Stor stemning og heftig debatt med engasjerte 

tilskuere. Duellen ble også streamet. 

Vi deltok også blant annet på:  



• Den store Helsedebatten i regi av Ekte Nyheter på Underwater Pub  

Helsepartiet  i duell med Liberalistene 

 

• FFO-debatten i september Lene satt i panelet 

 

• Frokostmøte på Radiumhospitalet Lise og Lene fortalte om Helsepartiets politikk til forskere og andre 

ansatte i auditoriet. 

 

• Aftenposten Kreftdebatt på sentralen i september Lise deltok i paneldebatten med blant annet Bent Høie 

og Torgeir Micaelsen 

 

• Legeforeningens Helsedebatt på Litteraturhuset i september Lene deltok i paneldebatten 

 

Helsepartiet Oslo og Helsepartiets hovedorganisasjon var synlige i Oslo 

 

Vi deltok på mange ulike måter i og i 

mange fora og var opptatt av å knytte 

allianser, støtte viktige saker og vise hva 

Helsepartiet stod for. 

 

 

 

Anne-Lise Juul i farta under Bislett 

Games og foran Stortinget 

 

 

 

Noen eksempler: 

• Lise Askvik holdt appell på Eidsvollsplass på Eldrealliansens 

arrangement 

• Vi deltok spontant på aksjon for å støtte streikende sykepleiere 

• Vi deltok på aksjon mot RHFene og NPM sammen med 

Helsetjenesteaksjonen – Lise Askvik holdt appell. 

• Vi deltok på Den store kreftdemonstrasjonen med marsj fra 

Regjeringskvartalet til Stortinget for at kreftsyke skal få tilgang til 

moderne medisiner  

• Vi delte ut klementiner til beborere, pårørende og ansatte på Oslos 

sykehjem. 

• Vi delte ut flyers på Bislett Games 

• Vi deltok i Prideparaden med campingvogna 

• Siden landsmøtet var midt i Oslo sentrum ble det også en stor aksjon 

med gulrøtter midt i sentrum 



 

I selve valgkampen 

Det var nasjonal valgkampåpning for Helsepartiet i Spikersuppa 13. august. Vi hadde musikk, live opera med Gjøril Songvoll og 

russisk folkemusikk med Irena Mikkelsen.  

 

Det var gratis kaffe og vafler og politiske appeller. Vi var godt synlige for folk i sentrum denne dagen. 

 

Valgboden og Karl Johan 

Valgboden på Karl Johan var hovedprioriteringen. Det var ekstremt viktig å ha den åpen alle dager i hele perioden fra og med 

10. august til 9. september.  

 

Oslos minste men koseligste bod vakte store interesse. Susanne 

Uthuus sørget for dekorasjonene av både den og campingvogna. 

Ragnhild Løvvold stod for grafisk design som hun gjør på alt for 

Helsepartiet. Snekring og maling av boden var familien 

Fosshaug/Askviks flotte verk. 

 

 

 

Men vi forsøkte å dekke andre steder i byen også. Vi var på Stovner, 

Grønland, Majorstuen, Hovseter, Bryn, Huk, Sognsvann og på 

parkeringsplassene ved sykehusene. 



Vi hadde aksjoner ved forhåndsstemmelokalene mange steder, spesielt på Grønland, Majorstuen, Helsfyr og andre steder i 

Oslo Øst. Svein Olsen fartet konstant rundt i sin elektriske rullestol og delte ut flyer, Han delta også ut flyers på kafeer og 

spisesteder 

 

 

Morgenaksjoner 

Valgkampmedarbeidere må tidlig opp. Det ble mange 

morgenaksjoner på Majorstuen og på Oslo S. 

 

 

 

 

 

 

Tove og Tigern på morgenaksjon  i soloppgangen 

 

 

 

Husbesøk 

Vi prøvde oss også på husbesøk både på Stovner og Hovseter. Det var 

nytt for de fleste, men gav mersmak. Husbesøk er noe Helsepartiet 

Oslo vil satse på fremover  – også i mellomvalgsåret 2018. 

 

Lena og Daniel på husbesøk i trappeoppgangen 

 

Listebæring og velfortjent valgvake 

På valgdagene forsøkte vi å dekke så mange valglokaler som mulig, men med 106 

stemmelokaler kreves en stor organisasjon for å dekke alle. Vi klarte å være til stede på 

8-9 steder i mange timer. Og selvsagt var det regn.  

Det regnes som et adelstegn blant valgkamparbeidere å ankomme valgvaken klissvåt og 

kald i gummistøvler – en halv time etter at valglokalene har stengt. Den gjelder å stå på 

til siste slutt og slåss for hver eneste stemme. 

Det var flere som fortjener plass i Helsepartiets adelskalender for innsatsen. 



 

 

 

 

 

Medlemsaktiviteter 

Helsepartiet Oslo har arbeidet målrettet for å tilby aktiviteter til medlemmene av ulike slag. Vi arrangerte blant annet to 

politiske møter i første halvår. Et på Kafé Sara med helseøkonom Tore Høie som innleder om e-helse og velferdsteknologi  og 

et med foretakstillitsvalgt ved OUS Aasmund Bredeli om den planlagte nedleggelsen av Ullevål Sykehus.  

Begge møtene var godt besøkte. Vi inviterte også alle medlemmer til å delta på ulike aksjoner i valgkampen og arrangerte åpne 

styremøter.  

Helsekafeen var likevel det viktigste tiltaket som rundt 40 medlemmer totalt deltok på. Fagmed-Gruppen arrangerte der alle 

medlemmer med helsefaglig bakgrunn ble invitert til å delta. 

Alle medlemmer i Oslo ble invitert til å delta på valgvaken på Ivars Kro. Dit kom også medlemmer fra andre fylkeslag. Svein 

Olsen serverte hjemmelaget kyllinggryte med ris til 60 Helsepartifolk og det var stor stemning. 

Vi har jevnlig sendt ut mailer med oppdateringer og informasjon til alle medlemmer og har en Facebook-side med relativt mye 

aktivitet og over 500 følgere. I året som kommer vi vi ha fokus på å verve flere medlemmer og ikke minst få flere medlemmer til 

å engasjere seg aktivt. Til lokalvalget i 2019 er målet å ha et sterkt og stort parti som virkelig kan være synlig i hele byen. 

 

 



Media 

Som nestleder i Helsepartiet fikk Lene Haug noe 

medieoppmerksomhet. Lise Askvik og Lene skrev 

også noen kronikker og debattinnlegg sammen. 

Lene var også med i en del oppslag sammen med 

Lise  i Dagsavisen og ikke minst på Dagsrevyen 

med Lisbeth Skei. 

Noen av høydepunktene var: 

 

TV-debatt hos Dagens Medisin: Lene deltok i 

debatt med Torgeir Micaelsen i Dagens Medisin TV 

allerede i februar.  

 

TV2 Nyhetskanalen: Henning Økland presenterte 

som 2. Kandidat Helsepartiet Oslo 

 

God Morgen Norge:  Lise og Lene ble intervjuet av 

God Morgen Norge. Dette var det mange som så og vi fikk god respons. 

 

Dagblad TV: under valgkampen ble Lene intervjuet om hvorfor hun forlot Høyre. Hun var egentlig invitert til debatt med Bent 

Høie men planene ble endret i siste sekund. 

 

Allers: både Dorota og Lene var med i Bli Ny-reportasjer som ble publisert i valgkampen. Begge fikk profilert Helsepartiet. 
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