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Helsepartiets årsberetning 2020

Pandemiåret 2020:

Aldri har helse vært mer aktuelt!
Pandemi og utfordringer – Helsepartiet har holdt det gående og vokst også gjennom 2020.
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Ny nestleder:
Erik Hexeberg

Helsepartiet har hatt relativt høyt aktivi-
tetsnivå også gjennom pandemiåret 2020. 
Vi har satt smittevern først men likevel 
avholdt to landsmøter, arrangert vår egen 
Arendalsuke, vært på valgkampturne i et 
år uten valg, skrevet leserinnlegg, vært i 
media, deltatt i høringer på Stortinget, 
vært med i demonstrasjoner og marke-
ringer, samt bygget både politikk og orga-
nisasjon videre.

Helsepartiets sentralstyre har avholdt fem 
møter og arbeidsutvalget har normalt hatt 
møter hver tirsdag, med en periode der vi 
kun hadde møter hver annen uke.

Helsepartiet advarte før 
pandemien
Ingen partier kan helse bedre enn  
Helsepartiet. Helsepartiets landsmøte i  
2019 het «Helse er beredskap og bered-

skap er helse». Den første helsetrusselen 
vi nevnte i resolusjon nr 1 var «pandemi».

Ingen andre partier har helse som sin  
førstesak. Derfor trenger Norge Helsepar-
tiet – nå mer enn noen gang. Det må vi få 
velgerne til å ta ansvar for. Stadig flere ser 
at helse er den viktigste forutsetningen for 
gode liv, for et godt samfunn, et fungeren-
de arbeidsliv og for god økonomi.
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Gjennom tidene har hvert århundre har 
hatt tre til fire pandemier. At vi skulle 
få en også i vår tid er ikke overrasken-
de, men helseberedskapen var dessverre 
ikke slik Helsepartiet arbeider for. Den 
viste seg å være svært mangelfull både 
i sykehjem og sykehus, i kommunehel-
setjenesten og spesialisthelsetjenestene. 
Dette har gått hardest ut over våre eldre, 
mange ble isolerte og ensomme, om lag 

300.000 pasienter ble satt på vent for å 
prioritere koronapasienter og samfunnet 
har på mange vis gått i stå som en kon-
sekvens. Til tross for mange og alvorlige 
feil fra helsemyndighetene - og selvsagt 
også en del helseriktige avgjørelser- så 
har Helsepartiet det aller beste utgangs-
punktet før valgkampen i 2021. Sjelden 
har helse vært mer synlig enn nå! Det er 
nå alles ansvar å sørge for at velgerne vet 

at Helsepartiet finnes -og at vi stiller til 
valg i 2021. Målet er å være synlige i alle 
landets fylker. Så bli med i valgkampen 
du også!

Helsepartiet på sosiale medier
Helsepartiet har også i 2020 vært synli-
ge på sosiale medier, i debatter, på egne 
sider, med innlegg og kampanjer. Vår 
designer Ragnhild Løvvold har laget søte 

Helsepartiets årsberetning 2020

SYNLIGHET: Helsepartiet har vært synlig på facebook med denne kampanjen, men trenger at alle medlemmer som er på Face-
book hjelper oss å dele fremdeles. Bildene finner du på Helsepartiets hovedside på facebook. Søk den opp og følg den!

SOSIALE MEDIER
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Ny nettside
Vi oppdaterer jevnlig våre nett-
sider med aktualiteter fra Helse-
partiet. Men nettsidene fungerer 
ikke så bra, der for bygger vi nå 
nye hjemmeside med målrettet 
kommunikasjon med våre vel-
gergrupper: pasienter, pårøren-
de, helseansatte, pensjonister og 
uføre – samt alle som ikke godtar 
den nye MVA på helsetjenester 
som regjeringen innførte 1. janu-
ar 2021.
Takk til deg som hjelper oss med 
nye nettsider: spleis.no/proje-
ct/165739

Facebook og blogg
De store gruppene av våre følgere 
er på facebook. Her har aktivite-
ten vært høy med daglige oppda-
teringer av våre hovedsider:
• facebook.com/helsepartiet
• facebook.com/groups/helsepolitikk

Helsepartiet har også sin egne, 
strålende blogg i regi av Helene 
Spro, Helsepartiet Østfold. Den 

har nesten 1000 følgere og fortje-
ner mange tusen til, så logg deg 
inn og følg Helenes kloke krum-
spring!
• facebook.com/Helsepartibloggen

Husk også at alle fylkeslag og lo-
kallag har sine egne facebooksi-
der. Søk dem opp, følg oss og hold 
deg oppdatert. Ta gjerne kontakt 
med fylkesledelsen om du vil være 
med i valgkampen 2021. Vi tren-
ger DEG for å nå lengre ut!

Twitter
På Twitter har vi sendt ut flere 
hundre meldinger som har nådd 
frem til flere titusener av twit-
terbrukere. Vår konto heter @
helsepartiet . Følg oss om du kan 
på twitter! Vi har nesten 1350 føl-
gere og omlag 10.000 visninger 
i måneden. På twitter møter vi 
journalister, politikere, pasienter, 
pårørende og en del helseansatte 
– men sistnevnte gruppe ytrer seg
sjelden, dessverre, på grunn av lo-
jalietsplikten som knebler mange.

Helsepartiet i mediene
Helsepartiet har blitt intervjuet, 
sitert og fått kronikker og lese-
rinnlegg på trykk i mange medier.
Særlig har Helsepartiet i kommu-
nestyrene Arendal og Vanylven 
blitt synlige gjennom sine verv. I
tillegg var Helsepartiet synlig 
gjennom deltakelse i blant annet 
TV2-dokumentaren Norge bak 
fasaden, om Beslutningsforum.

Det er likevel blitt stadig van-
skeligere å nå opp i kampen om 
oppmerksomhet mot de store, 
ressurssterke partiene. Helsepar-
tiet har derfor inngått en seks-
måneders avtale med NTB om å 
leie deres tjenester for utsendelse 
av pressemeldinger. Dette har så 
langt heller ikke vist noen stor re-
spons: i det store bygger media de 
store partiene større og holder de 
mindre partiene tilbake. Men vi 
gir oss ikke! 
I 2021 legger vi opp til friskere 
fraspark for å sette agenda i den 
offentlige debatten.

HELSEPARTIET I MEDIA: NRK Innlandet dekket Helsepartiets 
protester mot ranet av Innlandets tre milliarder kroner til
sykehus som nå overføres til Oslo.

HP I MEDIA

https://www.spleis.no/project/165739
https://www.facebook.com/Helsepartibloggen-749998315173531
https://www.facebook.com/groups/helsepolitikk
https://www.facebook.com/helsepartiet
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To landsmøter:
Helsepartiets øverste organ er 
landsmøtet. Helsepartiets bebu-
dede, fjerde landsmøte 13. og 15. 
mars ble utsatt på grunn av pan-
demien, lenge før regjeringen 12. 
mars bestemte seg for å stenge 
landet. Vi forsto smittefaren og 
ønsket å områ oss før landsmøtet 
måtte gjennomføres:

• www.helsepartiet.no/utsetter- 
landsmote-2020-pa-grunn-koro-
na-situasjonen-norge/

”Planen er å utsette møtet og 
innkalle med nytt tidspunkt når 
smittesituasjonen er under bedre 

kontroll, forhåpentligvis i løpet av 
våren. – Vi understreker at dette 
er en utsettelse og ikke en avlys-
ning, sier partileder Lise Askvik.”
I de påfølgende uker og måneder 
la Helsepartiets Arbeidsutvalg 
sine ukentlige møter til digitale 
plattformer Teams og Whereby. I 
begynnelsen fulgte vi pandemien 
tett, med analyser at ulike lands 
strategier og tall, mens vi etter 
hvert i økende grad gjenopptok 
det normale utvalgsarbeidet.

Det første landsmøtet i 2020 ble 
avholdt digitalt og med begrenset 
antall oppmøtte den 6. juni, med
105 påmeldte.

På dette landsmøte ble ny andre 
nestleder valgt, dr. Erik Hexeberg. 
Med lang fartstid fra ulike deler 
av helsetjenestene, både offentlig 
sykehus og selvstendige nærings-
drivende, har Erik bred innsikt i 
sviktene i norske helsetjenester. 
Sammen med sin kone Sofie 
Hexeberg hjelper de pasienter 
gjennom persontilpasset kosthold 
for å fremme helse gjennom rett 
ernæring. Som spesialist fremmet 
Erik resolusjon om persontilpas-
set kosthold. Resolusjonen ble en-
stemmig vedtatt på landsmøtet:

• www. helsepartiet.no/resolusjon-
2-persontilpasset-kosthold/

Helsepartiets organisasjon

HVOR MANGE  Helsepartiere trenger du for å avholde et teknisk vellykket landsmøte med 105 påmeldte? Her er svaret!

HVOR MANGE?

http://www.helsepartiet.no/utsetter-landsmote-2020-pa-grunn-koro�na-situasjonen-norge/
http://www.helsepartiet.no/utsetter-landsmote-2020-pa-grunn-koro�na-situasjonen-norge/
http://www.helsepartiet.no/utsetter-landsmote-2020-pa-grunn-koro�na-situasjonen-norge/
http://www.helsepartiet.no/utsetter-landsmote-2020-pa-grunn-koro�na-situasjonen-norge/
http://www.helsepartiet.no/resolusjon-2-persontilpasset-kosthold/
http://www.helsepartiet.no/resolusjon-2-persontilpasset-kosthold/
https://helsepartiet.no/resolusjon-2-persontilpasset-kosthold/
https://helsepartiet.no/utsetter-landsmote-2020-pa-grunn-korona-situasjonen-norge/
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SUKSESS: Teknisk team med Werner 
Neurauter og Espen Fosshaug tok 
landsmøtet gjennom 10 intense timers 
langt digitalt landsmøte.

Dirigentbordet: t.v. Tanja Kristoffersen (Innlandet), Pål Frydenberg (Agder) og Lene 
Haug (tidligere nestleder).

Lene Haugsnes Erik Hexeberg Anne-Lise Juul

Landsmøtet ble fysisk avviklet fra 
Lise Askviks hjem, av hensyn til 
både korona, teknikk og økono-
mi, mens møtedeltakerne debat-
terte, stemte og vedtok digitalt. 
Dette lot jeg gjennomføre og ga 
viktig læring for påfølgende, digi-
tale landsmøter.

Helsepartiets ekstraordinære 
landsmøte 5. september 2020 ble 
også avholdt digitalt. Påmeldte 
medlemmer deltok digitalt mens 
et koronabegrenset antall møtte 
opp på Røde Kors-huset på Lille-
strøm. Landsmøtet diskuterte og 
meislet ut hovedpunkter for Stor-
tingsprogrammet 2021-2025. EKTEPAR: Erik og Sofie Hexeberg deltok på landsmøtet fra sin egen kohort i sofaen.

FRA SOFAEN
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Sentralstyret og arbeidsutval-
get (AU)
Sentralstyret i Helsepartiet funge-
rer som et «storting» og arbeids-
utvalget er «regjeringen» som har
den daglige driften av partiet. I 
sentralstyret sitter årsmøtevalgte 
personer fra landets fylkesstyrer 
og åtte direktevalgte fra Helsepar-
tiets landsmøte. Sentralstyret leg-
ger føringer og tar avgjørelser for
Helsepartiets retning og gang. 
Fire av de fem sentralstyremø-
tene i 2020 ble avviklet digitalt. 
Arbeidsutvalget møter fast hver 
tirsdag og drifter partiets utallige 
gjøremål i mellom hvert møte.

Nye lag og styrer
I 2020 har Helsepartiet fått flere 
lokallag og dessuten sine første by-
delslag i Oslo! Først uten var Øst-
ensjø, så fulgte Helsepartiet Nord-
strand med leder Inger Sethre.

Vi har i tillegg startet Helsepartiet 
Tjeldsund (Troms) og Helseparti-
et Sarpsborg (Østfold / Viken).
Over i 2021 har vi også fått nytt 
fylkesstyre i Troms og Finnmark, i 

Vestland, Møre og Romsdal -og vi
har startet Helsepartiet Bergen.

Innen valget 13. sept 2021 bør vi 
ha startet enda mange flere kom-
munelag så flere blir med oss i 
valgkampen. Kjenner du noen 
som kan tenke seg å ville engasjere 
seg for Helsepartiet så spør dem!

Helsepartiet Tjeldsund i avisen 
Fremover:
• www.fremover.no/helsepartiet

I 2020 har også Helsepartiet fått 
nye medlemmer fra flere uteboen-
de pensjonister, fra flere kontinen-
ter; Asia, Sør-Amerika og Europa. 

Flere av dem fortviler og bor ikke 
utenlands av lyst, men fordi de 
økonomisk og helsemessig ikke 
kan klare å bo i Norge. Helsepar-
tiet har også mottatt politiske inn-
spill som har blitt til vedtatt HP- 
politikk.

Kjenner du noen som bor utenfor 
landets grenser? Send dem dette og 
spør om også de vil støtte vår sak:

• www. helsepartiet.no/resolu-
sjon-8-kildeskatten-ulogisk-av-
gift-gjenytelser/
• www.helsepartiet.no/resolu-
sjon-9-lov-ang-boplikt-nor-
ge-eos-a-motta-forsorgertillegg/

LANDSMØTET

BYDEL ØSTENSJØ: Helsepartiet Oslo 
fikk sitt første bydelslag med leder Pål 
Eriksen og nestleder Ivano Incerti.

HELSEPARTIET SARPSBORG: To spreke 
Spro-damer har dratt i gang HP Sarps-
borg: Helene Spro og Irene Spro.

SENTRALSTYRET

SENTRALSTYREMØTE: Helsepartiets sentralstyre møttes fysisk før pandemien slo til. Vi har også åpent for observatører. Nå 
avholdes møtene digitalt og vi har som regel åpent for observatører fremdeles.

http://www.fremover.no/helsepartiet
http://www.helsepartiet.no/resolu�sjon-8-kildeskatten-ulogisk-av�gift-gjenytelser/
http://www.helsepartiet.no/resolu�sjon-8-kildeskatten-ulogisk-av�gift-gjenytelser/
http://www.helsepartiet.no/resolu�sjon-8-kildeskatten-ulogisk-av�gift-gjenytelser/
http://www.helsepartiet.no/resolu�sjon-8-kildeskatten-ulogisk-av�gift-gjenytelser/
http://www.helsepartiet.no/resolu�sjon-8-kildeskatten-ulogisk-av�gift-gjenytelser/
http://www.helsepartiet.no/resolu�sjon-9-lov-ang-boplikt-nor�ge-eos-a-motta-forsorgertillegg/
http://www.helsepartiet.no/resolu�sjon-9-lov-ang-boplikt-nor�ge-eos-a-motta-forsorgertillegg/
http://www.helsepartiet.no/resolu�sjon-9-lov-ang-boplikt-nor�ge-eos-a-motta-forsorgertillegg/
http://www.helsepartiet.no/resolu�sjon-9-lov-ang-boplikt-nor�ge-eos-a-motta-forsorgertillegg/
http://www.helsepartiet.no/resolu�sjon-9-lov-ang-boplikt-nor�ge-eos-a-motta-forsorgertillegg/
https://helsepartiet.no/resolusjon-9-lov-ang-boplikt-norge-eos-a-motta-forsorgertillegg/
https://helsepartiet.no/resolusjon-8-kildeskatten-ulogisk-avgift-gjenytelser/
https://www.fremover.no/helsepartiet
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Helsepartiet har til tross for  
korona deltatt og engasjert oss 
så mye vi har maktet. Her er noen 
høydepunkter:

I februar var en delegasjon fra 
Helsepartiet i møte med ESA i 

Brussel. Norske politikere lov-
festet systemet Nye Metoder og  
Beslutningsforum i desember 2019 
og samtidig innskrenket de ytter- 
ligere norske pasienters mulighet 
til å få behandling utenfor lan-
dets grenser. Dette aksepterer vi 

ikke, så partileder Lise Askvik tok 
kontakt og fikk avtale med ESAs 
advokat. Også pasient og senere 
sentralstyremedlem Erna-Marie 
Stornes, samt juridisk rådgiver 
Synne Bernhard, var med Lise  
Askvik og Lene Haug.

IN ACTION!

BRUSSEL: Helsepartiet reiste til Brussel for å diskutere at norske pasienter ikke får utenlandsbehandling. Erna-Marie Storenes 
klaget Norge inn for ESA i 2013.

NEI TIL NEDLEGGELSE AV GRANHEIM LUNGESYKEHUS! Helsepartiet tok initiativ til organisasjonen Redd Sykehusene i Innlan-
det som avholdt protetsmarkering utenfor styremøte i HSØ. KOLS-pasient og HP-medlem Bjørg Haave holdt knallsterk appell fra 
sin rullestol, mens de ansvarlige myndigheter sto skolerett for hennes velrettede argumenter og opplevde virkelighet:
• www.facebook.com/gudbrandsdolen/posts/3471790729523428

Helsepartiet in action!

http://www.facebook.com/gudbrandsdolen/posts/3471790729523428
https://www.facebook.com/gudbrandsdolen/posts/3471790729523428
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SLAGORD: «Oslo skal ikke ta alt
Innlandet har betalt!».

Elverum
Helsepartiet markerte seg i febru-
ar, i kampen for sykehusene i Inn-
landet ved fakkeltog i Elverum, 
med appell, banner, kamprop og 
markeringens eneste slagord:
«Oslo skal ikke ta alt
Innlandet har betalt!».

Helse Sør-Østs overføringer på tre 
milliarder kr fra Innlandet til for 
å bygge nytt i Oslos, er et ran av 
Innlandet. Dette budskapet be-
gynner å sive inn.

Mai 2020: Oppstart av organisa-
sjonen Redd Sykehusene i Innlan-
det (RSI)
For å belyse situasjonen og invol-
vere flere, sterke røster tok Helse-
partiet initiativ til å starte RSI.

Leder ble 12-årig fylkestingspo-
litiker Mariann Isumhagen (tid-
ligere AP) og også Helsepartiets 
leder sitter i styret, med pasien-
ter, politikere og helseansatte. En 
av våre viktigste saker er kampen 
mot nedleggelse av lungesyke-
huset 

Granheim – midt i en pandemi. 
Og nå begynner saken å få fras-
park, med enstemmig støtte fra 
fylkestinget i Innlandet i februar 
2021! Helsepartiet står i spissen 
sammen med tapper lungepasi-
ent og HP-medlem Bjørg Haave 
som også står bak organisasjonen  
Bevar Granheim lungesykehus.

På tur med Lille Molte
Helsepartiets lille valgvogn ble 
tagget og herpet i fjor vinter. Så 
kom Helsepartiets handy-crew fra
Sør-Odalen og fikset opp! Tan-
ja og Kosi sydde alt nytt interiør, 
vasket og shinet så vogna fra 1979 
så nesten ny ut! Utvendig svingte 
styremedlem Petter Kristoffersen 
opp med taggfjerning, oransje 
bengalakk, kilometer med fintei-
ping og med sveising så Lille Mol-
te ble så fin som ny! Hun har også 
fått markise som gjør at vi kan stå 
under tak ved regnvær.

Molta og ulikt mannskap reiste  
gjennom Innlandet, Østfold 
og Vestfold der vi stoppet på  
 

campingplasser og delte ut fly-
ers, armbånd og informasjon 
om Helsepartiet. Har du sertifi-
kat på tilhenger og vil være med 
å frakte Lille Molte trygt rundt?  
Ta kontakt med bookingansvarlig 
Yvonne på epost: 
yvonneskarstad@gmail.com

NY OG LEKKER: Molta har fått friske, 
glade farger og fullt nytt interiør fra Kosi 
og Tanja i HP Sør-Odal. Takk til dyktige 
damer!

mailto:yvonneskarstad@gmail.com


10Helsepartiets årsberetning 2020

På grunn av korona ble den offi-
sielle Arendalsuken avlyst. Helse- 
partiet tok likevel grep og far-
get Arendal oransje gjennom fire 
dager. Lille Molte hadde plass på 
Torvet de dagene Helsepartiet av-
holdt vår unike Arendalsuke.

Vi leide Arendal kino og
 arrangerte tre møter:
1) Akson – et IT-system til 22 mil-
liarder kroner. Helsepartiet hadde 
med seg helseekspert prof. Arne 
Bjørnberg som har vært med 
å implementere det australske 
systemet Pinga i Serbia og Make-

donia. Dette systemet kan Norge 
få i løpet av 6 måneder – til en pris 
av 280 millioner kroner!

Se debatten her:
• www.facebook.com/
watch/?v=246678466320484&ex-
tid=IBP8am0xKgrJmOLK

2) Koronakommisjonen. Hvordan 
regjeringen har rigget et kommi-
sjon med en inhabil leder og uten 
kompetanse fra viruseksperter, 
epidemologer eller sykepleiere.  
Er Koronakommisjonen en kamu- 
flasjekommisjon?

Helsepartiet laget egen, smittesikker Arendalsuke

HELSEPARTIET FARGET ARENDAL ORANSJE

http://www.facebook.com/watch/?v=246678466320484&ex�tid=IBP8am0xKgrJmOLK
http://www.facebook.com/watch/?v=246678466320484&ex�tid=IBP8am0xKgrJmOLK
http://www.facebook.com/watch/?v=246678466320484&ex�tid=IBP8am0xKgrJmOLK
http://www.facebook.com/watch/?v=246678466320484&ex�tid=IBP8am0xKgrJmOLK
https://helsepartiet.no/helsepartiet-farget-arendal-oransje/
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=IBP8am0xKgrJmOLK&v=246678466320484&ref=watch_permalink
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Se de fire innlederne her: 
(siste halvdel)
•www.facebook.com 
watch/?v=246678466320484&ex-
tid=IBP8am0xKgrJ
mOLK

3) Kapasiteten i norske sykehus 
er raskt fallende og svært liten. Er 
dagens modeller egnede? Syke-
husbygg, tillitsvalgte, politikere og 
helseansatte debatterte hvordan 
økonomien trumfer pasienters og 
ansattes behov.

Se debatten her:
• www.facebook.com/
watch/?v=664702654452544&ex-
tid=g1ylIzd6K2ghHKQ7

LANGT BAK: Erna Solberg ble satt i bakgrunnen da den oransje HP-horde inntok bryggen :)

ERNA I BAKGRUNNEN

http://www.facebook.com
http://www.facebook.com/watch/?v=664702654452544&ex�tid=g1ylIzd6K2ghHKQ7
http://www.facebook.com/watch/?v=664702654452544&ex�tid=g1ylIzd6K2ghHKQ7
http://www.facebook.com/watch/?v=664702654452544&ex�tid=g1ylIzd6K2ghHKQ7
http://www.facebook.com/watch/?v=664702654452544&ex�tid=g1ylIzd6K2ghHKQ7
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=g1ylIzd6K2ghHKQ7&v=664702654452544&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=IBP8am0xKgrJmOLK&v=246678466320484&ref=watch_permalink
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Møte hjemme hos styremedlem i HP Agder, Lill Thommesen, på vakre, ærverdige 
Thorshaug.

HELSEPARTIET PÅ TUR: Med 
egensydde Helsepartiet-vesker 
stilte og Anne-Beth Moslet opp til
Helsepartiets egen Arendalsuke.

Velkommen til helsepolitisk debattdag

14. august kl. 10 – 15 i Arendal kino

Innledninger og debatter i tre temaer:

1)  Norge jobber mot IT-systemet Akson til 22 milliarder kroner; en god løsning for

 kommune-Norge eller en svindyr klamp om foten?

2)  Koronakommisjonen: regjeringen overlater samfunnsanalysen til toppbyråkrat   

 Stener Kvinnsland, men har ikke med sykepleiere, virusekspertise eller 

 pandemieksperter i arbeidet som feller dom over regjeringens koronaarbeid. 

 Vi belyser situasjonen.

3)  Sykehuskapasitet i Norge er raskt synkende. I 1964 hadde Norge 24.400

 sykehussenger til en befolkning på 3,5 millioner. I dag teller vi 5,3 millioner og   

 vi har 10.800 sykehussenger igjen. Nordmenn i lange helsekøer mister helse   

 hver dag. Er dette klokt? Hvordan kan vi stanse helsekuttene? 

 Disse tre temaene handler om prioriteringer, planlegging, kapasitet og 

 beredskap i helsetjenestene. I tillegg handler dette om utvikling av de 

 offentlige helsetjenestene. Bare Helse Sør-Øst ligger an til en 40 prosent økning   

 i oppgaver de neste ti årene. Men hvorfor øker ikke kapasiteten?

https://helsepartiet.no/helsepartiet-farget-arendal-oransje/
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STIFTELSESMØTE ALTERNATIV TIL 
HELSEFORETAKSMODELLEN: 
Helsepartiet kom med ideen og initi-
ativet til organisasjonen Alternativ til 
helseforetaksmodellen etter vårt arran-
gement i Arendal 14. august.

MARKERINGER: HP sentralt deltok på demonstrasjon foran Helse Sør-Øst på Hamar 
under deres styremøte 25. juni, og igjen flere ganger utover høsten.

HØRING på Stortinget: Helsepartiet har 
deltatt på flere høringer, både skriftlige 
og muntlige i 2020:
https://helsepartiet.no/stortingshor-
ing-om-pasientskadeerstatningen/

I kampen mot den uegnede hel-
seforetaksmodellen hadde Lise  
Askvik ideen om å sette ned et 
utvalg for å utrede det alternati-
vet som Kvinnslandkommisjonen 
ikke evnet å legge frem, den en-
delige alternativet til helsefore-
taksmodellen. Tidligere nestleder 
Lene Haug ønsket at partier og
organisajoner kunne bli betalende 
medlemmer av en slik organisa-
sjon, og Helsepartiet tok initiativ 
til siftelsen i Arendal, etter Helse-
partiets debatter 14. august. 

Ved stiftelsen var Helsepartiet 
solid representert ved leger og 
HP-medlemmer Ellen Thompson 
og Dag Kremer, Lise Askvik og 
Lene Haug.

Også andre partier og fageksper-
ter er involvert i styret, her med 
AP-ordfører Ingrid Ovidie Rangø-
nes og samfunnsøkonom Bjarne 
Jensen.

Alternativ til helseforetaksmodellen

Markeringer

https://helsepartiet.no/stortingshor�ing-om-pasientskadeerstatningen/
https://helsepartiet.no/stortingshor�ing-om-pasientskadeerstatningen/
https://helsepartiet.no/stortingshor�ing-om-pasientskadeerstatningen/
https://helsepartiet.no/stortingshoring-om-pasientskadeerstatningen/
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NEI TIL NEDLEGGELSE: Markering utenfor Ullevål Sykehus i regi av Redd Ullevål Sykehus og de de andre sykehusaksjonene i 
Oslo, Helsepartiet og flere andre politiske partier. Helsepartiets Anne Lise Juul holder appell ved markering mot sykehusned-
leggelse 2. juni. Juul satt i styret i Redd Ullevål Sykehus fra oppstart og er styremedlem av Rikshospitalets Venner. I desember 
2020 tok Anne-Lise Juul over ledervervet i Helsepartiet Oslo.

BOBLER ETTER PODCAST: 
Podcasten Smith og Due  
inviterte ALS-rammede 
HP-medlem Cathrine  
Nordstand og leder Lise  
Askvik til en times samtale  
om det manglende helse- 
tilbudet til ALS-pasienter.
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FEIENDE FLOTTE: Kosi og Tanja svin-
ger seg i nye jakker med Helsepartiet 
Sør-Odal på!

Helsepartiets sentralorganisasjon 
har iverksatt stor kreativitet og 
flittige sjeler har laget nesten 1000
armbånd med vårt navn på, man-
ge tusen buttons og flere hundre 
vesker som vi deler ut til våre
aktive.

Hvert fylkeslag står fritt til å kjø-
pe seg egne klær og effekter, etter 
som hva deres økonomi tillater.
Innlandet har betalt for jakker 
som gjør Helsepartiet synlig gjen-
nom kalde vinterdager.

Leder for Helsepartiet Buskerud, 
Jørn Tore Guldbrandsen har her-
lige, oransje t-skjorter til salgs for
150 kr. 

Send din bestilling på epost til 
Jørn Tore Gulbrandsen på jt-gu@
online.no / tlf nr 957 37 771.
https://helsepartiet.no/helseparti-
ets-t-skjorte/

Gjør Helsepartiet synlig

mailto:jt-gu@online.no
mailto:jt-gu@online.no
https://helsepartiet.no/helseparti�ets-t-skjorte/
https://helsepartiet.no/helseparti�ets-t-skjorte/
https://helsepartiet.no/helseparti�ets-t-skjorte/
https://helsepartiet.no/helsepartiets-t-skjorte/
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Også vår ungdomsorganisasjon 
har vært aktive gjennom 2020. 
Alle medlemmer får samme in-
formasjon som andre medlemmer 

av Helsepartiet og leder Rebecca 
Bruusgaard-Orning har deltatt på 
lik linje med styret i moderorga-
nisasjonen på ukentlige møter i  

Arbeidsutvalget og med fast plass 
i sentralstyret.

Helsepartiet UNG
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Året 2020 var preget av Covid-19 
og alt det medførte av nedsten-
ging og restriksjoner med blant
annet hensyn til å møte andre 
mennesker.

Vi var nødt til å flytte samtlige 
møter fra fysisk oppmøte og inn 
til den digitale verden. Her har 
Helsepartiet Ung deltatt i ukent-
lige møter i Helsepartiets arbeids-
utvalg, samt deltatt i møter med 
sentralstyret hvor HP Ungs leder 
er fast medlem.

Korona satte en effektiv stopper 
for aktiv rekruttering, men vi fikk 
deltatt aktivt på Helsepartiets ar-
rangementer i Arendal, som et 
alternativ til den avlyste Arendal-

suka i august. Her holdt vi stand 
med utdeling av flyers og samta-
ler (smittevern var en selvfølge), 
fulgte Helsepartiet i debatter med 
andre politiske partier og debatt-
anter, samt var med på fellesar-
rangementene på kveldstid.

I september var Helsepartiet Ung, 
sammen med Redd Ullevål-grup-
pen og demonstrerte mot nedleg-
gelsen av Ullevål sykehus utenfor 
Stortinget og på Youngstorget.

I desember ble det invitert til 
medlemsmøte i HP Ung. Dette 
vil vi forsøke å ta opp igjen så fort 
situasjonen rundt Covid-19 har 
roet seg.

Helsepartiet Ung er organisasjo-
nen for deg som er under 35 år. 

Kjenner du noen som vil være 
med?
Leder Rebecca Bruusgaard-Orning 
er sykepleierstudent og gleder seg 
til å bli kjent med enda flere som vil 
jobbe for det eneste politiske ung-
domsorganisasjonen som har helse 
som soleklar førstesak.

HJERTELIG TILSTEDE: Leder for Helsepartiet Ung, Rebecca Bruusgaar-Orning (t.vh) sørget for både smil og smittevern under 
Helsepartiets

BLI MED!

Årsberetning Helsepartiet UNG 2020 
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