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Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden som har behandlet 40 saker med stort og smått.
Styremedlem Rita Lindbøl har vært på Folkebevegelsen for lokalsykehusene sin samling i Oslo høsten
2014. Her ble det spilt inn krav til Nasjonal Helseplan.
Med en inkurie ble postboksen vår, nr. 831, stengt i en kortere periode. Det medførte mye merarbeid
for styret, men vi tror ikke det påførte organisasjonen noe tap.
Medlemssituasjonen:
Vi kan telle opp 241 enkeltmedlemmer som har betalt kontingent. Dette tallet er egentlig større da et
familiemedlem nødvendigvis vil være flere enn 2. Sammenlignet med 2013 har vi en liten fremgang
fra 233. I 2014 sendte vi ut giroer til gamle medlemmer for å få dem til å fornye medlemskapet. Det
har ikke vært sendt ut purring på medlemskontingenten i 2014.
Vi har omtrent like mange organisasjoner tilsluttet som tidligere, dvs 14, de fleste Sanitetsforeninger
og fagforeninger. Av bedrifter så har vi nå bare en. Det er enkeltmannsforetaket Holmboe. Tidligere
har vi og hatt bedrifter til å betale domenenavn og web-hotell, men dette har de aktuelle firmaene
gått tilbake på. Så nå betaler Støtteforeninga dette sjøl. Støtteforeninga har fått kr. 10.000,- i støtte
fra Harstad Sparebank som gjør at vi totalt har en økonomisk kraftig fremgang i støtte fra
næringslivet.
I 2013 opprettet vi Støttegruppe for Harstad Sykehus på Facebook. Denne gruppa er kommet opp i
233 medlemmer. Her er det mange unge mennesker. Flere av disse er ikke medlemmer av
Støtteforeninga for Harstad Sykehus, men har nå fått tilsendt giroinnbetaling og innkalling til
årsmøtet. Vi har i år sendt ut ca 450 giroer for medlemskap. Den viktigste verdien med denne gruppa
er å kunne formidle beskjeder raskt.
Vi har svært få e-postadresser til våre medlemmer, så styret må derfor kommunisere med brev,
annonser og oppslag. Det er et ønske å kunne bruke e-post mer.

Saker:
Årsmøtet krevde sommeråpen fødeavdeling ved sykehuset. Dette kravet nådde vi ikke frem med, bla
fordi det var praktiske grunner for stenging som at det skulle skifte ut avløpsrør. Vi vil opprettholde
dette kravet dersom det egentlig er et sparetiltak sommerstid. Spesielt er vi skeptisk til at ledelsen

ikke prioriterer å ha på nok fagfolk sommerstid. Vi krever at fødeavdelingene kan opprettholdes hele
året. Vi er av den meining at det problemet som har oppstått, kommer av at ansvaret for rekrutering
av fagfolk ligger i Bodø og Tromsø. Da blir våre sykehus bare en salderingsplass for å få kabalene til å
gå opp. Saka aktualiserer kravet om lokal ledelse.
Lokal ledelse er et sentralt krav vi har arbeidet med over lang tid. Bl.a var sekretær Frode Bygdnes
hos Helseminister Høie og krevde lokal ledelse sammen med Folkebevegelsen for lokalsykehusene.
Det var den 7. februar 2014. Støtteforeninga ønsker å få bort Klinikk-modellen der vårt lokalsykehus
ledes fra Tromsø. Vi har kommet et stykke på veg med at det nå er oppretta enkeltpersoner med
begrenset ansvar lokalt. Vi har også formidlet kravet og fått støtte fra andre organisasjoner som LHL.
Årsmøtet vedtok en generell uttalelse til forsvar av lokalsykehusene. Dette har det vært arbeidet
med kontinuerlig og er fortsatt en av de mest aktuelle sakene vi må arbeide med på landsplan. Vi kan
derfor konstatere at årsmøteuttalelsen var høyst aktuell og gjelder fortsatt.
Styret reagerte på at AMK-sentralen ved Harstad Sykehus ble flyttet til Tromsø. Vi argumenterte med
nødvendigheten av kjennskap til lokale forhold samt nærhet. Vi er fortsatt engstelig for denne
endringa, men er glad for at denne flyttinga ikke medførte reduksjon av staben ved Harstad Sykehus.
Vi har og arbeidet med å få styrka Øre-Nese-Hals-avdelinga med hørselsundersøkelser. I dag er det
alt for lang ventetid for å få høreapparat, men det arbeides med å bedre situasjonen.
Styret har arbeidet mest med kravet om å få en kraftspesialist til Harstad Sykehus. Vårt formål er å
arbeide for også å forbedre dagens sykehustilbud til befolkninga, ikke bare å forsvare det vi har. Vi
vet at kreft krever en meget spesialisert behandlingsform som rettferdiggjør sentralisering. Men mye
av oppfølgingsarbeidet med pasientene kan med fordel gjøres lokalt for å redusere belastningene på
pasientene. Harstad Sykehus har mange gode kreftspesialister som sikrer et forsvarlig fagmiljø for et
onkolog. En slik kreftspesialist som styrker fagmiljøet ved lokalsykehuset vårt, vil også styrke
oppfølgingsarbeidet i primærhelsetjenesten.
For å fremme dette kravet, kontaktet vi Kreftforeninga og i samarbeid med dem, arrangerte vi et
åpent temamøte på Sykehuset 2. desember der Støtteforeninga med Viktor Johnsen og
Kreftforeninga med Randi Børresen innledet til debatt om kravet for politikere, helsepersoner og
organisasjoner. Mer enn 30 personer var møtt opp og i diskusjonen kom det frem klar støtte til dette
kravet. Referat fra møtet ligger på nettsida vår: http://www.sykehusvennene.no/onkologmote.pdf
Vi har fått muntlig innrømmelse om ambulerende onkolog til vårt sykehus, men mener at det er riktig
å kreve funksjonen fast til vårt fagmiljø ved Harstad Sykehus. Vi har spilt inn kravet til Brukerutvalget
og har fått flere positive tilbakemeldinger fra enkeltrepresentanter i Brukerutvalget. Vi håper at de vil
reise vårt krav i styremøtet til UNN.
Utfordringer:
Vi har med interesse fulgt situasjonen på Nord-Vestlandet der det nå er vedtatt å bygge nytt sykehus
utafor Molde. Situasjonen i Hålogaland er meget lik og kan aktualisere nytt storsykehus i regionen. Vi
tror det er viktig å ha god kontakt med Narvik og Stokmarknes slik at våre steder ikke blir satt opp

mot en annen. Sykehuset kan ikke flyttes ut av byene pga fagmiljøet og rekruteringa til dette. Faren
er kanskje størst for at alle tre sykehusene defineres over til primærhelsetjenesten. Men da Narvik er
lovet nytt sykehus, kan en med god grunn stille spørsmål med hva vil skjebnen med Harstad Sykehus
bli når det blir det eldste sykehuset i regionen.
Støtteforeninga ble utfordret i Byrunden om vårt standpunkt til Helsehuset. Styret delte spørrerens
engstelse ved at vertskommunen for Harstad Sykehus, planlegger et helsehus som i verste fall kan
splitte opp fagmiljøet og redusere bruken av Sykehuset. Styret er litt engstelig for at lokalpolitikerne
ser seg blind på den interkommunale funksjonen for et slikt helsehus og ikke ser at denne
overføringa fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten truer lokalsykehuset.
Folkebevegelsen for lokalsykehus reiste spørsmål om at halvparten av lokalsykehusene var truet. I
helseministerens nyttårstale hvor han signaliserte tankene sine for ny helseplan, kom det frem at han
tenker å legge ned akuttfunksjonene ved halvparten av landets lokalsykehus. Kravene til sykehusene
for å beholde akuttfunksjonene, tilsier at bare Tromsø og Bodø vil ha de funksjonene. Finnmark har
pga avstand, fått en form for amnesti. Harstad Sykehus har ingen garanti for å beholde den viktige
akuttfunksjonen. Dette vil kanskje bli den viktigste oppgaven for Støtteforeninga å arbeide for i 2015.
Spørsmålet om halvparten av lokalsykehusene er for små, må reises på landsplan. Og spørsmålet må
aktualiseres i den kommende valgkamp-debatten.
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