BERETNING 2012
Støtteforeninga for Harstad Sykehus hadde årsmøtet 21.mars 2012.
Årsmøtet valgte Håkon Brox som leder for Støtteforeninga sammen med , Per Lien, Rita Lindbøl,
Ragnhild Olsen. Fra før av var Frode Bygdnes, Gunnhill Andreassen og Hugo Ingebrigtsen valgt for to
år.
STYRET
Styret konstituerte seg slik:
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Ragnhild Olsen

Kirsten Evjen, Margit K Myreng og Britt O Myrvang ble valgt til valgkomite.
Revisor ble gjenvalgt på Ole Stig Eidissen
MØTER
Det har vært avholdt 7 styremøter og 2 medlemsmøter etter årsmøtet.
På det første medlemsmøtet i fjor vår fikk vi en orientering om Harstad kommune sine forberedelser
til Samhandlingsreformen hvor Kjetil Bjørkelund og Roger Rasmussen fortalte om kommunens arbeid
og planer så langt.
Dette ble fulgt opp med et samarbeidsmøte med eldrerådene som ble utsatt fra desember 2012 til
22.januar 2013. Til dette møtet innledet Sigurd Sparr og Hanne Frøyshov om geriatritjenesten
generelt, med spesiell vekt på erfaringer her i vårt område. Vi hadde og fått eldrerådene til å komme.
Representanter fra alle kommunene i vårt område var påmeldt, men pga dårlig vær, møtte 6 av 10.
Eldrerådene meldte i hovedsak at de ikke hadde mottatt uromeldinger så langt angående
Samhandlingsreformen. De meldte videre at innlederne hadde satt et viktig fokus på
oppstartsproblemer som kunne oppstå. Noen av eldrerådene var betenkt over myndighetenes
reformiver og at det var sparetiltak som mye var formålet med reformene.
Styremøtene har diskutert og fulgt opp årsmøtevedtakene som ambulansehelikopter og stenging av
føden i sommerferien.

REPRESENTASJON
Ragnhild Olsen møtte på Erfaringskonferanse om Samhandlingsreformen 11. og 12. juni 2012 på
Gardermoen.
Frode Bygdnes møtte på Helse Nord sitt infomøte 15.mai 2012 som Helse Nord inviterte til i Bodø.
Frode Bygdnes var påmeldt til Folkebevegelsens konferanse i desember 2012, Oslo, som ble avlyst.
SAKER
Ambulansehelikopter. Styret er av den mening at det mest riktige hadde vært å legge
ambulansehelikopter til Stangnes i samarbeid med Heliteam. Det sikrer en nærhet til et
velfungerende lokalsykehus og er midt mellom Bodø og Tromsø og sentralt i området Haalogaland.
Når dette alternativet ikke er valgt, er den nest beste løsninga å legge ambulansehelikopter til
Evenes. Det bør bygges opp et kvalifisert legeteam på basen for ambulansehelikopteret, men dette
bør ikke gå ut over akuttfunksjonene ved lokalsykehuset vårt. Vi i støtteforeninga er engstelig for at
det kan bety forflytting av akuttfunksjoner ut av lokalsykehusene i området. Vi forutsetter at det ikke
rammer lokalsykehusene.
Det ble sommerstenging av fødeavdelinga ved Harstad Sykehus. Vi klarte å spille politikerne på
banen, men tapte dessverre. Likevel har vi klart å få den innrømmelsen at dette ikke skal gjenta seg
og at det var et administrativt tabbe som medførte at en sto uten gynekologer ved vårt sykehus i
sommer. Den garantien vi nå har fått, er viktig for oss.
Dermed har også kampsaken vår om lokal ledelse blitt konkretisert. På sikt regner vi med å vinne den
kampen og. Det er bare tidsspørsmål før Klinikkmodellen som UNN Tromsø forfekter, må forlates til
fordel for lokal ledelse som kan samarbeide med primærhelsetjenesten. Vi må bare stå på og
fokusere behovet for lokal avgjørelsesmyndighet ved Harstad Sykehus.
Vi har arbeidet med døgnåpen psykiatri etter at de ansatte her påpekte problemene og
innsparingsforsøkene. Det viste seg å være stor forståelse for at det trengs kontinuitet, tilhørighet og
stabilitet i denne tjenesten. Etter oppslag i NRK virket det som denne saka løste seg.
Ei modig dame i Harstad spilte inn behovet for mammografitjeneste på Harstad Sykehus. Hun kunne
vise til urimelig lang ventetid. Dette kravet støttet Styret og vil fortsette arbeidet for å få et
permanent tilbud også ved vårt sykehus.
Det er vedtatt store innsparinger i UNN, bl.a. med sengereduksjon. Fagpersoner ved UNN Tromsø har
protestert rimelig nok. Vi bør være oppmerksomme om det kanskje kan føre til større press på
nedskjæringer ved vårt sykehus. Disse innsparingene ønsker UNN-ledelsen å gjøre for å kunne
investere i nybygg flere plasser. Vi vil ikke godta innsparinger for nybygg i Tromsø. Det vil være å
forflytte aktivitet fra Harstad til Tromsø.
MEDIA
Samhandlingsreformen, geriatritjenesten og spesialisthelsetjenesten er det stor oppmerksomhet fra
media. NRK og Harstad Tidende har gode journalister som dekker sakene bra. Vår utfordring er mere
vår kapasitet til å møte og bruke media.

Styret har hatt en viktig støtteuttalelse for kravet om mammografitilbud ved vårt lokalsykehus.
Denne uttalelsen ble tatt godt i mot.
Vi har ei web-side www.sykehusvennene.no som vi bruker til meldinger. Slike nettsider er viktig å ha
til informasjon, men de fungerer ikke så godt som de sosiale medier. Vi har derfor opprettet ei
Støttegruppe for Harstad Sykehus på Facebook. Denne har nå 228 medlemmer og fungerer raskt som
informasjonskanal og debattforum. Det startet med at vi opprettet ei gruppe for Sommeråpen
fødeavdeling, som raskt kom opp i 300 medlemmer men det var fra hele landet. Nå er gruppa mye de
samme som er medlemmer i Støtteforeninga. Og her får vi gitt raskt beskjed og muligheter til å få
innspill fra publikum.

MEDLEMSUTVIKLING
Vi har 93 medlemmer, 8 foreninger og 3 bedrifter. Dette er en tilbakegang på ca 50 medlemmer
siden 2011. Dette skyldes nok i hovedsak at vi bare hadde en utsending av giro i 2012 samt at vi ikke
sendte ut til andre enn de som hadde betalt året tidligere. Vi må nok belage oss på å sende purring,
men vi må og forsøke å unngå å sende purring til folk som er gått bort. Vi kan med fordel gjøre forsøk
på verving. Vi tror det er lett å få folk til å betale en hundrelapp for vårt arbeid. Skal vi ha større
aktivitet, så bør vi få inn mer kontingent som er den eneste inntekta vi har.
DIV
Vi har møtt velvilje og støtte fra fagpersoner og administrasjon på sykehuset. Og det virker som de
setter pris på vårt arbeid. Det er oppgaver nok og stor interesse for vårt arbeid. For at vi skal kunne
klare å sloss mot reduksjoner og innsparinger, håper vi at flere vil fornye medlemskontingenten som
er den eneste inntekta vi har for å drive denne kampen. Kontonr. 47300623812. Støtteforeninga for
Harstad Sykehus bør fortsette sitt arbeid for å sikre spesialisthelsetjenesten i Harstad-området.
Styret Støtteforeninga for Harstad Sykehus
Postadresse:
Postboks 831
9488 Harstad

