BERETNING 2017
Støtteforeningen for Harstad Sykehus.
STYRET
Styret har bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlemmer:

Varamedlem

Håkon Brox
Ninni Torblå Korsmo
Viktor Johnsen
Frode Bygdnes
Rita Lindbøl
Hugo Ingebrigtsen
Rolf Fredrik Bendiksen
Per Lien

på valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
på valg.

Styret utgjør en god representasjon fra de kommunene Harstad Sykehus betjener, fra Skånland til
Kvæfjord og Harstad. Styremøtene har vært holdt på LHL sin stue. Det har vært avholdt 6 styremøter.
Nestleder har fungert som leder deler av året, da leder Håkon Brox har vært syk.
Styret ønsker han fortsatt god bedring, og at han kommer tilbake til oss snart.
MEDLEMMER
Støtteforeningen for Harstad sykehus har 156 medlemmer for 2017 som har betalt. En nedgang fra i
fjor, da vi hadde 190 medlemmer. Vi har noen medlemmer som glemmer å føre på navn når de
betaler, og banken tolker det som at deres kunder ønsker å være anonym. Det sørgelige er da at vi
ikke får sendt dem innkalling til f.eks. årsmøtet.
Vi har ei nettside som kan brukes til å gi meldinger og informasjon til medlemmer. Den er i skrivende
stund blitt mer oppdatert slik at medlemmene i større grad ser nytten i å gå inn på siden vår. Vi skulle
gjerne hatt flere e-postadresser for våre medlemmer. Det ville spart oss for portoutgifter og gitt
raskere meldingsflyt. Facebook-gruppa «Støttegruppe for Harstad Sykehus» brukes aktivt for
meldinger og medlemmene oppfordres til også å bruke denne.
ØKONOMI
Støtteforeningen for Harstad Sykehus har en solid økonomi. Regnskapet for 2017 er revidert og
godkjent av revisor og viser et overskudd for 2017 på kr 4.797,10 mot et underskudd for året 2016 på
kr – 2.165,Driftsinntektene for 2017 ble redusert med kr 3.840,- som følge av reduksjon av medlemmer.
Likevel kom vi ut med overskudd for 2017 på grunn av at kostnadene ble redusert.
Pr 31.12.2017 viser saldo i Harstad Sparebank kr 152.285,- mot kr 147.488,- for 2016.

Vi ønsker derfor ikke å øke medlemskontingenten for 2018 og fortsetter med 100 kroner for enkeltmedlemmer og 150 kroner for familie. Dette gjør vi bevisst for at en ikke skal mene at kontingenten
er for høy og dermed lar være å betale.
Vi bør derfor prøve å få flere medlemmer i» Støtteforeningen for Harstad Sykehus» og ser på alle
muligheter både på inntektssiden og på kostnadssiden for å nå dette målet.
Støtteforeningen for Harstad sykehus var så heldig å motta 3000 kroner fra Harstad sparebank som
er vår bankforbindelse. Veldig bra at banken støtter opp om lokale tiltak. Foreningen har søkt om
samme gavemidler som i 2017, og håper vi lykkes.
Kasserer har hatt kontakt med Harstad sparebank om hvorfor foreningen vår får så mange gebyrer i
året. Harstad sparebank har endret vår nettbankavtale med 150 kroner i året, og med tillegg av
gebyrer for giroer. Tidligere avtale var 100 kroner i måneden med nettbankavtalen, så den er blitt
betydelig redusert.
STYREARBEID
Vi har hatt to større informasjonsmøter for styret i denne perioden.
På styremøtet den 10.mai hadde vi et eget møte med Gina.
Det ene store temaet var utbygging/renovering av sykehuset, med Gina M. Johansen. Vi fikk
detaljerte og spennende planer for regulering av UNN på Kaarbøjordet. Styret har fulgt med på at
grunnarbeidet er I gang for etablering av ny ambulansestasjon.
På styremøtet den 20.juni hadde vi Ann-Kirsti Brustad fra Landslaget for psykisk helse.
Det andre store temaet var om psykiatrien ved Ann-Kirsti Brustad. I tillegg har vi diskutert Palliativ
enhet, både fordi det er en del av det fagmiljøet som vi ønsker for kreftbehandling, og at UNN
signaliserte at den skulle legges ned. Det ble heldigvis fort dementert.
Vi vant frem med kravet om en Onkolog, kreftspesialist til Harstad sykehus. Vi ble lovet en slik
spesialist hit i 50 % stilling. Dette er ikke innfridd fordi tilstedeværelsen er mindre. Det arbeides
kontinuerlig med å få på plass den stillingsprosenten vi ble lovet, aller helst en kreftspesialist i full
stilling.
Det styret har fått informasjon om ,er at det kommer en ambulerende Onkolog i slutten av hver
måned til Harstad Sykehus og er der i 3 dager. Det er alt, enda behovet er større.
Vi har diskutert PCI-tjenesten til Bodø og er ikke spesielt begeistret for det, selv om Lars Vorland
bruker distriktsargumenter. Vi er redd for at denne satsingen først og fremst går utover alle
lokalsykehusene i vårt distrikt. Oppbygginga av denne tjenesten krever ressurser som blir hentet fra
lokalsykehusene. Konkurransen mellom Bodø og Tromsø styrer ressursene til de to sykehusene.
Så har vi vært representert utenfor Stortinget under aksjonen 2. september. Dette var en aksjon som
også skulle presse politikerne til positive løfter for sykehusene foran valget. Samme helg ble det og ei
samling av aksjonskomiteene. Vi var den nordligste aksjonskomiteen på Folkebevegelsens samling,
og vår Støtteorganisasjon nyter stor respekt hos de andre lokalsykehusaksjonene.
I det siste har vi faktisk arbeidet med å prøve å avdekke situasjonen på sykehuset, spesielt på
medisin. Vi tror at det er mangel på stillinger som gjør at de ansatte opplever stor slitasje. Det er i ei
tid da Harstad sykehus også har behandlet mange pasienter fra Tromsø. Dermed har slitasjen på

sykehuset og på personalet vært stort. Og Klinikkmodellen med ledelse i Tromsø, er uheldig. De
reelle behov ved sykehuset vårt kommer i bakgrunnen. Dette arbeider styret videre med.
Styret har kommunisert på e-post og på den måten vært mer aktiv enn antall styremøter kan gi
inntrykk av.
LOKAL LEDELSE
Vi har endelig lyktes med å få på plass lokal ledelse ved sykehuset i Harstad da helseforetakene var
pålagt å opprette lokal ledelse ved lokalsykehusene som i Harstad. Lokal leder er Gina M Johansen. Vi
har fått formell ledelse lokalt, men så lenge UNN skal styres etter klinikkmodellen, er det usikkert om
Johansen vil bli en reell leder, noe vi håper.
KONKLUSJON
Støtteforeningen har nå arbeidet i 14 år for å bevare og forbedre sykehustilbudet til befolkningen i
vårt distrikt. Vår organisasjon er med i Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Vi som de andre 25
aksjonskomiteene rundt om i landet, kom som et resultat av helsereformen i 2002 da staten overtok
styringen av sykehusene. Da ble den folkevalgte kontrollen av sykehusene , svekket. I stedet for
fylkesting, overtok nå helseforetak der medlemmene ikke lenger sto ansvarlig for noe folkevalgt
organ.
Siden helsereformen, har vi fått samhandlingsreformen, og nye reformer kommer med det formål å
sentralisere mest mulig. Vi trenger en Folkebevegelse som vår støtteforening, for å verne om
lokalsykehuset vårt. Uten protestaksjoner og organisert forsvar av lokalsykehusene, ville
lokalsykehusene fort blitt redusert til sykestuer. Støtteforeningen for Harstad sykehus har mye å
arbeide med, og vi trenger derfor et folkelig engasjement som gir utslag i mange medlemmer, om så
bare støttemedlemmer for en 100-lapp.
Styret Støtteforeninga for Harstad Sykehus.

