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Støtteforeningen for Harstad Sykehus.
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Styret har vært sammensatt av folk fra Kvæfjord, Skånland og Harstad. Det er
viktig å ha representasjon mer spredt enn hva som har vært i år. Men det er
naturlig at folk fra Harstad drar det største lasset i støttearbeidet. Styremøtene
har vært holdt på LHL sin stue. Det har vært avholdt 6 styremøter. I tillegg har
styret kommunisert på e-post.
Nestleder har fungert som leder i perioden da Håkon Brox har vært syk. Han
har deltatt i styrearbeidet via e-post, men gikk dessverre bort i januar. Styret
var representert i begravelsen til Håkon der foreninga holdt en kort takketale
for hans innsats og la ned en bårebukett. Viktor Johnsen, Frode Bygdnes, Hugo
Ingebrigtsen og Per Lien stilte.
MEDLEMMER
Støtteforeningen for Harstad sykehus har fått 141 innbetalinger. Ut fra
innbetalt familiemedlemskap er medlemstallet 212 for 2018. Det betyr at
medlemstallet er ganske stabilt rundt 200. Det er to bedrifter og seks
organisasjoner som er med.
Vi har noen medlemmer som glemmer å føre på navn når de betaler, og
banken tolker det som at deres kunder da ønsker å være anonym. Det sørgelige
er da at vi ikke får sendt dem innkalling til f.eks. årsmøtet. I år valgte vi å sende
innkalling til alle tidligere medlemmer som vi fant opp mot gule sider på

telefonkatalogen. Vi skulle gjerne hatt flere e-postadresser for våre
medlemmer. Det ville spart oss for portoutgifter og gitt oss muligheter til oftere
direkte meldinger til medlemmene. Vi har ei nettside som kan brukes til å gi
meldinger og informasjon til medlemmer. Facebook-gruppa «Støttegruppe for
Harstad Sykehus» brukes aktivt til meldinger. Her når vi flere folk enn hva som
er medlemmer. Denne sida kan medlemmene også bruke til å gi oss
tilbakemeldinger, komme med innspill eller etterlyse aktivitet.
ØKONOMI
Støtteforeningen for Harstad Sykehus har en solid økonomi. Regnskapet for
2018 er revidert og godkjent av revisor og viser et overskudd for 2018 på kr.
12.315,66 som pr 31.12.2018 står på vår bankkonto i Sparebanken 68 o Nord.
Vi ønsker ikke å øke medlemskontingenten for 2019 og fortsetter med 100
kroner for enkelt-medlemmer 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 trenger først og fremst mange medlemmer.
Vi bør derfor prøve å få flere medlemmer i «Støtteforeningen for Harstad
Sykehus» og må se på flere muligheter for å nå dette målet.
Støtteforeningen for Harstad sykehus var så heldig å motta 3000 kroner i år
igjen fra vår bankforbindelse. Det er veldig bra at banken støtter opp om lokale
tiltak. Foreningen vil også for 2019 søke om gave fra Sparebank 68 o Nord og
håper vi også lykkes i inneværende år.
STYREARBEID
Vi har hatt to informasjonsmøter med Gina M. Johansen i perioden, den 17/418 og 5/3- 19. Temaet har vært lokal ledelse og utbyggingsplaner for sykehuset.
Det var signalisert at Rehaben på sykehuset skulle miste senger til Tromsø.
Støtteforeninga tok initiativ til et åpent møte om Rehaben den 19.april. Dette
ble et godt besøkt møte hvor Guri Heiberg holdt en meget god og viktig
orientering om Rehaben ved sykehuset. Møtet kom frem til gode momenter for
å beholde avdelinga og stilte 12 krav som ble oversendt UNN-styret. Vi tror vårt
engasjement hjalp til slik at avdelinga beholdt sengene.
Siden 2014 har Støtteforeninga for Harstad Sykehus jobbet kontinuerlig for å få
en onkolog (kreftekspert) til Harstad Sykehus. På slutten av 2017 ble det gjort

en avtale med UNN i Tromsø om onkolog i 55% stilling. I tillegg skulle det
komme 3 ambulerende onkologer til sykehsuet for å avlaste vår onkolog. Ved
årsskiftet sa den ansatte onkologen opp. Dermed er tilbudet drastisk redusert.
Vi har vært nødt til å leite frem Helse Nord sin handlingsplan for å gjenta
kravene om flere onkologer til UNN da tilbudet om tilstedeværelse i Harstad er
redusert til et minimum for tiden.
Styret har arbeidet med ambulansen for sykehuset. Vi har uttalt oss mot
nedleggelse av ambulansebåt og krav om å beholde ambulansehelikopterbasen. Dette arbeidet har vi satt opp som tema til Årsmøtet.
Støtteforeninga ser positivt på at Helse Nord har planer om utbygging av
sykehuset, at de har gått bort fra bare renovering, men vil enten renovere og
bygge på eller bygge nytt. Det er signaler om at Helse Nord ønsker å satse på
UNN Harstad. Debatten er kommet opp i forbindelse med at Harstad kommune
ønsker å bygge Helsehus på sykehustomta. Støtteforeninga ønsker begge deler,
men vil klart prioritere et opprustet sykehus fremfor et helsehus på denne
tomta. Styret var ikke begeistret for styreleder Ansgar Gabrielsens forslag om å
åpne helsehuset for private aktører.
KONKLUSJON
Støtteforeningen har nå arbeidet i 15 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. Vi arbeider
fortsatt for folkevalgt styring i stedet for helseforetak.
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 lokalsykehusene. 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.

