
BERETNING 2019 

Støtteforeningen for Harstad Sykehus. 

STYRET 

Styret har bestått av: 

Leder                                    Viktor Johnsen   Kvæfjord    

Nestleder                            Ninni Torblå Korsmo  Harstad 

Kasserer                              Margareth Bakken  Harstad 

Sekretær                             Frode Bygdnes   Harstad 

Styremedlemmer:  Hugo Ingebrigtsen  Harstad 

                                             Rolf Fredrik Bendiksen  Harstad 

    Andreas Hay   Harstad 

Varamedlem                      Per Lien   Harstad 

 

Styret har vært sammensatt av folk fra Kvæfjord 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 for 

støttearbeidet for sykehuset. Styremøtene har vært holdt på LHL sin stue. Det har vært avholdt 8 

styremøter. I tillegg har styret kommunisert på e-post. 

 

MEDLEMMER 

Støtteforeningen for Harstad sykehus har 167 enkeltmedlemmer og 8 organisasjoner i 2019. Vi bør 

tilstrebe oss å klare å holde medlemstallet på ca 200 som tidligere. Nå har vi en liten tilbakegang som 

kan skyldes at vi langt på veg er sluttet med å sende ut giroer som ikke brukes lenger. Da 

portoutgiftene er blitt urimelig store, bør vi kommunisere med medlemmene på e-post og sms der vi 

kan oppfordre medlemmene å betale kontingent. Teknologien muliggjør oftere og raskere kontakt 

med medlemmene, ikke minst på sosiale media.  

 

Vi har ei nettside som kan brukes til å gi meldinger og informasjon til medlemmer. Da det har skjedd 

lite det siste året, har oppslagene her vært få. Facebook-gruppa «Støttegruppe for Harstad Sykehus» 

brukes aktivt til meldinger og her når vi flere enn medlemmene også. 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 2019 er revidert og 

godkjent av revisor og viser et overskudd for på kr. 8.070,-. Pr 01.01.2020 viser saldo i Sparebank 68o 

Nord, på kr. 97.032,33. 

Vi ønsker ikke å øke medlemskontingenten for 2020 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.  



Støtteforeningen for Harstad sykehus var så heldig å motta 3000 kroner i år igjen fra Harstad 

sparebank som er vår bankforbindelse. Det er veldig bra at banken støtter opp om lokale tiltak. 

Foreningen har søkt om samme gavemidler som i 2019, og håper vi lykkes i år og. 

ARBEID 

Til årsmøtet i 2019, 19.mars, fikk vi anestesioverlege Rolf Arne Iversen til å orientere oss om et godt 
og veldrevet lokalsykehus i Harstad. Anders Nordgård orientere om sykehusets kirurgi og behovet for 
3D-kamera ved kikkhulloperasjoner. Han forklarte sykehusets behov for 3-D laparoskopi for å gjøre 
kirurgien tryggere, bedre og enklere. 
 
Årsmøtet vedtok at styret skulle starte en innsamlingsaksjon og bevilget samtidig kr. 75.000,- til dette 
formålet. Styret gikk ut den 26. mars med oppfordring til byens befolkning, lag og foreninger om å 
bidra til viktig utstyr for sykehuset vårt. Støtteforeningas opprettet konto 4730.18.63728 til formålet. 
Målet var 1,55 millioner til anskaffelse av 3-D kikkhullskamera ved Kirurgisk avdeling UNN Harstad 
 
Da Trond Mohn fra Bergen, hadde gitt mange millioner til UNN Tromsø, tok styreleder kontakt med 
ham via felles kjente. Styret poengterte at det var konkurransevridende at UNN Tromsø fikk 
operasjonsutstyr og ikke Harstad og ba om bidrag til laparaskopi-utstyret. Svaret vi fikk var at Mohn 
ville betale hele beløpet, og at det ville skje direkte til UNN.  
 
Styret fikk så driftsleder Gina M. Johansen til å komme på styremøte den 30.april. Det kom da frem 
at UNN Harstad nå var i kontakt med Mohn som hadde gått inn og finansiert utstyret. Styret vedtok 
da at innsamlingsaksjonen skulle gå til ekstra skjerm og nødvendig tilleggsutstyr til 3D-kamera da 
dette ikke var tatt med. Etter hennes orientering, vedtok styret å sette grense for innsamlinga på kr. 
150.000,- for dette ekstrautstyret. Da sykehuset så gikk ut og bestilte utstyret, fikk de nødvendig 
tilleggsutstyr med på kjøpet. Vår Innsamlingsaksjon ble da stoppet den 7.november 2019 og da var 
kommet inn kr. 91.700,- på konto. Dette overføres som forutsatt, UNN Harstad til bruk på kirurgen. 
 
ANDRE OPPGAVER 
Hele tida har vi arbeidet for en onkolog. Vi trodde vi hadde vunnet frem med dette kravet da vi fikk 
klare lovnader. 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.  
 
Styret har arbeidet med ambulansen for sykehuset. Vi har uttalt oss mot nedleggelse av 
ambulansebåt og krav om å beholde ambulansehelikopter-basen.  
 
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 Harstad sykehus. Debatten er kommet opp i forbindelse med at Harstad 
kommune ønsker å bygge Helsehus på sykehustomta. Støtteforeninga ønsker begge deler. Saka er på 
høring i Harstad kommunestyremøtet den 27. februar, men blir avgjort av UNN-styret på neste 
styremøte. Det ser ut til at helsehuset kan få sin plass foran et nytt tilbygg til UNN.  
 
Styret fikk Jens Holmboe til å komme på styremøtet og orienter om hans betraktninger om 
sykehusutbygging. Han vektla erfaringene fra bl.a. Kirkenes der sykehuset er blitt nytt, men innholdet 
er redusert. Vi bør ha et våkent blikk for hva som blir innholdet i det påbygde sykehuset i Harstad.  
 
Da UNN-styret var på besøk på Harstad sykehus, fikk Støtteforeninga møte styret. Vi tok opp både 
sommerstenging av fødeavdelinga, ambulansebåten, psykiatrien og ønske om nytt sykehus. Den nye 
lederen Linaker hørte på og ga sin sympati for styrets meninger. 
 



22. juni hadde bunadsgeriljaen aksjon i Harstad for bedring av fødetilbudene. Støtteforeningas 
sekretær ble spurt om å holde appell. Denne ble godt mottatt på torget på en lørdag.  
 
Støtteforeninga var og aktiv med på høstens valgkamp der ambulansebåten Alden var et av temaene 
i valgkampen. 
 
Årsmøtet var i år kunngjort til 18.mars. Knapt ei uke før kom helsemyndighetene med forbud for slike 
samlinger pga pandemien. Vi hadde planlagt årsmøtet på sykehuset, men der ble det innført 
begrensa besøk. Restriksjonene rammet og våre innledere til temaet ambulanse. Sykehusene ble sett 
på som et sårbart punkt dersom pandemien skulle føre til mange innleggelser. Denne 
problemstillinga har også aktualisert behovet for å ha mer medisinsk forbruksutstyr på lager, større 
kapasitet enn til den daglige drift og flere senger. Nå ble rehaben brukt til krisehåndtering og mange 
ordinære pasientbehandlinger ble utsatt. Pandemien har blitt enda et argument for å styrke 
lokalsykehuset.  
 
 
 
KONKLUSJON 

Støtteforeningen har nå arbeidet i 16 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 et 

fylkesting som styret, overtok nå helseforetak. Styremedlemmene i UNN er ikke lenger ansvarlig for 

noe folkevalgt organ. Siden helsereformen, har vi fått samhandlingsreformen, og nye reformer 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.                                            


