
BERETNING 2020 - Støtteforeningen for Harstad Sykehus.  

Styret: 

Leder   Viktor Johnsen     Kvæfjord   på valg 2022 

Nestleder  Ninni Torblå Korsmo    Harstad   på valg 2021 

Kasserer  Margareth Bakken    Harstad   på valg 2022 

Sekretær  Frode Bygdnes     Harstad   på valg 2021 

Styremedlemmer:  

Hugo Ingebrigtsen    Harstad   på valg 2021 

Rolf Fredrik Bendiksen    Harstad   på valg 2022 

Andreas Hay     Harstad   på valg 2021 

Varamedlem  Per Lien     Harstad   på valg 2021 

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 med 

støttearbeidet for sykehuset. Styremøtene har i denne corona-perioden vært holdt i Rådhuset sin 

kantine. Det har vært avholdt 8 styremøter. Styret har også kommunisert på e-post. Vi har satt oss 

mål til å holde styremøte første tirsdag i måneden. Et styremøte er blitt avlyst pga skjerpede 

sikkerhetstiltak mot smitte. 

På styremøtet 1/12- 20 innkalte vi Jens Holmboe til å orientere om sykehusutbygginga. Etter det har 

styret invitert Jens Holmboe inn til styremøtene.  

Støttearbeid: 

Årsmøtet ble i 2020 utsatt pga covid-pandemien. Årsmøtet ble avholdt 9.juni på Rådhuset. Her 

orienterte Espen Flosand og Lone Jacobsen om ambulansebåten «Alden» og kampen for å få den 

tilbake. I tillegg fikk vi besøk av ordføreren på årsmøtet. 

Styret gjorde en direkte henvendelse til helse- og omsorgsdepartementet der vi protesterte på at 

fødeavdelingene ved UNN Harstad og Narvik stenger periodevis om sommeren. Vi fikk straks svar fra 

departementet på vegne av Bent Høie. De understreka at det skal være trykt å føde i sommer og at 

det regionale helseforetaket vil etablere følge- og vurderingsberedskap i stengeperioden. Styret er 

ikke fornøyd med svaret og vil påpeke at dette ikke bare er en planlagt nødvendighet, det skjer hver 

sommer at vi får et redusert tilbud. Vi ser også at de åpne avdelingene både i Harstad og i Narvik, er 

overbelastet disse to månedene ferieavviklinga varer. 

Allerede den 24.juni 2020 hadde Støtteforeninga dialogmøte med Harstad Kommune i 

Formannskapssalen. Her fikk vi orientering fra ordfører, varaordfører og kommunalsjef helse. Her ble 

både helsehus, utdanning av helsepersonell, klinikkmodellen for UNN, representasjon til styret i 

UNN, krav om kreftspesialist, ambulanse og fødesituasjonen for sykehuset vårt, tatt opp. Møtet 

konkluderte med at slike dialogmøter er bra for å kunne dra i lag ovenfor helseforetaket. 

Den 26. juni sendte Styret ut en uttalelse om å styrke utdanninga av helsepersonell. Vi ønsket å være 

med på å løfte opp Harstad sykehus som en god lærebedrift for 5. og 6. års legestudenter som med 

lisens kunne arbeide selvstendig og være et viktig bidrag for drift av sykehuset også sommerstid. 



 

Vi hadde forberedt et temamøte om øyesykdommer den 3. november. Innledere m.m. var klart. Vi 

planla streaming av dette foredraget om folk vegret seg til å komme i disse coronatider. Så kom det 

skjerpede smittevern-regler som gjorde at vi ikke kunne avholde temamøtet. Vi fikk god respons fra 

publikum på temaet, så vi lovet at dette skulle vi ta på nyåret. I tillegg har styremedlemmene hatt 

hyppig kontakt med både sykehuset, UNN-styret, øyeleger og andre som er relevant i denne saka. 

Kravet om øyelege og operasjoner ved Harstad sykehus er fremmet med bl.a. oppslag i media. Styret 

jobber fortsatt med denne saka. 

Den 10.mars hadde vi et informasjonsmøte om helsehus med Frode Risdal. Styret fikk en grundig 

orientering om hvordan Helsehuset vil bli å fungere etter planene. Styret fant denne informasjonen 

både interessant og viktig for vårt arbeid. Møtet varte i 2,5 time. 

Kampen for onkolog ble tatt opp igjen i høst. Vi har langt på veg mistet den tilstedeværelsen vi 

oppnådde i 2019. Derfor må denne kampen tas opp igjen. 

Vi har vært i kontakt med Stortingspolitikere for bl.a. se på sengetall. Dette er for tiden redusert med 

4 til 105 for somatikk og er fortsatt 12 for psykiatri. Dette tallet kan sammenlignes med befolkninga 

for andre sykehus. 

Vi planla å ha Årsmøtet innen fristen for vedtektene, dvs i løpet av mars. Det lot seg ikke gjøre da vi 

fikk et lokalt utbrudd i Harstad med restriksjoner der bare 10 personer kunne møte. Derfor ble 

årsmøtet utsatt.  

 

Medlemmer 

Støtteforeningen for Harstad sykehus har 88 enkeltmedlemmer og 7 organisasjoner i 2020. 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 å sende ut giroer, bare påminning om innbetaling av 

kontingent. For giroer brukes ikke lenger. Da portoutgiftene er blitt urimelig store, bør vi 

kommunisere med medlemmene på e-post og sms der vi kan oppfordre medlemmene til 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. I 

2021 var vi snar med å sende ut medlemsbrev med oppfordring om å fornye kontingenten og at vi 

skulle komme tilbake med eksakt dato for årsmøtet.  

Da det har vært vanskelig å lage arrangementer det siste året, har oppslagene heller vært få. 

Facebook-gruppa «Støttegruppe for Harstad Sykehus» brukes aktivt til meldinger og her når vi også 

ut til flere enn medlemmene. Denne sida kan medlemmene bruke til å gi oss tilbakemeldinger, 

komme med innspill eller etterlyse aktivitet. Vi har sendt ut medlemsbrev både på e-post og på vår 

nettside. De medlemmene vi ikke har e-post til, sender vi post-brev til. 

Økonomi  

Støtteforeningen for Harstad Sykehus har en solid økonomi. Regnskapet for 2020 er revidert og 

godkjent av revisor og viser et overskudd for på kr. 1.660,00. Pr. 01.01.2020 viser saldo i Sparebank 

68o Nord, på kr. 98.692,33. Vi ønsker ikke å øke medlemskontingenten for 2021 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 trenger først og fremst mange 

medlemmer. 



Støtteforeningen for Harstad sykehus var så heldig å motta 1500 kroner i år fra vår bankforbindelse 

som er Sparebanken 68oNord. Det er veldig bra at banken støtter opp om lokale tiltak. Foreningen 

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

Fremtidsplaner  

Vi har hatt ideer om å få forskjellige leger til å holde temaforedrag. På «blokka» har vi Hanne 

Frøyshov om hjerneslag, Jonas Holte om pandemien. Disse har stilt seg til disposisjon og sagt ja til å 

forelese, men det har vært umulig å avholde møtene. Vi har også ide om å invitere Jan A. Lund m.fl.  

Styret ønsker å følge opp planene for utbygging av Harstad sykehus. Første byggetrinn vil bli bak 

Helsehuset, andre byggetrinn vil bli parallelt bak dagens sykehus. Vi vil spesielt være oppmerksom på 

at innholdet i lokalsykehuset vårt ikke skal reduseres. Tvert om så ønsker vi at det blir bygd ut et 

større faglig miljø ved Harstad sykehus. Vi har registrert at to senger på Rehaben er inndratt. Dette 

misliker vi, men sykehuset hevder at det ikke har gått ut over tilbudet til pasientene. 

Styret har og diskutert den kommende valgkampen der vi bør løfte opp debatten om 

helseforetakene som driftsform. Vi ønsker at politikerne skal ha sterkere styring av sykehusene. 

Konklusjon 

Støtteforeningen har nå arbeidet i 17 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 styrte, overtok nå helseforetak. Styremedlemmene i UNN er ikke lenger ansvarlig for 

noe folkevalgt organ. Støttekomiteen ser det som viktig at vi får folk fra vært nærmiljø inn i styret. 

Dette vil vi forsøke å arbeide for i lag med lokale politikere.  

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. 

 

 


