
BERETNING 2021 - Støtteforeningen for Harstad Sykehus.   

 

Styret: 

Leder   Viktor Johnsen     Kvæfjord    på valg 2022 

Kasserer  Margareth Bakken    Harstad    på valg 2022 

Sekretær  Frode Bygdnes     Harstad    på valg 2023 

Styremedl. Jens Holmboe     Harstad    på valg 2023 

Hugo Ingebrigtsen    Harstad    på valg 2023 

Rolf Fredrik Bendiksen    Harstad    på valg 2022 

Andreas Hay     Harstad    på valg 2023 

Varamedlem  Per Lien     Harstad    på valg 2022 

Årsmøtet velger leder og styret konstituerer seg sjøl. Årsmøtet valgte en ekstra inn i styret for å få 

breiere representasjon. Da et av styremedlemmene trakk seg fra styret rett etter årsmøtet pga. 

konflikt med andre oppgaver, har antall styremedlemmer blitt som før. 

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. Det er naturlig at folk fra Harstad er i flertall, men det er viktig at 

styret ser resten av regionen. I år har vi jobbet med kontakt til alle kommunene rundt sykehuset, og 

vi håper dette kan bli synbart i fremtidige valg. Styremøtene har i denne corona-perioden vært holdt 

i Rådhusets kantine for at vi skulle kunne holde avstand. Det er avholdt 9 styremøter. 22/6 – 15/9 -

12/10 - 22/10 – 2/11 – 2/12 – 1/2 – 24/2 og 23/3. Styret har også kommunisert på e-post. Vi har satt 

oss som mål å holde styremøte første tirsdag i måneden og ellers ved behov. 

 

Støttearbeid:  

Årsmøtet ble avholdt 1. juni i 2021. Utsettelsen på 4 måneder var pga. covid-pandemien. Tema som 

ble presentert på Årsmøtet, var om øyesykdommer. Lege Arve Kristiansen holdt foredrag som ble 

publisert på facebooksida til sykehusets venner, hvor den enda ligger. 

Den 22. oktober hadde styret møte med leder av Harstad sykehus, Gina Johansen hvor det ble tatt 

opp en rekke saker. Dessverre ser det ut til at føden i Harstad og Narvik fortsatt vil veksle med å 

være sommerstengt, og at dette er blitt et permanent tiltak for å avvikle sommerferien. Sykehuset 

arbeider godt for å unngå korridorpasienter, samtidig er det mange pasienter som ikke får plass hos 

kommunen når de er ferdigbehandlet. Et krav på 15. mill til kommunene for ferdigbehandlet 

pasienter som er blitt liggende på overtid, er ødeleggende for samarbeid.  Vi fikk orientering om 

planer når det nye helsehuset vil foreligge, noe som vil forbedre overgangen for pasienter mellom 

sykehus og kommunetjenesten.  

Som en oppfølging av møtet med UNN Harstad og ideer fra årsmøtet, ville styret forsøke å få til et 

dialogmøte med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi annonserte først et møte til 2. 

nov. 2021. Da viste det seg at tidspunktet ikke passet for sykehusets fagfolk. Vi utsatte da møtet til 

9.desember. Men da ble landet nedstengt på nytt pga. pandemien. Et slikt dialogmøte med 



ordførerne og fagfolkene kunne ikke avholdes når de samme personene gikk ut og oppfordret til 

nedstenging av samfunnet.  

Nytt forsøk ble gjort den 24. februar 2022. Da var samfunnet igjen åpnet, men noen av ordførerne og 

helsepersonellet måtte melde forfall pga. coronasykdom. Likevel ble det avholdt et vellykket møte 

der referatet ligger på : Ref0222.pdf (sykehusvennene.no)  

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de kommunene som deltok, og Gina ga en god orientering om 

sykehusets arbeid. Styret i Støtteforeninga er av den oppfatninga at et slikt dialogmøte er viktig for 

at ressursene i kommunene og på sykehuset, skal se og samarbeide bedre. Spesialisthelsetjenesten 

hadde tillyst et slikt møte selv i desember 2021, men dette utgikk av samme grunn som vårt.  

Støtteforeninga har gjort forskjellige henvendelser direkte til både Helse Nord og UNN. Vi har fått 

høflige svar. De er derfor klar over at Støtteforeninga er aktiv i å følge med på det som skjer ved 

sykehuset.  

Styret hadde møte med en av optikerne i byen for å få argumenter til kravet om øyeoperasjoner lagt 

til sykehuset vårt. På bakgrunn av møtet gjentok vi kravet om å få ambulerende leger til sykehuset 

som kan gjøre øyeoperasjoner. Et styremedlem hadde fått innkalling for øyeoperasjon med en 

ventetid på 60 uker, over et år. Støtteforeninga brukte dette eksemplet og fikk oppslag i NRK 

Nordland og NRK Troms den 14/2. UNN-ledelsen måtte ut og svare og skyldte på manglende tilgang 

på leger og annet helsepersonell.  

Vi fikk satt oppmerksomheten på to forhold. Det ene at det er bedre at spesialistene reiser fremfor 

pasientene. Derfor må vi ha en spesialisthelsetjeneste som er desentralisert og kan behandle 

pasientene nærmest mulig hjemsted. Og vi må få utdannet flere spesialister innen helsevesenet. Og 

disse må fordeles til lokalsykehusene og ikke bare dekke opp behovet på de store sykehusene. 

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.  

 

Medlemmer  

Støtteforeningen for Harstad sykehus har 125 registrerte medlemmer og 7 organisasjoner i 2021. 

Med familiemedlemskapet er vi opp mot det medlemstallet årsmøtet i fjor satte som et mål, et 

medlemstall på ca. 200 som tidligere. Vi har nå fått inn e-postadresse til de fleste medlemmene, så vi 

vil slutte med å sende ut brevgiroer. Dessuten er det de færreste som bruker giro nå, den fungerer 

bare som en påminning for kontingent. Vi vil også arbeide med sms-meldinger. Dette er både 

enklere og billigere enn post. Og det er mer effektivt om vi skulle måtte mobilisere for aksjoner.  

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. De medlemmene vi ikke har e-post til, vil vi prøve å nå 

enten med telefon eller post-brev. Medlemmer som ønsker å sende melding til Styret i 

Støtteforeninga, kan sende  post@sykehusvennene.no  

Vår nettside www.sykehusvennene.no  har vært nede. Det var Hålogaland IT som sendte web-

hotellet over til funn.no som så bare avviklet denne tjenesten da de skiftet navn til iteam.no  

http://www.sykehusvennene.no/Ref0222.pdf
mailto:post@sykehusvennene.no
http://www.sykehusvennene.no/


Vi har nå fått nytt web-hotell og sida er oppe og går igjen, men må bearbeides litt. Nettsida fungerer 

både som arkiv og som melding om vår organisasjon.  

Vedtektene til Støtteforeninga sier at årsmøtet skal være avholdt innen februar. I alle år før 

pandemien, har vi praktisert årsmøtet i løpet av mars. I år er vi tilbake til normalen. Derfor er det 

aktuelt at vi endrer vedtektene fra februar til mars, og at vi skriver fortrinnsvis avholdes innen mars. I 

denne pandemien har det vært umulig å overholde den fristen.  

 

Økonomi   

Støtteforeningen for Harstad Sykehus har en solid økonomi. Regnskapet for 2021 er revidert og 

godkjent av revisor og viser et overskudd for på kr. 4.747,58. Pr. 01.01.2021 viser saldo i Sparebank 

68o Nord, på kr. 103.439,91. Vi ønsker ikke å øke medlemskontingenten for 2022 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 5000 kroner for 2021 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 flere personer. 

Vi kommer tilbake til konkrete temaer nå når vi kan begynne med medlemsmøter igjen.  

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 ser kombinasjonen helsehus og sykehus som en fordel 

også for å få rekruttert helsestudenter til Harstad. Dette arbeides det med sammen med politikerne 

og sykehuset.  

Konklusjon  

Støtteforeningen har nå arbeidet i 18 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.  For tiden er vår region dårlig 

representert både i UNN-ledelsen og i Helse Nord. Vi ønsker sterkere politisk kontroll med 

foretakene.  

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.  

  

  


