
     Beretning 2015       
Støtteforeninga for Harstad Sykehus. 

 

Styret: Styret har bestått av  

Leder Håkon Brox,    valgt for 2015 
 Nestleder Gunnhill Andreassen  valgt for 2015 - 2017 
 Kasserer Viktor Johnsen  valgt for 2014 - 2016 
 Sekretær Frode Bygdnes  valgt for 2015 - 2017 
 Styremedlem Rita Lindbøl  valgt for 2014 - 2016 
 Styremedlem Hugo Ingebrigtsen valgt for 2015 - 2017 
 Varamedlem Per Lien   valgt for 2015 
 

Styret har hatt 7 møter i perioden. Oppmøtet til styremøtene har vært gode og styret har arbeidet 

kollektivt og hatt et godt samarbeid.  

Hugo Ingebrigtsen og Frode Bygdnes deltok på Hørselshemmede forening i forbindelse med deres 

aksjon om å få ned ventetiden for høreapparat. 

Frode Bygdnes var forespurt om å stille på Harstad Pensjonistforening sitt medlemsmøte 7.mars for å 

orientere om Støtteforeninga sitt arbeid. Dette møtet ble avlyst. 

Styret var representert på Stortinget ved Frode Bygdnes, den 14. januar 2016. Det var høring om 

Stortingsmelding nr. 11. Her ble våre krav om fullverdige lokalsykehus fremmet. 

Det hadde vært ønskelig at Støtteforeninga hadde vært tilstede i Oslo 12. august 2015 da 

Folkebevegelsen for lokalsykehus hadde aksjon utenfor Stortinget. Ingen av styrets medlemmer 

hadde anledning til å dra, men vi har fått informasjon om en vellykket aksjon. 

Vi hadde og ønsket å være i Bodø på Helse Nord sin invitasjon 5.januar 2016. Igjen høvde det seg ikke 

for styremedlemmene å dra. 

 

Styret valgte å si opp vår postboks på Harstad posthus fra 31.12.2015. Det kom ingen post til denne 

og de få regningene som kom, ble gjerne liggende over forfallstid med de problemene det medførte. 

Vi sparer nå mer enn kr. 1000,- i året og vi får regninger og post direkte til de tillitsvalgte. På nettsida 

vår kan medlemmene finne hvem som har hvilke verv og hva den enkelte sin e-post adresse er. 

 

Vi har og vurdert å skaffe oss billigere web-hotell. Det arbeides med det. Domenenavnet 

www.sykehusvennene.no har vi.  

 

Medlemsmassen:  

Støtteforeninga har hatt ca. 170 betalende enkeltmedlemmer, 7 organisasjoner og 2 bedrifter. I 

tillegg har vi fått solid økonomisk støtte fra Harstad Sparebank til vårt arbeid. I kontingent tilsvarer 

det 20 bedriftsmedlemskaper. 

 

Vi sendte ut innbetalingsgiro til nærmere 300 personer som er eller har vært medlemmer, samt til 

kontaktpersoner. Siden medlemstallet de siste årene har gått sakte ned, bør en kanskje ha en egen 

medlemsverving.  Kontingenten er pr medlem bare kr. 100,-, for vi ønsker heller flere medlemmer 

enn å øke kontingenten. Vår styrke er mange støttemedlemmer for sykehuset. 

 

http://www.sykehusvennene.no/


Vi har opprettet en egen facebook-gruppe, kalt Støttegruppe for Harstad Sykehus. Her legges det ut 

meldinger om vår aktivitet som vi tror de 237 tilsluttede personer setter pris på. Men sida bør kunne 

få et eget liv med større engasjement. Her bør medlemmer legge ut både synspunkter og stille 

spørsmål om sykehuset vårt. 

 

Medlemsaktivitet: 

Til Årsmøtet 18.mars 2015 møtte det 13 personer. Årsmøtet ga en støtteuttalelse til Narvik sykehus 

om å holde føden oppe. Sommeren 2015 var det Narvik som fikk stengt fødeavdelinga, og vi ønsket å 

vise solidaritet med dem for å demonstrere at vi her fører den samme kampen. Vi krever at 

fødeavdelingene ved begge sykehusene holdes åpen hele året.  

 

Ellers har årsmøteperioden vært ganske rolig. Men rett før årsskiftet kom den nye sykehusplanen 

med Stortingsmelding nr. 11. Den skapte engstelse for fjerning av akuttfunksjonene ved landets 

mindre sykehus.  Støtteforeninga for Harstad Sykehus, stilte spørsmål hvor taktisk lurt det er av 

Harstad kommune i denne situasjonen å bygge Helsehus vegg i vegg med Sykehuset. Vi stilte derfor 

spørsmålet: «SYKEHUS og/eller HELSEHUS?» og inviterte til åpent møte den 27.januar 2016. Temaet 

engasjerte stort og det kom mer enn 60 personer til møtet, bl.a. folk fra Harstad kommune. Maria S 

Fjellstad holdt en glimrende og informativ innledning. Det var stort engasjement om temaet og 

konklusjonen var langt på veg at vi hadde mye å diskutere og her manglet det informasjon om 

kommunens prosjekt. I tillegg er det skapt usikkerhet om skillet mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten sine oppgaver, derfor spørsmålet om vi kan få både sykehus og helsehus eller 

om helsehuset kan bli gjøkungen for lokalsykehuset.   

 

Saker: 

Støtteforeninga har arbeidet for å få en onkolog (kreftspesialist) til Harstad Sykehus. Styret sier seg 

fornøyd med at vi klarte å få en onkolog til Harstad Sykehus, men vi ønsker at denne skal stasjoneres 

fast til sykehuset. Det vil være vårt krav ovenfor UNN-ledelsen nå. Behovet viser at det er grunn til å 

ha en slik kreftekspert knytta til sykehuset, og at denne eksperten er her hele uka. Det er viktig både 

for oppgaven og for det fagmiljøet vi ønsker skal være her. Nå ser det ut til at vi bare har onkolog 2 

dager annen hver uke. Det er bare halvparten av det vi var lovet. 

 

Styret tenker at vi bør følge opp DPS, (DistriktsPsykiatris Senter). Vi har fått tips om at 

behandlingstilbudet her ikke er tilfredsstillende, men dette er et tema som er vanskelig å få konkrete 

eksempler på. Vi ønsker å arbeide videre med dette. 

 

Vi har hatt kontakt med Hørselshemmede forening. Og bisto dem med å få ned ventetiden for 

hørselsapparat. Siste tilbakemelding vi har fått er at foreninga er nå fornøyd med lovnadene, det 

gjenstår å se om dette holdes. 

 

I forbindelse med valget, ønsket vi å utfordre politikerne sitt standpunkt til lokalsykehusene. Vi fant 

ut at lokalpolitikerne i et lokalvalg, var mest bare positiv til sykehuset. Dermed la vi dette tema i ro, 

kanskje til neste valg. I stedet for å utfordre politikerne, valgte styret å utfordre Harstad kommune 

sine politikere om hva de mente om Helsehus. 

 



I perioden har det vært en episode med lang tid før ambulansen kom til åstedet. Dette aktualiserte 

debatten både om ambulansetjenesten og om flytting av vaktsentralen. Vi vil ha et våkent øye om 

denne tjenesten. Vi ser at ambulansesaken er en av de mest sentrale sakene så lenge vi ikke har en 

traumeavdeling i Haalogaland. Ambulansehelikopteret er viktig, men har og store begrensninger 

både i rekkevidde, og for vær. 

 

Støtteforeninga har i lengre tid sloss for lokal ledelse ved Harstad sykehus. Det kan se ut til at vi har 

lyktes med å få det siden de nå har ansatt Rita Pernille Martnes som lokal leder. Samtidig har nå 

helseministeren vektlagt nærheten mellom ledelse og de ansatte som behandler pasientene. Da kan 

ikke klinikkmodellen være hensiktsmessig. Prinsippet om stedlig ledelse er og et av avtalepunktene 

blant politikerne på Stortinget nå.  

 

Støtteforeninga vil takke for godt samarbeid med sykehusets administrasjon.  

 

Styret. 

 

   

  

 

 


