
BERETNING 2016  

Støtteforeninga for Harstad Sykehus. 

STYRET 

Styret har bestått av: 

Leder                                    Håkon Brox                2016  på valg 

Nestleder                            Gunnhill Andreassen  2015 – 2016  på valg 

Kasserer                              Viktor Johnsen   2016 – 2017  ikke på valg 

Sekretær                             Frode Bygdnes   2015 – 2016  på valg 

Styremedlemmer:  Rita Lindbøl   2016 – 2017  ikke på valg 

                                             Hugo Ingebrigtsen  2015 – 2016  på valg 

                                             Ninni Korsmo   2016 – 2017  ikke på valg 

Varamedlem                      Per Lien                2016  på valg 

 

Styret utgjør en god representasjon fra de kommunene Harstad Sykehus betjener, fra Skånland, 

Tjeldsund og til Kvæfjord og Harstad. Styremøtene har vært holdt på LHL sin stue. Det har vært 

avholdt 6 styremøter.  

 

MEDLEMMER 

Støtteforeninga har et solid grunnfjell på 190 medlemmer. I tillegg har Støtteforeninga 20 

organisasjoner som har tegna medlemskap, men få bedrifter. 

Vi har noen medlemmer som glemmer å føre på navn når de betaler, og banken tolker det som at 

deres kunder ønsker å være anonym. Det sørgelige er da at vi ikke får sendt dem innkalling til f.eks. 

årsmøtet.  

Vi har ei nettside som kan brukes til å gi meldinger og informasjon til medlemmer. Den bør kanskje 

bli mer oppdatert slik at medlemmene i større grad ser nytten i å gå inn på siden vår. Vi skulle gjerne 

hatt flere e-postadresser for våre medlemmer. Det ville spart oss for portoutgifter og gitt raskere 

meldingsflyt. Facebook-gruppa «Støttegruppe for Harstad Sykehus» brukes aktivt for meldinger og 

medlemmene oppfordres til også å bruke denne. 

 

ØKONOMI 

Laget har en solid økonomi. Til tross for et underskudd på 2165,- kr. på drifta for 2016, så er 

beholdninga på kr. 147 488,-. Vi ønsker å beholde den lave kontingenten på kr. 100,- pr medlem. Det 

gir oss god nok økonomi for det aktivitetsnivået vi er på nå. I tilfelle det blir behov for aksjoner, bør 

beholdninga være så pass som den er nå. For å øke aktiviteten, bør vi basere oss på økt antall 

medlemmer.  

 

STYREARBEID 

Styret har kommunisert på e-post og på den måten vært mer aktiv enn antall styremøter kan gi 

inntrykk av. Bl.a. kommuniserte vi om legestreiken i høst, om den ville bli utvidet til Harstad Sykehus. 

Den ble løst rett før legene her ble tatt ut. 

 



I perioden har det vært fokus på overbelegg ved sykehuset. Det har vært 100 % sengebelegg som er 

uforsvarlig høyt. Dette medfører rovdrift på leger og sykepleiere fordi det er for få helsepersonell til 

et så stort belegg. Resultatet kan en se med 15 % sykefravær. Det er dyrt å drive på denne måten, 

løsninga må være flere stillinger. Når en skal evaluere helsetjenester, er en viktig parameter hvordan 

pasientene opplever det. Da er oppfølging og flere hender helt sentralt.  

  

Styret ønsker å få reist fokus på psykiatritjenesten ved sykehuset. Det er et vanskelig tema, men vi 

fant meldinga fra Tromsø interessant der de vil erstatte medikamentbruk med personlig behandling. 

Dette skal vi forsøke å få fulgt opp. 

 

Det pågår nå en dragkamp om rehabiliteringsstillinger skal overføres til Tromsø fra Harstad. Det er en 

sentralisering som vi må holde et beredskap på. 

 

Vi vant frem med kravet om onkolog, kreftspesialist til Harstad sykehus. Vi ble lovet en slik spesialist 

hit i 50 % stilling. Dette er ikke innfridd fordi tilstedeværelsen er mindre. Det arbeides kontinuerlig 

med å få på plass den stillingsprosenten vi ble lovet, aller helst en kreftspesialist i full stilling. 

 

Styret vedtok å slutte seg til den nasjonale stormønstringa mot helseforetakene. Konferansen ble 

holdt i Kristiansund den 20.august og var en samling av Folkebevegelsen, Helsetjenesteaksjonen og 

KIL (Kommunenes interesseorganisasjon for Lokalsykehus), samt fra Fagforbundet. Sekretær Frode 

Bygdnes deltok på konferansen fra Støtteforeninga og fikk god kontakt med lokalaksjonene bl.a. i 

Rjukan, Volda, Nordfjord og Kristiansund.  Konferansen ga et godt bilde av den kampen som har vært 

på Nord-Vestlandet. Mottoet for aksjonen her var «Nærhet redder liv». Denne aksjonen skapte 

reaksjon fordi de store landsomfattende aksjonene gikk sammen for første gang. Nå samla de seg om 

et felles krav om folkevalgt politisk styring av sykehusene. 

 

Viktor Johnsen deltok på Brukerutvalgets dialogseminar på Bikuben i Kvæfjord 17.februar i år. 

Støtteforeningen er interessert i å høre om og samarbeide med brukerorganisasjonene, og her fikk vi 

orientering om deres arbeid og informasjon om Helsedirektoratets kritikk av UNN for manglende 

medvirkning av brukerne.  

 

HELSEHUS 

I januar 2016 inviterte Støtteforeninga til et åpent møte om helsehus. Dette skapte stor debatt og 

skarpe motsetninger. Støtteforeninga spissa problemstillinga til om Harstad kommune sitt Helsehus 

vegg i vegg med Harstad sykehus, ville bli en gjøkunge for lokalsykehuset. Møtet var godt besøkt og vi 

fikk belyst flere problemstillinger. Støtteforeninga var og invitert til å orientere om vårt arbeid hos 

Harstad Pensjonistforening, men etter vårt januarmøte ble det avlyst. 

Etter møtet fikk Støtteforeninga sitt styre invitasjon av kommunelege Frode Risdal til å komme til et 

orienteringsmøte med Harstad kommune. Dette takket vi ja til og skulle bare vente på innkalling. Den 

kom aldri.  

Den 23.05.16 holdt Harstad kommune orientering for politikerne om helsehuset. Vi var ikke innkalt, 

men alle politiske møter skal være åpne, derfor oppfordra vi styremedlemmene om å møte. På kort 



varsel var det vanskelig å komme i fra på jobb siden møtet var kl. 12.00 på dagtid. Ut fra referat vi har 

fått må vi konkludere med at det fortsatt er liten avklaring om hva helsehus skal være og hvordan det 

skal bygges og finansieres. 

Lars Vorland, direktør for Helse Nord, orienterte Troms Fylkesting om Helse Nord sine planer i 

junimøtet den 16.06.16. Her nyttet sekretæren anledningen til å få stilt spørsmålet om Helsehus. 

Vorland bekreftet at dersom det var sterke nok kommuner, så skulle oppgaver som rehabilitering 

overtas av primærhelsetjenesten, det var i tråd med samhandlingsreformen.  

LOKAL LEDELSE 

Vi fikk og stilt spørsmål om lokal ledelse ved sykehusene. Helseforetakene var pålagt å opprette lokal 

ledelse ved lokalsykehusene som i Harstad. Det arbeides med å få på plass stedlig ledelse, men den 

faglige ledelsen må UNN Tromsø stå for. Det kom ikke klart svar på hvordan de skulle løse pålegget 

om stedlig ledelse.  

Støtteforeninga har derfor jobba videre med spørsmålet om lokal ledelse ved Harstad sykehus. Den 

17. november fikk styret møte Liv Finjord som var tilsatt som lokal leder ved Harstad sykehus. Styret 

fikk en meget god og fyldig orientering om hennes arbeid. Spesielt viktig viste det seg at det ble 

utredet regnskapstall lokalt som viste Harstad sykehus sine behov og som samtidig viste 

produksjonen dette sykehuset har. Styret i Støtteforeninga gikk fra møtet med den forståelsen at det 

var et stort fremskritt at en nå hadde en konkret person å henvende seg til, men klinikkmodellen for 

UNN er ikke forlatt. Vi følger spendt med hvordan disse modellene kan la seg kombinere.  

Ordføreren i Kvæfjord, Torbjørn Larsen, har uttalt seg til Harstad Tidende 20.02.17 at kommunen ikke 

er helt fornøyd med dagens organisasjonsmodell innenfor sykehussektoren: «Det kan være 

utfordrende å forstå hvor henvendelser skal adresseres». Ordføreren vil ha en lokal ledelse både med 

faglig ansvar, budsjettansvar og personalansvar. Kvæfjord kommune var ikke tilskrevet om for å 

uttale seg om UNN sine planer, desto bedre var det at denne uttalelsen likevel kom.  

AMBULANSE 

Ambulansehelikopter er lagt til Evenes. Nå da Evenes flyplass skal utbygges for forsvaret, er det snakk 

om å flytte ambulansehelikopteret. Vi bør arbeide bevisst mot en sentralisering av 

ambulansehelikopter til Tromsø eller /og Bodø. I tilfelle helikopteret ikke kan være på Evenes, bør 

den legges til vårt sykehus. 

En bil-ambulanse ble fasa ut på Sortland, Styret vurderte å komme med støtteuttalelse til Sortland, 

men avventet reaksjon fra foreninga i Vesterålen. Vi kan fort få forslag om nedleggelse av 

ambulansebåten fra Bjarkøy når denne forbindelsen står ferdig. Det må bli en kampsak, for 

øybefolkninga blir ikke uten ferge når de må til sykehus. 

 

 

VEDLIKEHOLD 



Støtteforeninga har registrert at Harstad sykehus har hatt et meget høyt belegg. Det er rett og slett 

for få sengeposter ved sykehuset i forhold til de tjenestene sykehuset yter. Vi ser flere 

betenkeligheter ved det. De faglige smittevern-problemer tar nok fagmiljøet seg av, slitasje på 

personell tar forhåpentlig fagforeningene seg av. Med et stort belegg øker også slitasjen på 

bygningsmassen. Som støtteforening ønsker vi å få belyst vedlikeholdsplaner og opprusting av vårt 

sykehus, særlig fordi vi ser at våre naboer har og er i ferd med å få rustet opp sine sykehus. Særlig ser 

vi at UNN sine midler går til UNN Tromsø sin store utbygging. Nå fungerer vi som et 

avlastningssykehus for Tromsø og den dagen det ikke er lengre behov for det, så sitter vi kanskje 

igjen med et nedslitt sykehus og pasientoverføringene vil fort bli fra Harstad til Tromsø fremfor 

reparasjon og opprusting. Satsinga i Tromsø skal forsvares og da er det en fare for at både Narvik og 

Harstad bygges ned for å sende disse pasientene til Tromsø.  

Det var derfor godt å se at drift- og eiendomssjef i UNN, Gina M Johansen, gikk ut i media og grep fatt 

i behovet for vedlikehold og opprusting ved Harstad sykehus. Hennes melding om at sykehuset vårt 

må opprustes fra 1970-tallets behov til dagens behov, var beroligende. Derfor inviterte vi henne til 

Årsmøtet for å gi informasjon om dette arbeidet. 

KONKLUSJON 

Styret i Støtteforeninga har fulgt med på hva som skjer. For tiden er det stor aktivitet ved sykehuset 

som også gir vekst og positive ringvirkninger. Det har blitt overført pasienter fra UNN Tromsø til 

Harstad. Harstad sykehus betjener et større omland enn det sykehuset er beregnet for. 

Vi ønsker ikke å krisemaksimere situasjonen. Det kan gå ut over rekrutering som kanskje er et av de 

store utfordringene for lokalsykehusene på sikt. Samtidig ønsker vi ikke å provosere våre 

nabosykehus i Narvik og på Stokmarknes. Disse er for tiden tross alt sterkere pressa enn Harstad 

sykehus. Vi fører mye den samme kampen, og vil om nødvendig heller prøve å skape allianse og 

samarbeid med støtteforeningene der.  

Om situasjonen for sykehuset vårt er bra og ingen nedbyggingsforslag foreligger, ser vi det som viktig 

at vi opprettholder Støtteorganisasjonen vår. Med at organisasjonen er på plass, er det fort å kunne 

mobilisere om det skulle bli behov for det. Vi er nå en organisasjon som går inn i det 14 år og har 

dermed fått litt erfaring i støttearbeid for alle brukerne av Harstad sykehus. Denne erfaringa er det 

viktig å holde på. Så vi oppfordrer fortsatt folk til å tegne medlemskap til en symbolsk sum på kr. 100 

pr person. Samtidig oppfordrer vi næringslivet om å støtte oss i arbeidet slik det bl.a. gjøres i Narvik. 

En spesiell takk til Harstad Sparebank som har gitt oss støtte i arbeidet. 

 

Styret 


