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Til helseminister Bent Høie, 

ÅPENT BREV 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus ønsker deg til lykke med oppgaven som helseminister og vil 

samtidig gi følgende innspill – Legg ned klinikkmodellen – gjeninnsett lokal ledelse på sykehusene. 

Stoltenberg- regjeringa tillot helseforetakene å innføre sykehusklinikker som skal styre avdelinger 

over flere sykehus. Eksempelvis vil klinikkledelsen i Tromsø måtte lede avdelingene både i Tromsø, 

Narvik og Harstad. Dette er direkte uheldig av flere grunner.  

- Dette svekker samhandling med primærhelsetjenesten. Lokalsykehusene mangler 

avgjørelsesmyndighet. Avgjørelse blir dermed tatt unødig langt unna primærhelsetjenesten. 

Å organisere spesialisthelsetjenesten slik vanskeliggjør positive resultater av en 

samhandlingsreform fordi det svekker kontakten med den enkelte kommune.  

- Klinikkmodellen splitter de forskjellige avdelingene på det enkelte lokalsykehus slik at de ikke 

samarbeider godt nok ved kompliserte sykdomsbilder. 

- Dette er et unødig og fordyrende mellomledd i helsesystemet. Meldinger får en unødig lang 

veg å gå i et stort hierarkisk system. Klinikkledelsen har vist seg å være en mer administrativ 

ledelse der de helsefaglige hensyn kommer i bakgrunnen. Fremfor å bruke ressurser på 

behandling har det bygd seg opp en administrasjon. Klinikkene er et fordyrende mellomledd i 

helsesystemet.  

- Klinikkledelsen vet for lite om de avdelingene de skal lede. Klinikkledelsen blir ikke ansvarlig 

for det de bestemmer. Ansvaret er det enten direktøren i foretaket som har, eller at ansvaret 

blir delegert nedover til den enkelte avdeling på lokalsykehuset.  

 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus har i lengre tid sett behovet for en lokal ledelse for å samle 

lokalsykehuset til en effektiv enhet for å gi helse og omsorg hensiktsmessig i lokalmiljøet. Vi trenger 

en sykehusledelse som kan møte de enkelte avdelingene og deres nærkontakt med pasientene.  

 Harstad Sykehus mangler en lokal ledelse og denne bør komme på plass. 

Med vennlig hilsen for Støtteforeninga for Harstad Sykehus 

 

 

Håkon Brox /s. 

     leder       Frode Bygdnes 

           sekretær 


