Støtteforeninga for Harstad sykehus krever folkevalgt styring av helseforetakene.
Sykehusene var tidligere styrt av folkevalgte da fylkeskommunen driftet
spesialisthelsetjenesten. Etter helseforetaksreformen fra 2001 har spesialisthelsetjenesten
bygd opp et urimelig stort byråkrati som også har fjernet seg fra folket. Vi har sett det med
lederlønninger og sluttpakker som stikker av med helsekronene.
Det siste signalet på at vi har fått et nytt arrogant toppskikt for helseforetakene, er Helse
Nord sin utplukking av styrer til de 5 foretakene i landsdelen. Her satte Helse Nord til side
alle innstillinger fra folkevalgte organ i Troms. Fylkestinget anbefalte Arnfinn Sundsbø, mens
Helse Nord valgte å hente inn Ansgar Gabrielsen fra Oslo. Å hente inn Oslo-folk til å lede
styret i Universitetssykehuset Nord-Norge, er i seg selv provoserende.
Bare for UNN-styret er hele 4 av styrets medlemmer hentet utenfra UNN sitt geografiske
område. Det viser at Helse Nord ikke tenker på reiseutgifter og kostnader ved styring av
helseforetakene. Dette er kostnader som spesialisthelsetjenesten ikke hadde da den var
under fylkeskommunen.
Det kan se ut som at Helse Nord bevist unngår å hente inn folk med lokalpolitisk erfaring.
Det er direktører i offentlige og private selskaper som her er blitt håndplukka.
Støtteforeninga er redd for at disse ikke vil prioritere helsepolitikk fordi det kan gå ut over
deres toppjobber i f.eks. Norsk Hydro, Barents Naturgass, Fjord Marin Holding, Mo
Industripark m.fl. Helse Nord har plukket ut folk som har forventninger til høye honorarer.
Representanter for den menige mann og kvinne på gata, er det ikke funnet plass til.
At dette er i ferd med å bli et lukket styre, kan en og se på at det er funnet grunn til å putte
inn flere fra andre helseforetak. UNN har fått viseadministrerende direktør fra Helse Bergen,
Haukeland, inn i styret. I tillegg er Helse Nord RHF representert med ett medlem eller
observatør i hvert styre.
Helse Nord har med sitt valg av nye styrer, svekket tilliten til befolkninga. Støtteforeninga
krever folkevalgte personer inn i styrene.

