Harstad, den 15.februar 2016
HARSTAD SYKEHUS
Støtteforeninga for Harstad Sykehus vil avholde årsmøte 31.mars 2016. Så lenge folk bruker
begrepet «Harstad Sykehus», vil vi bruke det navnet. Om noen vil foreslå endring av navnet,
så er det ei årsmøtesak. Styret er oppdatert på at vårt sykehus heter UNN Harstad, men det er
ingen grunn til at vi skal skifte navn. Tvert om, vi ønsker å vise uavhengighet til UNN. Folk
veit godt hvor Harstad Sykehus er, og navnet er med på å demonstrere at vi vil ha et fullverdig
og godt selvstendig lokalsykehus. Det er sykehuset og ikke nødvendigvis UNN-ledelsen vi er
en støtteforening for. Støtteforeninga ble stiftet 9. februar 2004. Hvert år har vi hatt ca. 250
betalende enkeltmedlemmer, ca. 30 organisasjoner og noen bedrifter. I denne sammenheng
kan vi og nevne at vi fikk kjærkommen støtte fra Harstad Sparebank i 2015. Kontingenten er
bare kr. 100,- for enkeltmedlemmer fordi vi ønsker oss mange medlemmer. Det er de mange
som gjør oss sterk. Og medlemsbasen gir oss et solid nettverk for å arrangere nødvendige
aksjoner for vår sykehus.
For 12 år siden blomstra Støtteforeninger opp rundt om i landet fordi lokalbefolkninga følte at
lokalsykehusene deres var truet. Noen kalte seg Venneforeninger, noen Aksjonskomiteer og
vi i Harstad, sammen med Stokmarknes, valgte å kalle oss for Støtteforening. Vedtektene for
disse gruppene er ganske like og er langt på vei bygd opp etter innspill fra fagbevegelsen sin
støtte til en av de første aksjonskomiteene som var på Røros. Samtlige foreninger rundt om i
landet, har gått sammen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Vi er bevisst på at vi trenger
mange lokalsykehus i dette langstrakte landet. Slik sett har støttebevegelsen tatt opp arven fra
den folkebevegelsen som var rundt 1900 i å kreve lokalsykehus. Folk ønsker den tryggheta et
sykehus utgjør når en blir plutselig skadet eller syk. Da er tid en av de viktigste faktorene for å
bevare liv og helse.
Støtteforeninga er ikke å betrakte som et brukerutvalg. Helseforetakene har et bra samarbeid
med brukerorganisasjonene som organiserer kronikerne. De er helt riktig representert i styrer.
Og pasientene har pasientombud. Vi konkurrerer ikke med dem, vi ønsker å samarbeide med
dem. Støtteforeninga representerer alle, også de som ikke er pasienter enda. For folk ønsker å
ha denne sikkerheta et sykehus utgjør i Harstad. Vi representerer hele befolkninga som vil ha
sykehuset som den helsegarantien det er med fullverdig akutt og gode team. Derfor
oppfordrer vi flest mulig til å komme på årsmøtet 31. mars på auditoriet til Harstad Sykehus.
Dette brevet går ut til både medlemmer som har betalt kontingenten i 2015 og til tidligere
medlemmer. I tillegg til å fornye kontingenten, ber vi og om at vi kan få deres e-postadresse.
Dette både for å kunne kommunisere enklere og billigere med medlemmene, men også for å
bygge opp en beredskap for eventuelle fremtidige aksjoner. Vi blir å sende bl.a. beretning og
referat fra årsmøtet til de medlemmene vi har e-post til.
e-post kan meldes inn til bygdnes@online.no
Kontingenten kan betales til konto: 4730 06 23812
Styret i
Støtteforeninga for Harstad Sykehus

