For lang kø: Viktor Johnsen i Kvæfjord og leder for Støtteforeningen for Harstad sykehus,
mener at det må på plass et offentlig tilbud for øyeoperasjoner for de som bor i Vesterålen,
Harstad- og Narvik-området. Foto: Privat
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Det mener Viktor Johnsen på Borkenes. Han er leder i Støtteforeningen for Harstad sykehus,
og foreninga ønsker å fremme et bedre tilbud for dem som har øyesykdommer.
– I dag er det kø på opptil to år før man får en operasjon. Den køen vil vi ha ned. Og det er de
eldre, de over 60 år, som spesielt trenger dette tilbudet, sier han.
Johnsen etterlyser med andre ord et tilbud med kvalifiserte øyeleger som kan operere
øyesykdommer som grønn og grå stær, og det et sted i området sør i Troms og Finnmark fylke
eller nordre del av Nordland. Han mener tilbudet ved sykehusene i Tromsø og Bodø er for
langt unna, noe som spesielt går ut over de eldre.

– Jeg ser for meg at det kunne vært en klinikk i Vesterålen, i Harstad eller i Narvik. I dag er
det ikke det, etter at øyeklinikken i Narvik ble nedlagt, sier han.

– Fornuftig initiativ
– Det finnes private tilbud der man får behandling raskere. Men det hjelper lite da behandling
der koster det tidobbelte av offentlig behandling. Mange har ikke råd til det. Derfor bør det
være et offentlig tilbud i nærheten, mener han.
Støtteforeningen har engasjert seg i denne saken. Den har tidligere gjort en stor innsats for å
forbedre tilbudet for kreftrammede ved sykehuset i Harstad.
– Foreningen jobbet i 2016 fram tilbudet med en kreftekspert, en onkolog, ved sykehuset. Nå
vil vi også bedre tilbudet for dem som lider av øyesykdommer. Det er Universitetssykehuset
Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset eller Helseforetaket Nord som må se på dette og
begynne å gjøre noe, sier Johnsen.
Han tok i februar kontakt med Helse Nord, og nylig med UNN, men fikk ingen respons.
Rolf Kristensen, leder i Sykehusets Venner i Vesterålen (SVV), sier de ikke har engasjert seg
i denne saken.
– Foreninga er ikke så mye i aktivitet, sier Kristensen.
Men han er ikke akkurat uenig i Johnsens tanker.
– Rent umiddelbart er dette et fornuftig initiativ, og det bør komme et tilbud i området. Det er
vel ikke meninga at folk skal vente så lenge på et helsetilbud, sier han.
I en oversikt over ventetid på for eksempel sykdommen grå stær viser det seg at ved
sykehuset i Tromsø er det en ventetid mellom to og tre år på en operasjon. Ved sykehuset i
Bodø må man vente opp til 30 uker for å få det gjort.
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