Årsmøtet 2020
Til årsmøtet for Støtteforeninga hadde styret fått Espen og Lone Flosand til å orientere om kampen
for ambulansebåten «Alden» for øyriket. De hadde signaler om at det var mulig å få ambulansebåten
tilbake nå. Denne båten har ikke bare en funksjon for de 750 fastboende fra øyene rundt Bjarkøy,
den skal betjene hele øyriket som nå har et stort innslag av hyttefolk, turister og ansatte i store
næringsaktiviteter. Foruten 1000-vis av dokumenter, hadde de og produsert en film som viste kravet
om likeverdig beredskap og responstid som for resten av landet.

Øyriket sto sammen mot helsemakta. Det viste seg at Helse Nord hadde forsømt seg. Ingen ting var
klart da ambulansebåten ble tatt bort. Landingsplasser for helikopter var ikke uttatt,
beredskapsordninger ved ferga var ulovlig og redningsselskapet sine båter var uten sykebåre for
transport. Dette var et spill fra Helse Nord for å få kommunen til å ta ansvaret for sikkerheta, og UNN
kjørte på for å spare penger. Det påførte de kommunalt ansatte stor merbelastning for å sikre liv og
helse. UNN satset på den frivillige innsatsen, selv om redningsselskapet hadde tatt forbehold med
problemer å reise mannskap for sine vakter siden dette var en frivillig tjeneste. Helse Nord og UNN
ga befolkninga i øyriket en falsk trygghet. Ambulansehelikopteret som skulle være trumfen for
helseforetaket, skulle nå brukes til flere oppgaver, kunne være borte når det var behov for det,
mannskapet har klare hviletider de ikke kan bryte, og dette tekniske utstyret vil alltid være sårbar og
ute av drift. I tillegg var været en usikker faktor da det er klare begrensninger for å fly i dårlig vær og
dårlig sikt.
Aksjonistene påpekte at helseberedskapen skal ikke være en dugnadssak. Det må være det offentlige
sitt ansvar å sikre folk sin trygghet og helseberedskap. Aksjonistene gikk også i rette med
myndighetene som ønsker sentralisering.
Lone Jacobsen Flosand gikk så gjennom aksjonens vardebrenning som var filmet. Vi fikk også en
gjennomgang av begrepene forsvarlighet og vi fikk konkrete eksempler på uheldige episoder etter at
ambulansebåten ble fjerna.

Etter denne orienteringa startet årsmøtet som under Beretninga fikk besøk av ordfører Kari-Anne
Opsal. Hun kom med ros til foreninga og innspill til den videre kampen. Hun utfordret
Støtteforeninga til å samarbeide for å få lovfestet responstid som ville være med på å bedre
ambulansetjenesten i øyriket. Videre kom hun med innspill bl.a. om å få flere legestudenter til
Harstad Sykehus, sikre helsefelleskap mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Bilde: Ordfører Kari-Anne Opsal står ved styremedlemmene og taler direkte til leder Viktor Johnsen
om sine ideer til samarbeidssaker.
Årsmøtet har i alle tidligere år vært avholdt på sykehuset, men i år er det innført strenge
besøksregler på sykehuset. Derfor fikk vi bruke kantina på Rådhuset til å ha Årsmøtet. Med sprit til
utvortes bruk og liste over deltagerne, kunne vi avholde selve årsmøtet etter smittevernforskriftene.

Årsmøtet var opprinnelig berammet til 18.mars, men da var det kommet forbud mot offentlige
møter. Styret ønsket å få den tilliten fra et årsmøte for det videre arbeidet med de mange oppgavene
vi har. For denne pandemien har vist at det er behov for både større kapasitet og bedre beredskap på
vårt lokalsykehus. For å fortsette den kampen for bedre lokalsykehus, er det en fordel å ha årsmøte
bak seg og ikke sitte på overtid.
Beretninga ble godt mottatt av medlemmene. Regnskapet ble godkjent og styret ble gjenvalgt.

Fra venstre: Andreas Hay, Frode Bygdnes, Rolf Bendiksen, Per Lien, Hugo Ingebrigtsen, Margareth
Bakken og Ninni Korsmo. Sittende i front, leder Viktor Johnsen.
Bildene fra årsmøtet er tatt av Merlene L. Johnsen. Tekst: Frode Bygdnes.

