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E-post fra Marit Blekastad (sekretær for

Sted/Dato:
Bodø, 5.6.2015

Kvæfjord Eldreråd) av 13. mai 2015 med
uttalelse Felles Eldrerådsmøte i SørTromskommunene
Se vedlagt kopi.
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Fra: Marit Blekastad[Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no]
Dato: 13.05.2015 10:35:50
Til: Postmottak UNN; RHF-Postmottak
Kopi: Jarle Solheim (gambogjoas@outlook.com)
Tittel: Uttalelse fra Felles Eldrerådsmøte i Sør-Tromskommunene 22.4.2015

Ber om at denne mailen med vedlegg videreformidles til rette vedkommende.
Onsdag 22.april 2015 hadde eldrerådene i kommunene i Sør-Troms et felles eldrerådsmøte i Kvæfjord
22.4.2015. Kommunene Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen og Salangen var til stede, Skånland og
Gratangen var også invitert, men kunne ikke møte på dette møtet.
Møtet ønsker at vedlagte uttalelse om kreftspesialist ved UNN avdeling Harstad oversendes styrene i
UNN HF og Helse Nord HF.
Om behov for mer info, ta kontakt med eldrerådsleder i Kvæfjord Jarle Solheim,- mobil 97478254/ mail
gambogjoas@outlook.com.
Med hilsen
Marit Blekastad
Sekretær for Kvæfjord Eldreråd
marit.blekastad@kvafjord.kommune.no
Tlf dir 77023336
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Kvæfjord kommune

Utskrift av møtebok fra felles eldrerådsmøte for kommunene i Sør-Troms
22.4.2015

4/2015 Kreftspesialist/ onkolog ved Harstad sykehus
Uttalelse om onkolog (legespesialist på kreftsykdommer) på Harstad Sykehus /
UNN Harstad
Eldrerådene i Sør-Troms samlet til møte på Borkenes i Kvæfjord 22.04.2015 vil
komme med følgende uttalelse:
Medisinsk avdeling ved Harstad sykehus behandler kreft og har ansvar for omsorg ved livets
slutt. Moderne kreftbehandling er et samarbeidsprosjekt hvor en ikke snakker om enten
Tromsø eller Harstad. Behandlingen i dag dreier seg om samarbeid i alle ledd. Det er mange
pasienter som både diagnostiseres og ferdigbehandles ved sykehuset i Harstad, eller til at
behandlingen må stoppes. Dette fagmiljøet er det viktig å ha.
En ambulerende kreftspesialist vil behandle de aktuelle pasientene i Harstad, men en fast
kreftspesialist vil lære opp teamene ved sykehuset. Synergieffekten ligger i at kreftspesialisten
er til stede i Harstad. En kreftspesialist til Harstad er viktig.
I dag er belastningen på helsepersonellet stort. Det er viktig med en kvalitetsheving for at
belastningen ikke skal bli for stor. En onkolog vil avhjelpe den situasjonen. Med fast
tilstedeværelse vil det hjelpe hele teamet, sykepleierne inkludert. Spesialisten må gi dem
kompetanseheving. Det er sykepleierne som skal effektuere behandlingen. Dette er viktige
effekter av en kreftspesialist, i tillegg til å redusere pasientreiser.
Befolkningen i vårt område må føle den tryggheten som helsevesenet skal gi. Pasientene
trenger støtte for å bære en sykdom som medfører dødsangst. Pasientene trenger råd og
støtte fra spesialister. Vi krever bedre tilbud i vår region. Å styrke staben ved Harstad
sykehus med en fast tilstedeværende onkolog i hel stilling, vil gi pasientene et bedre
tilbud.
Uttalelsen sendes styret i Helse Nord, styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge,
kommunene i Sør-Troms og media.
Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift
Marit Blekastad, sekretær
11.5.2015
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