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Sykehuset i Vesterålen – akuttfunksjonen m.m.

Det er på nytt nødvendig å slå ring om sykehuset i Vesterålen – aller helst ring om 

lokalsykehusene over hele landet.

Årsmøtet i Sykehusets Venner Vesterålen, avholdt  16. februar 2015,  ber politikerne og 

politiske partier, lokalt og sentralt (Stortingsrepresentanter spesielt) om å sette seg grundig 

inn i helseministerens forslag til Helseforetaks-reformen.   Det mest graverende er 

forslagene om nedleggelse av akuttfunksjonene ved sykehus med mindre 

befolkningsgrunnlag enn 60.000.  Nordland er antakelig det fylket som i tilfelle 

gjennomføring,  på grunn av geografi, klima, vær og uvær , vil bli hardest rammet.

Allerede er foretaksmodellen og klinikkmodellen – sykehus uten demokratisk valgt styre, og 

sykehus uten stedlig direktør og avdelingsledere, blitt en svøpe for distriktene. 

Styrerepresentantene i foretaksmodellen blir ikke politisk valgt, men plukkes ut nærmest 

etter foretakledelsens (byråkratenes) forgodtbefinnende. Sykehusenes ansatte, de viktigste i 

alle sammenheng, er uten innflytelse på egen hverdag.

Begge modellene har i realiteten spilt falitt.  Det samme kan i stor grad sies om 

Samhandlingsreformen som blant annet har skapt svingdørpasientene. Samfunnet har ikke 

tjent på denne ordningen, men skapt problemer både for pasienter, sykehus og kommuner.

Vanlig logikk tilsier at det er pasienten som skal stå i sentrum ved et hvert sykehus.  I stedet 

har foretaksmodellen gjort sykehusene om til bedrifter. Det blir stadig og utidig snakket om 

produksjon, overskudd og underskudd, sjelden om mennesker med behov for helsehjelp. 

Kapasitet og antall pasienter er nøkkelord når tilbudene på sykehusene kuttes. Sykehuset i 

Vesterålen har allerede mistet mye. Et sykehus med fullverdig fødeavdeling og 

akuttfunksjon, er det absolutte minstemålet for det som kan kalles sykehus.

Årsmøtet i Sykehusets Venner Vesterålen slutter seg til «Høringsuttalelsen fra 

Folkebevegelsen for lokalsykehusene», vedtatt på landssamling i Oslo 27.–28. september 

2014, og professor Bjarne Jensens rapport «Helsereformer på feil premisser». Sistnevnte 

etter initiativ av styret i Kommunenes Interesseforening for lokalsykehus, mai 2014. 



Årsmøtet i Sykehusets Venner ber politikerne fra alle partier om å stoppe planene om en

Helseforetak-reform som i sin mest ekstreme form, ved blant annet å legge ned sykehus og 

som svekker helsesektoren i distriktene.
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