
INNSPILLSRUNDE – NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN – STEDLIG LEDELSE 

Harstad Eldreråd har ved flere anledninger gitt uttrykk for ønske om en stedlig ledelse ved 

Harstad sykehus / UNN Harstad, og frustrasjon over manglende stedlig ledelse. 

Harstad Eldreråd har drøftet saken under sak PS 16/49 i møte 21.11.2016 og vil komme med 

følgende innspill: 

1. Organisasjonsmodell:                                                                                                                        

Harstad Eldreråd mener det er av avgjørende betydning for en effektiv og pasient sikker 

organisasjon, at det er en stedlig ledelse i Harstad. En stedlig ledelse kan på en langt 

bedre og mindre byråkratisk måte følge behov for utbedringer etter for eksempel 

katastrofeøvelser, sikkerhet for ansatte og pasienter og kontakt med 

samarbeidspartnere og kommuner i nedslagsfeltet.                                                                               

Erfaringer med dagens modell:                                                                                            

Harstad Eldreråd finner at det med dagens modell kan by på store problemer å vite hvor 

en skal henvende seg, og det kan ta lang tid før rette vedkommende kan gi et svar. 

Harstad Eldreråd har vært opptatt av mammografi til eldre kvinner, og det tok urimelig 

og unødvendig lang tid før svar forelå. Det hadde vært mye enklere og mindre 

byråkratisk å kunne henvende sg til en stedlig ledelse ved UNN Harstad. 

2. Forslag til bedre ivaretakelse av stedlig ledelse:                                                                                                       

Harstad Eldreråd mener at organiseringen av UNN ikke oppfyller Stortingets intensjon i 

vedtaket om stedlig ledelse i behandlingen av nasjonal sykehusplan for Harstad sykehus. 

Harstad Eldreråd er kjent med at foretaksmøtet sier at det skal påses …”at det finnes 

ledere på de ulike geografiske lokalisasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig 

ledelse”…  Foretaksmøtet understreket at arbeidet skal skje i dialog med kommunene og 

andre aktører.                                                                                                                                           

UNN Harstad bør derfor utredes for en lokal stedlig ledelse på klinikkledernivå, 

samtidig som man sikrer gjennomgående faglig ledelse i pasientbehandlingen.                  

Ledelsen forutsettes å ha nødvendige fullmakter til å utøve ledelse, det være seg faglig 

ansvar, budsjettansvar og personalansvar.  

 

 

For Harstad Eldreråd 
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leder Harstad Eldreråd 

 


