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meg etasje for etasje, avdeling for 
avdeling.

Etter to år kunne jeg fortsatt 
oppleve kaos. Etter fire år har jeg 
heldigvis mer oversikt. 

Jeg er frikjøpt 20 prosent og har 
en fast kontordag i uka. Men når 
du er hovedtillitsvalgt, så er du 
det 24/7. Vi er et så lite sykehus at 
alle vet hvem jeg er. Hvis noen vil 
snakke med meg, tar de kontakt, 
kontortid eller ei. Som tillitsvalgt 

valgt i helseforetaket, måtte noen 
overta. Det ble meg. Fra å være til-
litsvalgt for syv medlemmer, fikk 
jeg godt over 100 medlemmer å 
ta vare på. Det er renholdere, sy-
kepleiere, ambulansesjåfører, og 
mange andre yrkesgrupper. De 
jobber i hele huset, i ambulanser 
og brakker. 

Den første tida var det totalt 
kaos! For å få oversikt gikk jeg på 
besøk til medlemmene. Jeg tok for 

Anne-Rigmor Eliassen (47)
♦♦ Hovedtillitsvalgt for  

Fagforbundet på Helgeland- 
sykehusene, Sandnessjøen

♦♦ Hjertesak: Å beholde lokalsykehuset. L
Jeg er barnepleier, og jeg elsker 
yrket mitt! I fjor hadde vi rekord-
mange fødsler, 319 totalt, samtidig 
som vi skårer høyt på trivselsin-
dikatorer  for føde- og barselopp-
hold og ligger blant landets beste. 
Jeg er veldig glad i fødeavdelingen 
«min». Det er så synd at den fantas-
tiske avdelingen kan bli lagt ned!

Jeg var plasstillitsvalgt for bar-
nepleierne. Da vår hovedtillits-
valgt for noen år siden ble tillits-

Lokalsykehus- 
forkjemperen
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Ingen har gått i fakkeltog for å  
sentralisere sykehustilbudet, men 

flere tusen gikk i fakkeltog for å  
beholde lokalsykehuset i  

Sandnessjøen.
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Det snakkes ikke om penger. 
Men sykehus har blitt mye busi-
ness. Vi vil sette pasienten i sen-
trum, men jeg syns det er lite snakk 
om det for tida. Jeg skjønner at det 
må være økonomi i det vi gjør, men 
Helgelandsykehusene går allerede 
med overskudd.

På Helgeland har vi store geo-
grafiske utfordringer. Det er langt 
mellom husene, mye vær, stengte 
veier og bruer. 

Ressursgruppa mener at den 
teknologiske utviklingen kom-
mer til å gå så fort at akuttsituasjo-
ner kan løses for eksempel i en am-
bulanse. Men det er jo ikke sånn at 
fordi det kommer en bil med blå-
lys og en mann i rød drakt, så er du 
trygg. 

Vi frykter at lang responstid kan 
koste liv. Å være nær et sykehus er 
avgjørende når minuttene teller. 

Det blir spennende å se hva som 
skjer. Jeg går rundt med litt vondt i 
magen. Kampen om lokalsykehu-
sene går rett i hjertet på folk. Det 
skaper engasjement, men også 
«vondt blod». Mange hisser seg 
opp i kommentarfeltene i aviser 
og på facebook.

Jeg tror det er viktig at vi er åpen, 
at vi lytter til hverandre og viser 
hverandre respekt. Uansett hvor-
dan dette går, så skal fagmiljøene 
på sykehuset samarbeide i fortset-
telsen og som lokalbefolkning er vi 
avhengige av hverandre. 

Før jul gikk vi i Sandnessjøen i 
fakkeltog for å bevare lokalsyke-
huset. Folk kom fra fjern og nær for 
å delta. Fakkeltoget var så langt at 
det slo ring rundt sykehuset. 

Kampen om å beholde sykehu-
sene er ikke tapt, men jeg frykter at 
«noen» egentlig alt har bestemt seg 
for at det skal bli bare ett sykehus 
på Helgeland i fremtiden.

line.scheistroen@lomedia.no

L
må du lære deg å sette dine egne 
begrensninger, men det er ikke all-
tid like enkelt.

Akkurat nå er jeg mest opptatt av 
en sak som berører alle på Helge-
land: Hva kommer til å skje med lo-
kalsykehusene? Får vi beholde alle 
tre eller blir det tilslutt bare ett?

Ressursgruppa ved Helgelands-
sykehuset har foreslått ett felles 
akuttsykehus på Helgeland. De 
mener at det nye sykehus skal lig-

ge i Rana, av flere grunner: faglig, 
rekruttering, transporttilbud og 
nærhet til befolkningen.

Vi er uenige! Ikke bare Fagfor-
bundet i Sandnessjøen. Fagfor-
bundene i Alstahaug, Vefsn , Mo 
i Rana og 15 andre kommuner på 
Helgeland vil at dagens sykehus-
struktur skal bestå med oppgra-
dering av sykehuset i Vefsn. Det er 
ikke lagt frem noen rapporter på at 
dette ikke er bærekraftig.


