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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 18.04.2017 

 

Sted: Quality Hotel Strand 

Frammøte: 8 medlemmer og 6 gjester 

Møtetema: Helsedirektoratet v/ lege Jørgen Holmboe 

Fødselsdag: Tore Wien 

3-minutter: Frank Tharaldsen 

 

Presidenten ønsket foredragsholder, gjester og medlemmer velkommen til møtet. 

Han gratulerte Tore med fødselsdagen 18/4, og Tore sa seg villig til å ta ansvar for dugnadsgjengen på 

Eiktunet  2/5, i presidentens fravær. 

Frank imponerte med å tilbringe mesteparten av sin tre-minutter på et balansebrett, mye av tiden på ett 

ben, mens han påpekte hvor viktig det er for eldre å vedlikeholde sin balanse 

Kveldens foredragsholder var dr. Jørgen Holmboe fra Helsedirektoratet. Han ble introdusert av Øystein, 

og ga oss litt historikk rundt byggingen og driften av sykehusene våre. 

Dr. Holmboe ga uttrykk for at sykehusene rundt i landet ble symbolbygg som ble finansiert  av ”rike 

onkler” og veldedige organisasjoner.  De ble preget av mange pasienter som lå lenge, var distriktets 

stolthet, og folk følte for den lokale tilhørigheten. 

I -69 kom sykehusloven, og ansvaret for sykehusene tilfalt Fylkeskommunen. Driften av sykehusene 

utgjorde 2/3 av budsjettet. Det ble sagt at det ikke skulle stå på pengene når det gjaldt helse , men 

allerede i -72 innrømmet man at man nå visste mer enn man gjorde i -69.Stortingsmelding nr 9 som kom 

i -74,-75, delte sykehusene inn i regional-, sentral- og fylkessykehus,  og man så at det var behov for 

sentralisering. Det var ikke grunnlag for å ha spesialister for alle helsegrenene på alle sykehusene. 

I 1970 var det ved sykehusene 20000 senger som betjente 500000 pasienter som gjennomsnittelig lå der 

i 12 døgn, mens i 2010 var det 13000 senger som betjente 900000 pasienter med 4 dagers liggetid. 

Men hvem ville vel si fra seg kvaliteter ved eget sykehus? Debattene var, og er høylydte, når det gjelder 

nedleggelse av avdelinger ved de forskjellige sykehusene. Politikerne befinner seg mellom barken og 



veden, ved å få faglige innspill på den ene siden, og emosjonelle innspill fra sine velgere, som ønsker å 

beholde f.eks fødeavdelingen like rundt hjørnet. 

Selv sentrale politikere gjør seg umak med å ordlegge seg i tvetydigheter, for ikke å ergre noen av sidene, 

og helsedirektoratet måtte benytte seg av økonomiske gulrøtter for å få gjennomslag for sine ideer. 

Med en stadig økning i behovet for folk, teknologi og medfølgende økonomiske  ressurser, er det en 

utfordring å styre driften av sykehus, ikke minst siden sykehusutbyggingen til å starte med var relativt 

planløs og preget av tilfeldigheter. 

Jørgen Holmboe snakket engasjert og folkelig, og la ikke skjul på at han selv var for rasjonell 

sentralisering, og hans fremstilling falt i god jord hos de fremmøtte. 

Presidenten takket for foredraget, og overleverte en liten belønning som takk. Han ønsket så alle vel 

hjem, og erklærte møtet for over. 

 

Odd M Lundby 

 


