Tankar kring Gardermoenprosjektet.
Hva slags organisasjon skal LHL være i fremtiden?
Det avgjørende spørsmålet ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til, er ikke
spørsmålet om bygging av sykehus på Gardermoen. Delegatenes stemmegivning vil
avgjøre et langt viktigere spørsmål, nemlig spørsmålet om hva slags organisasjon LHL
skal være i fremtiden.
Mye har endret seg i organisasjonens 70-årige historie. Organisasjonen ble stiftet som en
ideell pasientorganisasjon, og slik fremstår den fremdeles, også med de justeringer som
har vært gjort underveis. Fra starten var det pasientene som var medlemmer. Så ble det
åpnet for pårørende og for støttemedlemskap. I dag kan alle som støtter LHLs formål bli
medlemmer med fulle rettigheter. Kanskje er det en liten uthuling av organisasjonen som
pasientorganisasjon.
Krokeide yrkesskole var den første institusjonen som LHL etablerte. Siden kom Feiring
klinikken og Glittre klinikken og deretter rehabiliteringssentrene. Det ikke alle er klar
over eller kanskje ikke husker, er at både Feiring og Skibotn ble bygget som kurssentre til
bruk for medlemmene i organisasjonen, et tilbud som nå er borte.
Når LHL har hatt det trangt økonomisk, er det medlemsorganisasjonen som har måttet
betale. Av tilbud som er blitt borte kan en i tillegg til kurssentrene nevne Hjerte- og
lungesentrene og distriktskontorene. Den direkte administrative støtten lagene tidligere
hadde, er kraftig redusert. Den skjer i dag i hovedsak pr. telefon og e-post, og lite ved
direkte kontakt. Det er et savn for mange lokallag.
Våre to sykehus er blant de beste, både når det gjelder kompetanse og service. De er
gjennom avtaler med helseforetakene en del av det offentlige helsetilbudet. Takket være
mye og hardt arbeid har en oppnådd dette. Kardiolog Svein Golf Helleland, som har vært
med fra starten på Feiring, sier i et intervju: «I begynnelsen ble vi møtt med mye skepsis,
men det hjalp nok på inntrykket at det var LHL som sto bak, og ikke en privat aktør som
satt og profitterte på det hele.»
I de årene medlemsorganisasjonen har «krympet», har LHL Helse vokst. LHL Helse har
hentet økonomi fra LHL (medlemmene) og har nytt godt av den anerkjennelse LHL har
hatt som ideell pasientorganisasjon. Gjennom Gardermoen-prosjektet endrer LHL Helse
kurs, bort fra den ideelle pasientorganisasjonen og over til å bli en kommersiell
organisasjon for salg helsetjenester.
Ønsker vi pasienter/medlemmer at vår organisasjon og dens gode navn og rykte skal blir
brukt til å støtte en kommersiell tjenesteyter? Kanskje noen ønsker det. Kanskje noen
mener at det vil være riktig vei å gå.
Min oppfordring til alle medlemmer av LHL er å tenke grundig gjennom dette spørsmålet
og deretter ta et bevisst valg.
Jeg ser frem til debatten på landsmøtet.
Dimmelsvik, 03.09.13
Grethe Brundtland
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