Georg Bondø,
Kateingata 4,
7800 Namsos.

Til Flatanger kommune

Søknad om støtte til Støttefondet
for Namdal Sykehus.

Etter at jeg i en trettiårsperiode, har drevet en verbal kamp i min avis for at Namdalen skal få
beholde sitt sykehustilbud satte jeg i gang arbeide for å opprette et støttefond for sykehuset.
11993 fikk jeg selv oppleve betydningen av at vi hadde et oppegående sykehus i nærheten.
Ved flystyrten i Overhalla ved innflyvingen til Namsos lufthavn, fikk vi som var passasjerer
bokstavelig talt føle på kroppen hvor viktig det var med legene i nærheten. Innenfor en
halvtimes tid var det leger fra distriktet og sykehuset i arbeide på styrtstedet, og gjorde en
formidabel innsats for å redde liv.
Havarikommisjonen sier da også i sin rapport av det faktum at sykehuset lå så nært, hindret
at ulykken fikk et langt alvorligere forløp.
På nytt er det et press for å frata sykehuset funksjoner, som fødeavlingen og andre
akuttfunksjoner.
Dette må ikke skje. Her er det viktig at sykehusets område står samlet om sykehuset. Dette
ikke minst på grunn av den store betydning sykehuset har som lokaliseringsfaktor. Noe av det
første som blir undersøkt når det er snakk om å lokalisere virksomheter til et distrikt, er
helsetilbudet. Dermed blir bevaringen og utvikling av sykehuset en interkommunal oppgave.
11997 tok jeg initiativet til å starte en innsamling i distriktet til Støttefondet for Namdal
sykehus. Uten at regnskapet for siste år foreligger, opplyser regnskapsføreren at det i dag er
en grunnkapital på i overkant av 3.millioner. Vi har hele tiden gitt støtte til leger og
spesialsykepleiere ved sykehuset, som har tatt videreutdanning.
Styret for Støttefondet består i dag av Kjersti Tommelstad, leder, Steinar Skarstad, Bindal,
Kristen Dille, Fosnes, Øyvind Stenvik, Namsos og Georg Bondø. Videre skal fylkeslegen
være representert i styret. De har alle utført sitt styrearbeid vederlagsfritt.
FOR Å STYRKE VÅR ØKONOMI SØKER VI DERES KOMMUNE OM EN STØTTE PÅ
KR: 5 PER
INNBYGGER.
Vi er sjølsagt takknemmelig for så vel større som mindre beløp.
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