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Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
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Sakstittel
Spørsmål og interpellasjoner
- Spørsmål fra Anitha Bendiksen (AP) angående
dialysebehandling

Til Ordfører Knut Nordmo

24.02.21

Vedrørende dagens dialysebehandling

Har tidligere stilt mitt spørsmål muntlig i forrige kommunestyre møte og her kommer det skriftlig.
Vi fikk for en god stund siden nå indikasjoner på at det å etablere ett tilbud for pasienter med behov
for dialysebehandling skulle få mulighet til å ta dette hjemme i Andøy Kommune.
Slik jeg forstod det så var det nesten bare noen formaliteter igjen til det var på plass, eller tar jeg feil?
Turen til Stokmarknes er for mange veldig krevende og anstrengende, og ikke minst den 4 timer
lange bilturen som heller kunne vært brukt på andre fokusområder.
Hva skjer, hva er status på dette nå?
For dem som er brukere av denne helsetjenesten, og for dem som kjenner noen den betyr mye for,
er litt frustrert over at ingenting skjer.
Og særlig i de tidene vi har vært igjennom og som enda står fremfor oss, så må det jo være en klar
fordel og ikke måtte innom to kommuner for å få behandling med tanke på Covid 19 og den
smitterisk det medfører.
Nå er det mange som lengter etter en god løsning og vi må bli flinkere til og kontinuerlig informere
om status på slike prosjekter. Nå må vi ikke slakke opp før løsningen eller konklusjon ligger på bordet.
Dette er nok et behandlingstilbud vi alle ønsker å få på plass.

Mvh
Anitha Bendiksen
Andøy Arbeiderparti

