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LEDER 

V elkommen til første utgave 

av Solsida på papir! Snart 

et halvt år ut i jobben som 

direktør har jeg mange ganger 

latt meg imponere over hvor 

mange dyktige ansatte vi har 

over hele fylket, som hver dag 

setter pasientene først og 

leverer helsetjenester som er 

med på å gjøre Finnmark til et 

godt og trygt sted å bo. De fleste 

av dere som står i 1. linje med 

pasientkontakt, har ikke tid til å 

sitte ved en skjerm og lese  

e-post eller studere intranett. 

Derfor har vi startet opp denne 

papirbaserte internavisa, som 

det skal være mulig å lese på 

pauserommene og kanskje ta 

med hjem for de som ønsker 

det. Avisa skal handle om hele 

foretaket og ha nyheter og stoff 

fra alle våre arbeidssteder. Til 

det trenger vi hjelp og tips fra 

dere om hva vi skal skrive om. 

F or ikke så lenge siden 

snudde vi organisasjons-

kartet til Finnmarkssykehuset, 

så nå står direktøren nederst og 

pasientene øverst. Det skal 

være med å minne oss om 

nettopp det at pasientene er 

viktigst, og at vi i admini-

strasjon og støtteenheter har 

som oppgave å hjelpe de som 

har direkte pasientkontakt, til å 

gjøre en god jobb. Takk for 

innsatsen dere alle gjør for 

pasientens beste! 

Det har vært 
internavis før også 

Administrerende direktør 

Torbjørn Aas 

Innlegg 

Birgit Klykken 
birgit.klykken@finnmarkssykehuset.no 

Den eldste internavisa for Hammerfest 
sykehus som jeg har funnet er fra 1993. På 
den står det nr.2/93 så det betyr at 
sykehusets første internavis så dagens lys 
i 1992. Avisa ble kalt «Siden sist» og kom 
ut med ujevne mellomrom fram til 2001. 
Redaksjonen varierte, fra medlemmer som 
hadde interesse for å lage avis, til medlem-
mer som ble påprakket oppgaven. Felles 
for alle var at de hadde for liten tid og 
avisarbeidet ble deretter.  
 Jeg jobbet i den tiden med forskjellige 
varianter av internopplæring og tok 
redaktøransvaret for avisa. Også for min 
del varierte det hvor mye tid jeg kunne 
bruke til avisa, men ved hjelp av forskjelli-
ge avismedarbeidere ble det en del aviser. 
 De aller første numrene ble laget med 
saks og limstift. Vi klippet og limte både 
tekster og illustrasjoner. Bruk av datapro-
gram gjorde etter hvert jobben enklere. 
Trykkingen av avisa foregikk hele tiden 
med kopimaskin, gjerne med forskjellig 
farget papir for hvert nummer slik at det 
var lett å se når det kom en ny avis. 

 Tanken bak å lage avis var å få ut 
informasjon om smått og stort som 
skjedde på huset. Vi hadde direktørens 
hjørne og økonominytt som faste poster i 
en del nummer, og det ble fortalt om 
forskjellige faglige grupper som smerte-
gruppa og traumeteamet og om nye tilbud 
som dialyse, dagkirurgi og egen orto-
pedisk avdeling, om datautvikling, nyheter 
på røntgen, om sommerstengning, 
jentespranget, bedriftshelsetjenesten, 
ledersamlinger – ingenting var for stort 
eller for smått. Populært var «nytt om 
navn» med nyansettelser, folk som byttet 
jobb, runde dager, fagbrev som ble avlagt 
og av og til en liten notis med rosende ord 
og takk til kollega på andre avdelinger 
som hadde vært og hjulpet andre. Her var 
det plass for alt.  
 Vi håpet at avisa kunne bli et sted for 
diskusjon, men det lyktes ikke da det 
forutsatte at avisa kom jevnt.  
 Men en ting er sikkert, avisa ble lest av 
mange, og førte til mange diskusjoner og 
samtaler rundt kaffebordene og på 
vaktrommet. 
 Personlig synes jeg det er veldig bra at 
Finnmarkssykehuset skal få i gang ei 
papiravis, og jeg ønsker lykke til med 
arbeidet! 

Skolene kan ringe AMK og 
«bestille» en ambulanse for å 
løse akutt lærermangel.  

Jørgen Nilsen 
jorgen.nilsen@finnmarkssykehuset.no 

Fra høsten kan grunnskolene i Alta 
kontakte AMK og be om en ambulansebil, 
som rykker ut og bistår når skolen har 
lærermangel en time. AMK vil vurdere om 
Alta ambulansestasjon har kapasitet, og gi 
skolen tilbakemelding. Dersom vi har 
mulighet, vil ambulansen «rykke ut». 
Skolen får på denne måten løst problemet 
dersom de har lærermangel en dag, og 
elevene får undervisning i førstehjelp. På 

den måten får vi gitt førstehjelp til skolen, 
elevene får undervisning i førstehjelp, og 
ambulansepersonell får holdt førstehjelps-
kunnskaper ved like.  
 Et langsiktig mål med dette prosjektet 
er å øke interesse for helsefag og få flere til 
å velge helseutdanning. Vi ønsker å gjøre 
det i hele fylket, og starter først ut i Alta. Vi 
trenger flere helsearbeidere. Det har tatt 
generasjoner å bygge opp kompetansen til 
sykehusene, i ambulansen og i psykisk 
helsevern og rus i Finnmark. Nå skal 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 
utvides. Det åpner for mange arbeids-
plasser i helsesektoren. Samtidig vet vi at 
vi har for få helsepersonell for å komme 
framtidens behov i møte.  
 Dersom ambulansen er opptatt, kan de 
selvfølgelig ikke komme. Dette vil vi 
orientere skolen om. Det kan også hende 
at ambulansen får et oppdrag etter at de 
har kommet til skolen for å undervise. Da 
må de avbryte undervisningen og rykke ut 
til pasienten. Det må skolen være for-
beredt på å håndtere.  
 Ambulansen skal være i beredskap, og 
skal i ledig tid bruke tiden sin på trening 
og vedlikehold av kunnskaper, og det får 
de gjort gjennom undervisning.  

Skolene får «førstehjelp» 

Foto: Torgrim Halvari 
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Faktaboksen: 

Nye Kirkenes 
Sykehus 
Andrevann, Sør-Varanger kommune 
Budsjettramme: 1460 MNOK 
Størrelse: 19.500 m2 
Tidsramme: 2014–2017 
Pasientgrunnlag: 27.000 
Byggherre: Finnmarkssykehuset 
Prosjektleder: Hospitalitet AS 
Prosjektering: 

Momentum arkitekter AS, BOARCH,  
Verte landskap – arkitektur, Norconsult 

Senger: 

Sundquist AS har startet gravingen på 
tomta og vil grave og opparbeide infra-
struktur til over nyttår. Det er oppdaget to 
sprenglegemer under gravingen og dette 
må håndteres på en god måte. Utover 
dette går gravingen som planlagt. Snart er 
vi ferdige med grunnlaget for byggeentre-
prisene. Det har vært avholdt en pre-
kvalifisering til å delta på dette og selve 
konkurransene skal legges ut innen 1.juli. 

– Det handler om  
å bli sett og verdsatt 

Kommentar 

Anne Grethe Olsen 
anne.grethe.olsen@finnmarkssykehuset.no 

Å 
 bli sett og verdsatt er viktig for å 
rekruttere og beholde personell i 

nøkkelstillinger i utkanstrøk. Det har vi 
lært av Recruit & Retain-prosjektet, og den 
lærdommen må Finnmarkssykehuset 
bruke i det videre rekrutteringsarbeidet. 
«Recruit and Retain» er et internasjonalt 
prosjekt som har pågått i nesten tre år, og 
en konferanse i Nord-Irland i mai i år 
markerte slutten av prosjektet. Det har 
vært et EU-støttet prosjekt, som har tatt 
mål av seg til å prøve å finne løsninger på 
de vedvarende problemene med å 
rekruttere og beholde helsearbeidere og 
annet nøkkelpersonell i utkantstrøk – 
spesielt leger, sykepleiere og jordmødre. 
Norge har deltatt sammen med Canada, 
Grønland, Island, Irland, Nord-Irland, 
Skottland og Sverige, med Finnmarks-
sykehuset som partner i prosjektet. 
Marianne Vanem har vært vår prosjekt-
leder. 

P rosjektet har etablert sin egen 
database med opplysninger fra hvert 

land innenfor tre definerte områder: 
status vedrørende rekruttering, svar på en 
spørreundersøkelse og strukturerte 
dybdeintervjuer. I den norske spørre-
undersøkelsen, som ble utført blant leger, 
sykepleiere og jordmødre i Finnmark og 
Tromsø høsten 2012, konkluderte man 
med at man må oppfordre og utfordre de 
som har ansvar for helsetjenester i 
distriktsområder til å bidra til å lage 
trygge, spennende og faglig utfordrende 
arbeidsplasser for helsepersonell i 
utkantstrøk. Turnustjeneste og praksis-
opphold må gjøres så gode som mulig, slik 
at kandidatene høster positive erfaringer 
og opplevelser. Hvis drømmejobben skal 
være «rural», må det rurale være erfart på 
forhånd og assosieres med noe positivt. 

I nformasjonen fra Recruit & Retains 
database er blitt brukt til å designe og 

utvikle produkter og tjenester, som kan 
forbedre rekruttering og ivaretakelse av 
helsepersonell i utkantstrøk. Det dreier 
seg både om jobbmessige og sosiale 
anliggender. Fokus har ikke bare vært på 
selve jobben man rekrutterer til, da 
støtten som nytilflytter med eller uten 
familie er ansett som like viktig. Prosjektet 
lanserer nå i sluttfasen en forretnings-
modell, tuftet på kunnskap og eksempler 
fra prosjektperioden. 

S tyreleder Neil Galbraith fra NHS 
Western Isles (Skottland) holdt ett av 

mange inspirerende foredrag på sluttkon-

feransen. Han fokuserte på at arbeids-
givere er flinke til å rekruttere, og at 
frontdøra står åpen og ønsker folk 
velkommen, men at man glemmer å lukke 
bakdøra og derfor slipper mange ut igjen i 
samme farta. «Lukk bakdøra og prøv å ta 
vare på dem dere rekrutterer. Spør hva 
som må til for å bli!». Han viste til at 
helsearbeidere som rekrutteres til 
utkantstrøk ofte har krav som er enkle å 
tilfredsstille: de ønsker en spennende 
jobb, mulighet for karriere og utvikling, å 
arbeide med folk og en rettferdig lønn. I 
tillegg ønsker de det samme som mange 
andre: å bli sett og verdsatt.  

G albraith pekte også på hvilke årsaker 
helsearbeidere i utkantstrøk oppgir 

for å slutte raskt i jobben: en dårlig sjef, å 
føle seg kastet ut på dypet, negativt stress, 
å kjede seg og behov for forandring igjen. 
Han hadde også regnet ut kostnaden ved å 
miste en helsearbeider og funnet ut at 
utgifter til blant annet vikar og opplæring, 
samt kunnskapstap og produktivitetstap 
beløp seg på ca 125 000 engelske pund. 
Det er et spennende regnestykke, som 
sikkert kan bli større dersom man tar med 
andre «tap» for et lite lokalsamfunn. 

T emaene engasjerte, og et av utsagne-
ne som ble debattert var at mange 

arbeidsgivere ser på ansatte som lett 
utskiftbare. Påstanden er dessverre en 
realitet til og med i små kommuner og på 
små sykehus, som har rekrutteringspro-
blemer. Det er en uansvarlig holdning, 
som innenfor helsetjenesten svekker 
tjenestetilbudet til pasientene. En «tapt» 
helsearbeider utgjør ikke bare økonomisk 
tap og kompetansetap, men også tap av 
kunnskap om og kjennskap til det lokale 
helsevesenet og pasientene.  

R 

ecruit & Retainhar vært et prosjekt som 
har tatt mål av seg til ikke bare å bistå 
med tiltak for å rekruttere helse-personell 
til utkantstrøk, men også til å finne ut hva 
som er viktig for å få dem til å bli i 
stillingene sine. Prosjektet fokuserer på 
profesjonell støtte til hver enkelt, og i 
dette ligger ikke bare veiledning, opplæ-
ring, trening og karriereutvikling, men 
også støtte og hjelp til å finne seg til rette i 
lokalsamfunnet. Canada kunne vise til små 
«styringsgrupper» som besto av medlem-
mer både fra lokalsykehus og kommune, 
hvor man samarbeidet om å «integrere» 
nytilflyttede helsearbeidere. Det var bare 
ett av mange gode eksempler som det ble 
vist til på konferansen, og alle hadde en 
allmenngyldig grunntone: det handler om 
å bli sett og verdsatt, da yter man mere og 
bedre, og sjansen er større for at man blir! 

  

Dagens  

sykehus 

Nye  

Kirkenes  

Sykehus 

Medisin 22 
32 

Kirurgi 15 

Pasienthotell (6) 8 

Rehab 6 9 

Føde/barsel 5 5 

  48 (54) 54 

Illustrasjon: Momentum Arkitekter 
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Inas dag på Medisin C 
Her er et lite utvalg av hva syke-
pleier Ina Mari Halvorsen rekker 
gjennom en helt vanlig arbeids-
dag på Medisin C på Hammer-
fest sykehus.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

07:00  

Nattskiftet er samlet og er klar til å 
overlevere 

07:15 

Ina kommer på jobb. Nina fra nattskiftet 
leser overleverings rapport for alle 
pasientene og Ina som i dag er på «blått 
team» venter til Nina leser opp detaljer 
om de pasientene som hører til på «blå». 
Ina noterer og kommenterer underveis. 
Under hele denne seansen piper det i 
personsøkerne til de som sitter der.  
 Det har kommet fem nye pasienter i 
løpet av natten. To er på korridor. Det er 
ganske fullt på avdelingen. Det er tre team, 
og team «blå» har tretten pasienter, 
hvorav to er korridorpasienter. Ina har 
ansvar for syv.  

07:35 

Theis er teamleder. Han hadde dag- og 
ettermiddagsvakt dagen før og kjenner 
godt til pasientene. Han leser opp. De fire 
på team «blå», Trine, Oddrun, Theis og Ina 
diskuterer nærmere hver pasient, om de 
må ringe kommunen, sende «PLO- 
melding» osv. Det kommer fram at det er 
mange pårørende som ringer for å få vite 
hvordan det går med en pasient, og det er 
derfor bestemt at kun én fra familien kan 
ringe, slik at personalet skal få tid til å 
jobbe.  

07:50  

En sykepleier stikker hodet inn døra til 
vaktrommet og gjør teamet oppmerksom-
me på at en av pasientene har tatt med seg 
bagen for å dra hjem – uten at pasienten er 
skrevet ut. Hjelpepleier Oddrun løper etter 
og får stanset pasienten og forklart at 
legen må gjøre ferdig alle undersøkelsene 
først.  

07:57 

Nå fordeles pasienter og hver enkelt på 
teamet får ansvar for pasientrom og andre 
rom som skal holdes i orden. En bio-
ingeniør kommer inn og etterlyser en 
blodprøverekvisisjon. 

08:00 

Inn på lager og henter trillevogn med 
sprøyter og diverse utstyr. Går inn på et 

annet lager for å hente «tipsere» før hun 
går til pasienten for å sette veneflon. 
Deretter trilles vognen tilbake til lageret. 
Det piper. Det er en pasient som ligger på 
isolat som trenger assistanse. Der møter 
Ina en fra laboratoriet som tar blodprøve. 
Pasienten ønsker te, og litt frokost. Ina går 
på kjøkkenet og lager til frokost. 
  Så er det inn på medisinrommet for å 
hente «morgenmedisin» som bør leveres 
samtidig med frokost for å få minst mulig 
trafikk inn og ut av isolatet. Hun møter 
hjelpepleier Oddrun som er bekymret for 
om oksygenkonsentrator som en pasient 
bruker får tilstrekkelig frisk luft.  

08:30 

Pasient på isolat får frokost. Ina må sette 
frokosten i mellomgangen slik at 
pasienten kan hente selv, for å redusere 
smittefaren.  

08:33  

Inn på rom 11 med fire pasienter. De 
ønsker frokost. Ina tilbake til kjøkkenet for 
å lage frokost til den ene. Leverer frokost. 
Spør hva pasient nummer to ønsker. Før 
hun går på kjøkkenet, går Ina inn på 
vaktrommet og forsøker å få svar på om 
oksygenkonsentrator kan stå inne på små 
rom. Finner ingen som kan svare.  

08:45 

Inn på kjøkkenet, frokost til pasient nr to. 
Her sitter seks pasienter/pårørende og 
spiser. De som ikke klarer seg selv må få 
servert frokost på senga.  
 –Vi må ikke «hospitalisere» pasiente-
ne, de skal klare seg selv i størst mulig 
grad, snart skal de hjem, forklarer Ina.  
 Leverer frokost. Snakker med 

pasienten som lurer på hvorfor hun må ta 
ny undersøkelse, og når det skal gjøres. 
Ina skal sjekke. Ina snakker med ny 
pasient, om hva som skal skje.  

09:06  

Inn på kjøkkenet for å lage den siste 
frokosten. Hjelpepleier Oddrun har laget 
resten. 
 – Vi hjelper hverandre, selv om vi har 
ansvar for hver vår pasient, sier Ina.  
Hun henter en rullator til en pasient som 
er ferdig å spise på kjøkkenet, og frakter 
deretter frokosten til den siste pasienten 
som ikke har spist. 

09:10 

Pause, litt kaffe. 

09:19  

Det piper i personsøkeren, det kommer fra 
rom 14, isolatet. Her skal det tas 
blodtrykk, puls, temperatur og oksygen-
metning. 

09:30 

Ina noterer. Hun skal ta temperatur på 
rom 11, henter temperaturmålere. Inne 
hos pasienten spør hun pasient om 
temperatur, kjenner på fingrene, sjekker 
blodtrykk. Så får hun vite at det er målt 
tidligere på dagen. Hun går videre til 
«skyllerommet» som skal holdes rent og 
ryddig. Alle slike ekstraoppgaver fordeles 
mellom de som er på vakt.  
 Ina sammenfatter alle temperaturene 
for hver pasient, skriver på en lapp og går 
til Theis som er på previsitt-møte med 
legene. 

09:49 

Ina svarer røntgen som ringer for å få svar 

Theis er teamleder og leser opp detaljer. Ina, Trine og Oddrun noterer. 
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på noen spørsmål, og får også svar på sine 
spørsmål– om hvorvidt en pasient skal på 
CT eller ultralyd. Når det er avklart, går 
Ina til pasienten for å informere om hva 
som skal skje videre.  
 Ringer til medpol (medisinsk 
poliklinikk) for å finne ut av spørsmålet 
om oksygenkonsentrator – om den må stå 
i åpent rom.  

10:09 

Ina ser på oversikten over hvilke 
pasienter som er nye og hvilke som skal 
reise. Én har ansvar for de nye, men Ina 
vurderer at hun har det for travelt, og ser 
hvordan kollegene kan bidra og fordele 
pasientene på rom. Diskuterer med 
kollega.  

10:22  

Medpol ringer og sier at pasient som har 
vært på undersøkelse er ferdig og kan 
hentes. Ina henter pasienten som egentlig 
er Oddrun sitt ansvar, slik at Oddrun får 
spise ferdig. Får beskjed fra sykepleier på 
medpol: På grunn av smerter ble ikke 
undersøkelsen vellykket.  

10:38  

Sjekker i det digitale pasientinformasjons-
systemet (DIPS) om en pasient har fått 
plass på sykestua i kommunen. Hun 

sender en påminnelse til kommunen om 
en pasient som har vært ferdigbehandlet 
og klar til å reise hjem i 17 dager.  
 – Noen ganger har ikke kommunene 
kapasitet ti lå å ta i mot ferdigbehandlede 
pasienter, og pasientene ligger så lenge på 
sykehuset at de får ny sykdom før de blir 
sendt hjem.  

10:46 

Oppdaterer DIPS og skriver inn hva 
pasientene har gjort. Stopper arbeidet i 
DIPS for å levere medisin til pasient.  

10:55 

Tilbake til DIPS. Det diskuteres på 
vaktrommet: Det er et rom med to 
pasienter hvor den ene er døende, og det 
er ikke ønskelig å ha en pasient i 
nabosenga, men det er fullt på avdelingen 
og ikke noen steder å flytte pasienten. 
Sykepleieren er bekymret og ønsker å ta 
hensyn til både den døende og den andre 
pasienten.  

11:08 

Ina spiser lunsj og diskuterer med hele 
vaktrommet om hvem som kan reise og 
hvor det blir ledig plass.  

11:25 

Rapport. Hele teamet er samlet. Team-
leder Theis kommer fra et møte som varte 
i 2 timer og 20 min med legene som har 
hatt «previsitt». Alle pasientene gjennom-
gås nå med Theis som forteller, og de 
andre på teamet som lytter. Her tas alt 
opp, hva skal gjøres, hvem som må 
informeres av pårørende/hjemme-
sykepleien, prøver som skal tas, når de 
skal reise, reisemetode, undersøkelser, 
plan for morgendagen, urinprøver, og alt 
annet som skal gjøres på denne vakten. 
Ina noterer alle oppgaver på et ark. 

11:56 

Ina har tre timer igjen av arbeidsdagen. 
Ivar Greiner som har fulgt Ina forlater 
medisinsk sengeavdeling. Litt klokere enn 
før.  
 

Vi må ikke ’hospitalisere’ pasientene – 
de skal klare seg selv i størst mulig grad. 

Ina Mari Halvorsen er 26 år og var ferdig 
utdannet som sykepleier i 2010. Hun har 
jobbet som sykepleier på medisin C ved 
Hammerfest sykehus siden da. Hun trives 
godt på avdelingen og ser foreløpig ikke 
behov for å spesialisere seg. På avdelingen 
er de fleste generelle sykepleiere uten 
spesialutdanning. De har to sykepleiere 
med spesialisering i psykiatri og én med 
spesialisering i geriatri. Ina er én av 31 
sykepleiere som jobber på Medisin C. I 
tillegg jobber ni hjelpepleiere her. Til 
sammen er det 53 årsverk på avdelingen. 

Hvordan kan vi redusere beho-
vet for pasientreiser? 

Harald G Sunde 
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no 

Finnmarkssykehuset har ansvar for å 
betale for pasientenes reiser til og fra 
behandlingstilbud. Dette ansvaret gjelder 
for pasienter som skal til sin fastlege, sine 
lokalsykehus eller lokale poliklinikker 
eller evt til UNN eller andre sykehus 
utenfor Finnmark. 
 I 2012 kostet pasientreisene drøyt 190 
millioner kroner, over 11 % av våre totale 
utgifter. Beløpet tilsvarer utgiftsbudsjettet 
for Kirkenes sykehus for ett år. Vi som 
skriver under dette brevet synes at vi 
betaler alt for mye for pasientbefordring; 
penger som heller skulle ha gått til 
pasientbehandling. 
 Ledelsen i Finnmarkssykehuset har i 
flere år ønsket å knesette NEON-
prinsippet (Nærmeste Effektive Omsorgs-
Nivå), som går ut på å behandle pasiente-
ne nærmest mulig der de bor. Imidlertid 
har det vist seg at det i praksis kan være 
vanskelig å få dette til, blant annet fordi at 
slik endring kan kreve en investering i 
utstyr eller stillinger som det ikke finnes 
budsjettdekning for. 
 Ledelsen i Finnmarkssykehuset går 
med dette ut til alle kliniske fagmiljøer i 
foretaket og etterspør gode ideer for 
oppbygging av lokale tjenester eller 
effektivisering av eksisterende tjenester 
som vil få ned reisekostnadene i foretaket.  
 Prosjektledelsen vil deretter kvalitets-
sikre det faglige og økonomiske innholdet 
i prosjektet. Hvis vi kommer fram til at 
saken er faglig og økonomisk bærekraftig 
vil ledelsen i Finnmarkssykehuset sørge 
for de nødvendige økonomiske tilleggs-
bevilgninger, slik at tiltaket kommer i 
gang. 
 Slike tiltak vil kunne være med på å 
styrke både økonomisk og faglig bærekraft 
i Finnmarkssykehuset. I tillegg vil det være 
gunstig for pasientene som slipper lang 
reise for behandling. Kortere reiser er 
også bedre for miljøet. 
  
Ta gjerne kontakt hvis du har en idé:  
Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef 
Stein-Erik Breivikås, økonomisjef 
Bjørn Erik Johansen, leder Pasientreiser  
 
Ideene – som bør beskrives og konkreti-
seres så godt som mulig – sendes inn til  
 
neon@finnmarkssykehuset.no 
 
(«NEON-Finnmark» i Global adresseliste i 
Outlook) 

Har du  
en god idé? « » 
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Vi publiserer anonymiserte 
versjoner av våre 3.3-meldinger 
på nettsidene 5 ganger i året. 
Her er de meldingene som ble 
publisert i mai 2014 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

Administrative rutiner 

Pasient satt på feil venteliste til 
operasjon 

En pasient skulle stått på venteliste for 
barn, men var i stedet satt på venteliste 
for voksne. Dette ble oppdaget ved en 
dobbeltkontroll av systemet, og pasienten 
ble satt på rett venteliste.  
 
Vurdering: Dette har gitt utsettelser i 
oppstart av pasientbehandlingen. Feilen 
har oppstått fordi helsepersonell som har 
satt pasienten opp på venteliste ikke har 
tilstrekkelige kunnskaper vedrørende 
registreringer i elektronisk pasientjour-
nalsystem. Alt helsepersonell som 
behandler henvisninger og setter opp 
pasienter på venteliste ved den aktuelle 
enheten orienteres om lokale prosedyrer 
som regulerer denne praksisen. Avde-
lingsleder og sekretærkoordinator vil 
sørge for opplæring og kontrollere om 
praksisen endres.  
Alvorlighetsgrad 2–Lav 

Forsinkelse i pasientbehandlingen 

En henvisning er ikke blitt videresendt til 
annet sykehus. Dette medførte at 
pasienten fikk utsatt oppstart av 
behandling.  
 
Vurdering: Pasienten må gjennom nye 
prøver i påvente av ny time annet 
sykehus. Enhetsleder gjennomgår rutiner 
og prosedyrer med personalet for å 
kvalitetssikre pasientforløpet.  
Alvorlighetsgrad 4–Alvorlig 

Behandling 

Komplikasjon etter gynekologisk 
inngrep 

Etter et gynekologisk inngrep oppstod en 
lekkasje mellom blæren og vagina, som 
ble oppdaget poliklinisk senere. 
 
Vurdering: Dette er en påregnelig, men 
dog kjedelig komplikasjon som kan oppstå 
etter inngrepet. Pasienten er informert om 
Norsk pasientskadeerstatning etter vanlig 
retningslinjer og er henvist til regionalt 

universitetssykehus. Pasienten blir fulgt 
opp med kontroller. 
Alvorlighetsgrad 4–Alvorlig 

Trykksår 

En begynnende sårutvikling ble oppdaget 
under opphold ved sykehus. Dette ble ikke 
korrigert med forebyggende tiltak, og 
såret har tiltatt etter utskrivelsen. 
 
Vurdering: Dette har medført store 
smerter, unødvendig medisinbruk og 
redusert livskvalitet for pasienten. Saken 
er behandlet på personalmøte ved 
sengeenheten. Den aktuelle enheten skal 
implementere tiltakspakken i forebygging 
av trykksår i regi av Pasientsikkerhets-
kampanjen. 
Alvorlighetsgrad 3–Middels 

Fallskader 

Fall 

En pasient gikk ut av sengen alene med 
rullator og gled på gulvet. 
 
Vurdering: Pasienten fikk ingen mén 
etter hendelsen. Dette kan dessverre skje 
fra tid til annen hos pasienter som er 
motorisk urolige og har kognitiv svikt, når 
det er lite personell på vakt. Den aktuelle 
enheten har gjennomført internunder-
visning i fallvurdering og forebygging. 
Alvorlighetsgrad 4–Alvorlig 

Fall 

En pasient hadde matte med forebyggen-
de fallalarm ved sengen. Alarmen blir 
utløst og personalet finner pasienten 
liggende på gulvet. Dette medførte at 
pasienten fikk noen overflatiske kutt som 
måtte sys. 
 
Vurdering: Den aktuelle enheten er klar 
over problemet.  
Alvorlighetsgrad 4–Alvorlig 

Fall 

En pasient hadde kommet seg ut av 
sengen, og ble funnet på badet. Pasienten 
var redd og smertepåvirket. 
 
Vurdering: Den aktuelle enheten vil 
risikovurdere falltendens tidligere, ha 
tema i internundervisning, gå til innkjøp 
av forebyggende utstyr og ha større 
personaltetthet/fastvakt hos pasienter 
med kognitiv svikt. 
Alvorlighetsgrad 4–Alvorlig 

Fall 

En pasient falt og pådro seg store smerter 
i foten og litt i hodet. 
 

Vurdering: Pasienten ble undersøkt med 
røntgen etter fallet, uten at det ble funnet 
bruddskader. Radiografen må forsikre seg 
at pasienten er klar for undersøkelse når 
pasienten legges på undersøkelsesbordet. 
Avdelingsleder gjennomgår rutiner på 
avdelingsmøte. 
Alvorlighetsgrad 4–Alvorlig 

Fall 

En pasient blir funnet på gulvet av 
personalet og blir hjulpet tilbake i seng. 
Ingen skader registrert. 
 
Vurdering: Enhetsleder oversender 
prosedyrer på fallforebygging til 
orientering til alt helsepersonell og 
gjennomgår disse på personalmøte. 
Alvorlighetsgrad 4–Alvorlig 

Medikamenthåndtering 

Feilmedisinering 

Det ble gitt for stor dose smertelindring til 
pasient, det var stor arbeidsbelastning og 
lav bemanning i enheten når det skjedde. 
 
Vurdering: Pasienten fikk ingen varige 
mén. Pasienten hadde store smerter og 
smertene tiltok i styrke allerede etter 
noen minutter og krevde ytterligere 
smertestillende for adekvat smerte-
lindring. Personellet vil innskjerpe 
rutinene for utlevering av medisiner i 
form av egen- og dobbeltkontroll. Enheten 
rapporterer å ha påbegynt arbeid med å 
korte ned liggetiden til pasienter i aktuell 
enhet, for å redusere arbeidsbelastningen. 
Alvorlighetsgrad 4–Alvorlig 

Annet 

Dårlig, uavklart pasient blir dårligere i 
løpet av natten uten å bli tilsett av lege 

Turnuslege ønsker at hans/hennes 
overordnede skal ha tilsyn av en dårlig, 
uavklart pasient. Pasienten blir dårligere i 
løpet av vakten uten at tilsynet finner 
sted.  
 
Vurdering: Kommunikasjonen mellom 
turnuslegen og LiS-legen ser ikke ut til å 
ha vært god nok. Det hadde ingen 
behandlingsmessig konsekvens i dette 
tilfellet. Alle leger er orientert om at de 
skal ha lav terskel for å rykke ut ved 
forespørsler og også selv spørre om de 
skal rykke ut. 
Alvorlighetsgrad 3–Middels 

«3.3-meldinger» – LES OG LÆR: 

Uønskede pasienthendelser 

Som helseforetak har vi en lovpålagt plikt 
til å melde fra om alvorlige hendelser. 
Disse meldingene kalles «3.3-meldinger» 
etter § 3-3 i Lov om spesialisthelse-
tjenesten, som beskriver meldeplikten. 
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Legene svært kritiske til senge-
reduksjon i Hammerfest 

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Legeforumet i Hammerfest sier at 
innsparinger ved medisinsk avdeling 
allerede har negativ påvirkning på de 
ansatte, og er redd for at sykehuset gir for 
dårlig behandling, gir oss et dårlig rykte 
og gjør oss uattraktive i arbeidsmarkedet.  
 Det revitaliserte legeforumet har sendt 
et langt bekymringsbrev til direktøren og 
peker på en rekke utfordringer. Det blir 
dårlig arbeidsmiljø og gjør det vanskelig å 
rekruttere, står det blant annet i brevet.  
 Direktør Torbjørn Aas har lest brevet 
og skal møte legene.  
 – Vi er klar over problemstillingene, 
som gjelder klinikkene både i Hammerfest 
og Kirkenes, og vi deler også noen av 
bekymringene legene tar opp. Dette 
opptar også foretaksledelsen og meg som 
direktør. Det er viktig at vi har arbeids-
forhold som ivaretar både pasienter og 
ansatte, sier Aas.  
 Han påpeker samtidig at en reduksjon 
i sengetall både er ønsket og nødvendig i 
tråd med samhandlingsreformen. 
 – En vridning av behandling fra døgn 
til dag vil også sikre helseforetaket den 
økonomiske bærekraften som er 
nødvendig for å møte framtidige 
investeringer i et bedret spesialisthelse-
tjenestetilbud, sier Aas. 
 Arnt R. Johannessen, overlege på 
kirurgen, sier at det snart ikke er senger 
til å behandle elektive pasienter.  
 – 75 prosent er akuttinnleggelser, som 
betyr at vi kan få fulle avdelinger, og må 
snu elektive pasienter i døra. Flere ganger 
har vi måttet stenge avdelingen og innføre 
inntaksstopp. Hvor lenge skal Kirkenes og 
UNN være reservesykehus for oss? Spør 
Johannessen.  
 Det var styret som i desember i fjor 
vedtok at sengetallet skal reduseres. 
Hammerfest skal redusere 11 senger, 
hvorav fem på kvinne-barn, fire på kir/ort 
og to på medisin. Samtidig skal ni 
stillinger tas bort. I tillegg skal to stillinger 
reduseres som følge av bedre ressursbruk 
og pasientflyt. Klinikksjef Vivi Brenden 
Bech er klar over utfordringene som 

legene peker på. Hun mener at færre 
senger både er mulig og nødvendig å få til. 
 – De arbeidsgruppene som har jobbet 
med dette i klinikken har kommet fram til 
at vi har mulighet til å behandle mer på 
dagbehandling og ha færre innleggelser. 
Men i Hammerfest har vi en større 
utfordring enn i Kirkenes, fordi kommune-
ne i vest ikke i like stor grad tar i mot de 
pasientene som er utskrivingsklare. Hvis 
vi ønsker et nytt sykehus, så må vi gjøre 
disse endringene. Vi har lengre liggetid på 
enkelte fagområdet enn andre sykehus. 
Det må vi gjøre noe med. Men vi skal ikke 
redusere sengetallet på medisin før 
Hammerfest kommune har etablert ø-
hjelp senger, sier Bech. 
 Det var for ti år siden 121 senger på 
Kirkenes sykehus. I dag er det 54 senger. 
Klinikk Kirkenes skal nå ta bort tre senger 
på føde/gyn, og fjerne to hjelpepleier-
stillinger. Klinikksjef Rita Jørgensen sier at 
justeringene er tilpasset antall fødende 
ved Kirkenes sykehus. 
 – Basert på beleggsprosenten på føde/
gyn har det vært riktig å redusere antall 
senger på enheten. Bemanningsplanen på 
enheten er basert på enhetens aktivitets-
nivå. Antall fødsler er redusert etter at de 
nye seleksjonskriteriene ble innført. I 
tillegg legges færre pasienter inn på 
gynekologisk enhet når de skal opereres, 
de behandles på dagkirurgiske enhet sier 
Jørgensen. 
 
Sitater fra brevet som direktøren har 
mottatt: 
  
…ved ytterligere reduksjon av virksomheten 
(barneenheten, red anm) vil vi kunne miste 
vår godkjenning som utdanningsinstitusjon 
og dermed ikke lenger kunne rekruttere 
yngre leger. 
 Mister fødeavdelingen denne funksjo-
nen (døgnbemannet nyfødtintensiv, red 
anm) vil den bli redusert til å ha 2 års 
uttelling som utdanningsavdeling av LIS 
leger. Anslagsvis 50 ressursskrevende 
fødekvinner må da føde på UNN som har 
sprengt kapasitet allerede i dag. 
  
… andre medisinske avdelinger i landet 
viser at det vanlige antallet er 8-10 
pasienter per medisinske lege. På medisin C 
har to av gruppene 13 pasienter hver som 
medfører en stor arbeidsbelastning på 
ansvarlig LIS. 
  
…pasientene kommer til oss (ortopeden, red 
anm) etter kompliserte operasjoner, for 
eksempel hjerneblødninger, store 
revisjoner, multitraumer. Disse pasientene 
kan ikke være hotellpasienter. 

Blåser liv i  
Legeforum 

Overlege Arnt Johannessen 

Kirurgisk overlege Arnt Johanne-
sen i Hammerfest savnet at 
sykehuslegene kunne uttale seg 
med én samlet stemme og 
blåste nytt liv i Legeforum fra  
90-tallet. 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

– Det er jo vi legene som har det medi-
sinske ansvaret i pasientbehandling, 
forklarer Johannessen. – Da er det også 
naturlig at vi blir hørt og lyttet til i 
medisinskfaglige spørsmål. Vi befinner oss 
i en periode med store omstillinger og 
forandringer, og det er mange viktige 
beslutninger som skal tas.  
 – Men jeg har ofte savnet medisinsk-
faglige betraktninger og argumenter i 
beslutningsprosessene og diskusjonene, 
og jeg tror det i stor grad skyldes at legene 
ikke har stått fram samlet, med én 
stemme. 
 Johannesen forteller at på 90-tallet, da 
sykehusene fortsatt var fylkeskommunale, 
fantes det et legeforum som var hørings-
instans og hadde en rådgivende funksjon 
overfor den daværende administrasjonen. 
 – Riktignok var vel Legeforum først 
bare åpent for overleger. Ass.legene, som 
jeg var en av, fikk stemmerett tidlig på 90-
tallet.  
 – Men Legeforum utgjorde i alle fall en 
tydelig og samlet stemme for legene, og 
om vi ikke alltid fikk det som vi ville, så ble 
vi alle fall hørt. Det synes jeg som sagt at vi 
bør bli nå også, og det er derfor jeg har tatt 
initiativet til gjenoppvekking av Lege-
forum og inntil videre har påtatt meg 
rollen som selvbestaltet leder. 
 – Hvordan har responsen vært? 
 – Overveldende hos legene. Vi var vel 
så godt som fulltallige på oppstartsmøte. 
 – Og fra ledelsen? 
 – Du kan vel si at vi er forsiktig 
avventende optimistisk. Vi har blitt 
forespeilet et møte med direktøren og ser 
fram til det. Jeg vil forresten rose 
«nydirektøren» for at han bruker tid på å 
reise rundt i foretaket, og å følge oss som 
faktisk driver pasientbehandling. Det er 
nye takter som vi setter svært stor pris på!  
 – Så får vi se om han også vil høre på 
våre faglige synspunkter, avslutter 
Johannessen vennlig, men bestemt. 

Hva skal vi skrive om? 
Send tips til redaksjonen: 
solsida@finnmarkssykehuset.no 
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Kurs i reiseregning 13.06.2014 
08.30 

Alta (Knudsengården) 

Kurs i Agresso fakturaflyt 13.06.2014 
12.00 

Alta (Knudsengården) 

Personlig veiledning med KLP  
i Hammerfest 16. juni. 

16.06.2014 
10.15 

Personlig veiledning: Senter for HR - 2 etg, 
Hammerfest sykehus, Infomøte i store auditoriet. 

Personlig veiledning med KLP 
 i Hammerfest 17. juni. 

17.06.2014 
10.15 

Personlig veiledning: Senter for HR - 2 etg, 
Hammerfest sykehus, Infomøte i store auditoriet. 

Personlig veiledning med KLP 
i Alta 17. juni. 

17.06.2014 
10.15 

Personlig veiledning: Kontor på 
Spesialistlegesenteret. Infomøte kl 8.30- 10.00: 
Møterommet Lille Haldde, ved kantina 
helsesenteret. 

Personlig veiledning med KLP  
i Lakselv 18. juni. 

18.06.2014 
10.15 

Personlig veiledning: Store studio DPS Lakselv. 
Infomøte kl 8.30- 10.00: Samme sted. 

Personlig veiledning med KLP  
i Karasjok 18. juni. 

18.06.2014 
10.15 

Personlig veiledning: Undervisningsrommet BUP 
Karasjok. Infomøte 08.30-10.00: Samme sted. 

Personlig veiledning med KLP  
i Tana 19. juni. 

19.06.2014 
10.15 

Personlig veiledning: Biblioteket VPP Tana(ved 
siden av helsesenteret. Infomøte 08.30-10.00: 
Møterom ved VPP. 

Personlig veiledning med KLP  
i Kirkenes 19. juni. 

19.06.2014 
10.15 

Personlig veiledning: Senter for HR - 
personalavdelingen Kirkenes sykehus. Infomøte 
08.30-10.00:auditoriet 1 etg. 

Kurs i reiseregning 20.06.2014 
08.30 

Karasjok SANKS 

Personlig veiledning med KLP  
i Kirkenes 20. juni. 

20.06.2014 
10.15 

Personlig veiledning: Senter for HR - 

personalavdelingen Kirkenes sykehus. Infomøte 

Kurs i Agresso fakturaflyt 20.06.2014 
12.00 

Karasjok SANKS 

KURSKALENDER juni 
Alltid oppdatert oversikt på http://intranett.finnmarkssykehuset.no/Kurs/ 

Kjenner du nødprosedyrene 
dersom DIPS ikke fungerer?  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

I tre dager fra 5. oktober er DIPS nede, og 
alle som jobber i DIPS må i god tid før det, 
være sikre på at de vet hvordan de skal få 
lest og registrert pasientdata uten DIPS. 
  
Klinikksjefen på klinikk Kirkenes, Rita 
Jørgensen sier at sykehuset vil forberede 
seg på nedetiden.  
 – På Helgelandssykehuset hadde de 
planlagt lavdrift da de hadde nedetid, skal 
du gjøre det samme? 
 – Klinikken har ikke planlagt dette 
ennå, men jeg regner med at vi vil dra 
erfaringer fra helgelandssykehuset og 
redusere driften i perioden DIPS er nede. 
 – Når nedetiden er over, kommer 
mandagen. Det vil være mye data som skal 
føres fra papir og inn i DIPS. Vil du ha 
normaldrift da?  
 – Klinikken vil innhente erfaringer fra 
Helgeland også på dette slik at vi sikrer at 

klinikken får lagt inn alle dataene fra papir 
inn i DIPS i løpet av mandagen.  
 – Når er siste frist for de som jobber i 
DIPS til å sikre at de kan nødprosedyrene? 
 – Alle som jobber i DIPS skal kjenne til 
nødprosedyrene, uavhengig av denne 
planlagte nedetiden. Klinikken vil for 
sikkerhets skyld ha et fokus på det frem 
mot planlagt nedetid. 
 – Må alle kjenne nødrutinene, eller er 
det tilstrekkelig at de som har planlagt å 
være på jobb, kjenner til dette? Hva hvis det 
blir sykdom? 
 – Alle skal kjenne til nødrutinene 
uavhengig om de er på jobb denne helgen 
eller ikke. 

Nedetid i DIPS: skriv på papir 

Kenneth Grav 
kenneth.grav@finnmarkssykehuset.no 

I løpet av juli 2014 vil alle ansatte få 
tilsendt en e-post med brukernavn og 
passord som gir tilgang til Campus, den 
nye e-læringsportalen til Helse Nord. Dette 
er en stor milepæl som vi håper vil gjøre  
e-læring til et funksjonelt redskap for 
kompetansehevning og standardisering. 

Flere kurs tilgjengelig 

Nå inneholder portalen et fåtall kurs, men 
flere kurs er under utvikling både regio-
nalt og lokalt på Finnmarkssykehuset, og 
det samarbeides nasjonalt med andre 
helseregioner slik at vi etter hvert vil få 
tilgang til e-læring som er utviklet i andre 
deler av landet. 
 Noe av e-læringen som ligger i 
portalen vil være obligatorisk for alle, 
mens annen e-læring vil være frivillig, 
eventuelt obligatorisk for noen grupper. 
 Det første obligatoriske kurset som 
blir tilgjengelig, er kurset «miljø-
bevissthet» som har som mål å gjøre 
ansatte i Finnmarkssykehuset mer bevisst 
på virkningen vi i det daglige har på det 
ytre miljøet. Dette kurset er en del av 
tiltakene ledelsen har satt i gang for å bli 
miljøsertifisert og gi sykehusene en grønn 
profil. 
 Andre kurs som vil bli tilgjengelige er 
kurs i håndhygiene, i elektronisk pasient-
journal DIPS, kurs for ledere i personal-
portalen og en kort innføring i selve  
e-læringsportalen Campus. Kurs i medisin-
teknisk utstyr, i brannvern, i strålevern og 
i HMS er under utvikling, og flere andre 
regionalt og nasjonalt utviklede kurs vil 
etter hvert bli tilgjengelige for ansatte. 
 Den nye portalen vil gi deg som bruker 
full oversikt over kurs du har tatt, kurs 
som er obligatorisk for deg og gi deg 
muligheten til å se og ta kurs du selv 
ønsker å ta for å heve egen kompetanse.  
  
Vi håper den nye e-læringsportalen vil bli 
til nytte og inspirasjon både for ansatte og 
for ledere ved Finnmarkssykehuset. 
Har du spørsmål angående e-læring kan 
koordineringen for e-læring i Finnmarks-
sykehuset nås på denne adressen:  
 
campus@finnmarkssykehuset.no 

E-læring: 

Campus blir  
snart lansert 

Klinikksjef Kirkenes, Rita Jørgensen 

http://intranett.finnmarkssykehuset.no/Kurs/

