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LEDER 

 

I denne utgaven av Solsida.papir 

kan du lese om da jeg fikk 

prøve meg en dag som renholder. 

Det var både givende og lærerikt! 

I medarbeidersamtaler med 

direktøren har vi i foretaks-

ledelsen fått høre at noe av det 

viktigste han gjør er å sørge for at 

vi er i stand til å gjøre en god 

jobb. Det samme gjelder for oss i 

foretaksledelsen. Den viktigste 

jobben vi kan gjøre er å sørge for 

at våre ansatte er i stand til å 

gjøre sin jobb. Det er ved 

sykehussengene, på 

operasjonsstuene og langs 

korridorgulvene at det virkelige 

arbeidet gjøres! Det viktigste 

arbeidet skjer i møtet med 

pasienter og publikum. 

V år styreleder forteller også at 

han er imponert over det 

kvalitetsarbeidet som foregår i 

Finnmarkssykehuset nå. Det får 

du lese mer om i neste utgave av 

Solsida.papir 

Kongens gullmedalje til 
Kazaryan 

Drift- og eiendomssjef 

Øyvin Grongstad 

Airazat M. Kazaryan har fått 
kongens gullmedalje som årlig 
deles ut til yngre forskere ved 
Universitetet i Oslo. Kazaryan er 
lege i spesialisering i kirurgi ved 
Kirkenes sykehus.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

– Det er en meget hyggelig nyhet. Denne 
verdsettelsen av forskningsinnsatsen er 
høyst oppmuntrende, sier Kazaryan. 

Han har vært hovedforfatter for flere 
artikler som handler om en skånsom 
kirurgisk metode, som kalles laparoskopi. 

Kan man benytte høyintens ultralyd for å 
behandle ondartede svulster? Det er ett av 
mange spørsmål den medaljevinnende 
legen svarer på. 

Kazaryan kom til Kirkenes sykehus i mars 
i år. I 2013 disputerte han med avhand-
lingen «New Minimally Invasive Techniques 
in the Treatment of Patients with Lesions in 
the Liver: Laparoscopy and Extracorporeal 
High Intensity Focused Ultrasound». Han 
har hatt de norske pionerene innen 
skånsom kirurgi som veiledere; professor 
Bjørn Edwin, professor Erik Fosse og dr. 
Per Kristian Hol. 

Det er bare noen få ekspertmiljøer i 
verden som rutinemessig har tatt i bruk 
laparoskopi ved sykdommer som hører til 
lever og galleveiene. Kazaryan har påvist 
at laparoskopiske teknikker ved behand-
ling av tykktarmskreft med spredning til 
leveren gir høy overlevelse og lavt 
tilbakefall. 

Hans forskning er publisert i Annals of 
Surgery, det hyppigst siterte fagtidsskriftet 
innen kirurgi. Tre andre artikler om 
laparoskopisk leverkirurgi fra hans 
doktorgradsavhandling er viet dilemmaer 
i prosedyren, inkludert gjentatt laparosko-
pisk fjerning av en del av leveren. Artik-
lene er også publisert i verdens fremste 
akademiske tidsskrifter for kirurgi, 
Archives of Surgery, Journal of American 
College of Surgeons og Surgical Endoscopy. 

Uten kirurgiske inngrep 

Høyintensitets fokusert ultralyd ved 
leversykdommer var en annen viktig del 
av Kazaryans doktorgradsavhandling. 
Denne teknikken vil gjøre det mulig å 
behandle ondartede svulster uten 
kirurgiske inngrep i nær fremtid. 

I tillegg til doktorgradsavhandlingens 
forskningsoppgaver har dr. Kazaryan 
bidratt til en rekke artikler om kikkhulls-
kirurgi av bukspyttkjertelen, binyrer, 
minilaparotomisk kirurgi av gallesteins-
sykdommer, og generell kirurgisk 
metodelære. 

Laparoskopi (kikkhullskirurgi) er et 
kirurgisk inngrep i abdomen (bukhulen), 
som utføres endoskopisk, dvs. gjennom 
kikkhull. Fordelen med dette inngrepet 
sammenlignet med laparotomi (åpen 
bukhuleoperasjon), er at åpningen på 
bukveggen er betydelig mindre, hvilket 
bevirker kortere liggetid postoperativt og 
lavere hyppighet av komplikasjoner under 
og etter operasjonen. Prosedyren kan 
utføres i diagnostisk (undersøkende) eller 
terapeutisk (behandlings-) øyemed. 
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Faktaboksen: 

Alta-
utbyggingen 
Fra 2017 kan flere pasienter få dag-
kirurgisk og poliklinisk behandling i Alta. 
Etter at vi i ett år har utredet spesialist-
helsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark har vi 
både faglige og bygningsmessige konklu-
sjoner.  

Utredningen viser hvilke store pasient-
grupper det er mulig og ønskelig å 
behandle i Alta. Våre fagfolk fra Kirkenes, 
Hammerfest, Karasjok og Alta har utarbei-
det konkrete tiltak innen poliklinikk, 
sykestue, billeddiagnostikk, fødestue, 
telemedisin, akuttmedisin, bygg og 
laboratorium. De foreslår en fordobling av 
sykestueinnleggelser og poliklinikk. 12 
prosent av de som i dag får poliklinisk 
behandling på Hammerfest sykehus, kan i 
framtiden få tilbudet i Alta. En stor del av 
pasienter som skal til dagkirurgisk 
behandling kan i framtiden behandles i 
Alta. De som må legges inn, skal i stor grad 
fortsatt legges inn på Hammerfest 
sykehus. 

Arealet blir 4 000 m2, hvorav halvparten 
er til somatisk behandling.  1350 m2 er 
dedikert rus og psykisk helse.  1100 m2 er 
fellesareal med kommunen. Investerings-
kostnader er 267 millioner kroner. 
Foretakets årlige økte driftskostnader blir 
anslagsvis 16–34 mill. Helse Nord har økt 
foretakets ramme med 10 mill. Finn-
markssykehuset skal lede forprosjektet 
(2014–2015) sammen med Helse Nord og 
Alta kommune, og vi planlegger å starte 
bygging i 2015 med ferdigstillelse i 2017. 

Aina Olsen, som var prosjektleder for Nye 
psykisk helsevern og rus i 2013, ansettes 
som prosjektleder fra oktober. 

Hva skal vi skrive om? 
Send tips til redaksjonen: 
solsida@finnmarkssykehuset.no 

«Fritt behandlingsvalg»: 

Helse og nærbutikker  

Kommentar 

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

I  fjor fikk Norge en ny regjering. Det 
politiske fargeskiftet var tydelig; fra 

rødt og grønt til blått–i–blått.  

Ett år er nå gått siden valget, og de 
politiske konsekvensene av regjerings-
skiftet begynner bli synlige. Et dokument 
vi i Finnmarkssykehuset er bedt om å ta 
stilling til heter «Fritt behandlingsvalg». I 
dette dokumentet åpner regjeringen for 
en storstilt satsing på private helsetilbud 
finansiert gjennom offentlig avtale. Enhver 
pasient med behov for spesialisthelse-
tjeneste skal automatisk ha rett til å velge 
å benytte private tilbydere som kan gi 
samme helsehjelp. Regjeringen mener at 
økt konkurranse gjennom etablering av 
«fritt behandlingsvalg» vil stimulere de 
offentlige sykehusene til å bli bedre og 
mer effektive.  

I Finnmarkssykehuset har vi avgitt en 
høringsuttalelse som er kritisk til doku-
mentet. Vi har bl.a. påpekt følgende mulige 
bivirkninger:  

 

Flukt av personell fra offentlig til 
privat helsetjeneste 

Usikkerhet om det kun er de sprekeste 
og friskeste som vil kunne nyttiggjøre 
seg av tilbudet 

Økte utgifter til pasientreiser, og 
derved mindre ressurser til pasient-
behandling 

Ytterligere fragmentert helsetjeneste 

Økt fare for overdiagnostisering og 
overbehandling 

D iskusjonen rundt «fritt behandlings-
valg» dreier seg på mange måter om 

de samme aspektene som om man ønsker 
å ha et butikktilbud på små steder, eller 
om befolkningen skal handle gjennom 
netthandel. Mange butikker har fått 
økonomiske problemer og er blitt nedlagt 
som følge av at befolkningen handler 
varer gjennom internett. Det er ikke noe 
problem for befolkningen så lenge de kun 
trenger varer som kan forhåndsbestilles 
og der folk har tid til å vente på varene. 
Skulle man imidlertid komme til å trenge 
varer akutt, vil man merke savnet etter 
lokalbutikken som forsvant.  

P å samme vis vil befolkningen ved å 
benytte seg av «fritt behandlingsvalg» 

oppleve god behandling rundt om i landet 
så lenge behandlingen er planlagt og 
forhåndsbestilt. Når man i forbindelse 
med akutt sykdom ønsker og trenger et 
velfungerende lokalsykehus med godt 
utstyr og dyktige fagfolk, så kan man i 
verste fall risikere å møte et sykehus der 
både penger og fagfolk er drenert til 
sentrale strøk som følge av «fritt behand-
lingsvalg», ettersom sykehuset har 
opplevd både reduserte inntekter (pga 
færre pasienter) og økte utgifter 
(pasientreiser rundt om i landet). 

Om dette er rett vei å gå er det opp til våre 
folkevalgte representanter å bestemme.  

I mellomtida må vi i Finnmarkssykehuset 
– enten vi liker det eller ikke – forberede 
oss på denne blå utfordringen. Vi må 
arbeide aktivt med å tilby befolkningen et 
tjenestetilbud som er så godt at vi blir 
finnmarkingenes naturlige førstevalg. 

Screening reduserer fødselsdepresjoner  
Hvert år opplever 6000–9000 norske kvinner depressive symptomer i svangerskapet 
eller barseltiden. For å gi riktig behandling er det viktig å påvise om kvinnen har en 
klinisk depresjon, depressive symptomer eller er nedstemt. Spørsmålet er om det er 
hensiktsmessig å innføre screening for depresjon i svangerskap og barseltiden. Det er 
dokumentert effekt av screening kombinert med oppfølgingstiltak for depressive sympto-
mer. Antall kvinner med depressive symptomer fire til seks måneder etter fødsel reduse-
res fra 10 prosent til 6 prosent ved bruk av screeningprogram i barseltiden.  
(kilde: Kunnskapssenteret) 
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– Lærerikt å være med renholderne på jobb 

Drift- og eiendomssjef Øyvin 
Grongstad er øverste leder for 
renholderne i foretaket. Han var 
med dem på jobb en dag i juni.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Natalia Pakhotina starter dagen klokken 
syv om morgenen. Hun skal vaske sine 
faste områder på Hammerfest sykehus.  
Hun har med seg drift- og eiendomsjef, 
Øyvin Grongstad som for anledningen er 
kledd i hvitt og skal både lære og hjelpe til.  

– Jeg er med for å sette meg bedre inn i 
arbeidsforholdene for renholderne, 
forklarer Grongstad.  

Han låner en ekstra mopp og følger med 
Pakhotina og vogna med alt vaskeutstyr. 
Renholdsleder Sissel Pedersen er også 
med.  

Grongstad starter med en liten feil, han 
begynner med gulvet. 

– Siste etappe er gulvet. Først skal vi tørke 
støv og tømme søppel, sier Pakhotina. 

Hun har blant annet ansvaret for hele 
korridoren og kontorene til øre-nese-hals 
og trappene ned til første etasje. Nå vasker 
de korridoren ved kantina og områdene til 
medisinteknisk enhet.  

Pedersen forklarer prinsippene. Det må 
tørrmoppes først 

– Hvis du har våt mopp, vil skitten legge 
seg ned i gulvet, sier hun. 

Pakhotina tar en pause. Hun har vasket i 
ett i én og en halv time. Hun har faste 
områder til faste dager. Mandager er det 
administrasjonen som vaskes. Mens 
Pakhotina tar en pause, fortsetter 
Grongstad sammen med renholder Sara 
Rirud som vasker på barneavdelingen. Her 
møter vi avdelingsleder Pál Ivan: 

– Vaskingen her er bra når den blir gjort 
av de faste. Men når det er vikarer, ser det 
ut som de mangler opplæring.  

Rirud forklarer at det er lett å vaske på 
barneavdelingen.  

– På barneavdelingen er det bra, for her 
kan det være barn på gulvet, så de som 
jobber her, er flinke til å holde gulvet fritt.  

– Det er blant annet derfor jeg er med her, 
sier Grongstad, for å se hvordan arbeids-
forholdene er. Jeg har for eksempel fått 
klager fra administrasjonen om dårlig 
vasking, men der er de selv ikke så flinke 
til å holde gulvene frie for unødig rot, sier 
Grongstad. 

– Generelt vil jeg si at alle ansatte må ta et 
større ansvar for å rydde opp etter seg 
selv. Vi har ingen ansatte som har i 
oppdrag å rydde etter andre!  Og så må vi 
bli flinkere til å bestille tjenester fra 
renhold og teknisk drift – ellers kan ikke 
renholderne vite hva behovet er. 

– Renholderne kan på sin side godt  være 
foregangsfigurer og drive opplæring av 

oss andre. Hva kan vi bidra med til felles 
beste?  

– Renholderne gjør en meget viktig jobb, 
både for trivsel, attraktivitet og ikke minst 
hygiene og pasientsikkerhet, avslutter 
Grongstad.  

– Alle bør sette pris på den jobben 
renholderne gjør!  
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Styreleder Ulf Syversen er til 
daglig seniorrådgiver i 
Kystverket i Honningsvåg. Han 
har mange års erfaring fra 
forsvaret og som rådmann og 
ordfører i kommuner i 
Finnmark. Vi treffer ham på et 
styremøte i augustgråvær i 
Kirkenes. 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

Hva har vi styret til? 

Styret er eiers representant, så vi skal føre 
tilsyn med hele virksomheten. Vi ansetter 
og avsetter administrerende direktør, og 
det er vi som fastsetter budsjettet og 
overordnete planer for Finnmarkssykehu-
sets virksomhet. Vi fører tilsyn med at 
direktøren driver Finnmarkssykehuset 
etter de vedtektene som Helse Nord har 
vedtatt.  

Har styret en demokratisk eller politisk 
rolle? Er det noen politiske kriterier som 
ligger til grunn for å plukke ut styret for 
eksempel? 

Da jeg kom inn, skulle 4 av de eier-
oppnevnte medlemmene ha erfaring som 
lokalpolitiker – enten i fylkestinget, 
sametinget eller i en kommune. Men det 
kravet er endret nå av den nye regjeringen 
– nå er det ikke lenger noen krav om 
lokalpolitisk erfaring. 

Da vi fikk helseforetaksmodellen, så var 
ett av prinsippene at det var én person 
som skulle drive helsepolitikk i Norge, og 

det var helseministeren Det ville bli veldig 
vanskelig hvis enhver som satt i styret 
skulle drive sin egen helsepolitikk. Vi har 
en nasjonal helsepolitikk, og det er den vi 
skal iverksette. Nå får vi jo et nytt 
planverk, som vel blir vedtatt i 2016. Da 
får vi en nasjonal helse- og sykehusplan 
som da vil uttrykke Stortingets vilje og 
målsetting, og da vil den være retnings-
givende for alt det som foregår på 
helsesektoren i landet.  

Siden vi har som oppgave å påse at den 
folkevalgte statsrådens vilje blir satt ut i 
livet, så kan du si at vi representerer 
folkets stemme i Finnmarkssykehuset. 

I følge styreinstruksen for Finnmarks-
sykehuset er en av styrets oppgaver å 
fastsette en styringsfilosofi. Hva er deres 
styringsfilosofi? 

Vi er nøye på å ha en klar rollefordeling 
mellom oss og foretaksledelsen. Det er 
veldig viktig at vi ikke begynner å rote 
nedover i organisasjonen, og overstyrer 
direktøren. Så derfor er det aldri slik at for 
eksempel økonomisjefen får et oppdrag 
fra styret. Våre oppdrag går alltid til 
direktøren, og så er det han som må sørge 
for å få det iverksatt i sin organisasjon. 

Hvis styret sluttet å møtes i morgen, 
hvor lang tid ville det ta gå før vi som 
vanlige ansatte ville merke det? 

Hvis styret skulle innstille sin virksomhet, 
så tror jeg nok Helse Nord i løpet av en 
dag eller to ville gi administrerende 
direktør de fullmakter som styret har hatt. 
Og jeg tror faktisk det er dette som 
kommer til å skje om to år. Den nye 
regjeringen har jo sagt at helseforetak-
styrene forsvinner. Men jeg tror alt det 
andre kommer til å bestå. Sånn at det blir 
ikke Helse Nord-styret som styrer Helse 
Nord lenger, men det blir en region-
direktør, akkurat som veivesenet har en 
regionveisjef i Bodø.  

Men det er vel ikke gitt at Finnmarks-
sykehusets styre også skal opphøre av 
den grunn – eller ligger det også i 
kortene?  

Jeg tror ikke at Finnmarkssykehuset og de 
andre helseforetakene kan stå rett under 
Helse- og omsorgsdepartementet. Det er i 
alle fall ingen andre offentlige etater som 
har den modellen. Man har en eller annen 
form for regionalisering. Administrerende 
direktør i Finnmarkssykehuset rapporte-
rer jo vel så mye til administrerende 
direktør i Helse Nord som han rapporterer 
til styret. Jeg tror at hvis styret plutselig 
ble visket ut, så har Helse Nord styrings-
systemer som vil drive dette videre.  Jeg 
tror vi er overmodne for å få en nasjonal 

helse- og sykehusplan som konkretiserer 
innholdet i det som man har kalt 
«Pasientens helsetjeneste». Så det er 
ingenting i det som er kommet hittil fra 
den nye regjeringen som jeg anser for å 
være uklokt.  

Hva er det mest interessante eller 
givende ved det å være styreleder i 
Finnmarkssykehuset? 

Jeg må si at ledergruppa i Finnmarks-
sykehuset er formidabel, og det er veldig 
artig å være med og være en samtale-
partner med så kompetente folk. Også det 
å se at veldig mye av de planene vi har 
lagt, faktisk iverksettes. Sånn som med 
Nye Kirkenes sykehus. 

Og så må jeg nevne kvalitetsarbeidet som 
foregår nå. At man har hevet seg rundt slik 
at vi i løpet av et år er blitt det suverent 
beste helseforetaket i Helse Nord-gruppen 
og antakelig i landet til å unngå fristbrudd. 
Som foretak ligger vi nå på to-tre prosent 
– det er forsvinnende få! 

Hva er det vanskeligste du har vært 
borte i som styreleder? 

Det vanskeligste? Jeg har jo erfaring med 
relativt store organisasjoner tidligere: Jeg 
har vært rådmann i to kommuner, jeg har 
vært ordfører i en kommune, jeg har 
nitten år i forsvaret. Jeg har vært 
regiondirektør i Kystverket i mange år. Og 
det jeg har sett er at hvis man drøyer for 
lenge med å ta en del omorganisasjons-
grep, så blir det ganske tungt, for da blir 
konsekvensene veldig store – ikke minst 
for de ansatte. Vi har jo hatt noen sånne 
saker i det siste, med nedleggelse av de 
psykiatriske institusjonene. Med Jansnes 
hadde vi en prosess som var såpass ryddig 
også sammen med kommunen at vi kom 
ned på jorda.  Men nedleggelse av DPS-en i 
Lakselv og flytting til Karasjok, som 
involverte så veldig mange ansatte – og 
der DPS-en var virkelig en hjørnestens-
bedrift i Porsanger, som har slitt veldig 
mye allerede – det var tungt, og det brukte 
jeg mye tid på – ikke minst å sette meg inn 
i saken. Men det er veldig godt å ha en HR-
avdeling som det vi har, som greier å legge 
forholdene til rette, ikke minst for våre 
ansatte. Men det med Lakselv, det var tøft. 

Har du en hilsen til de ansatte?  

Jeg er veldig imponert over det arbeidet 
som gjøres, og vi vet at det har aldri før 
vært produsert så mye spesialisthelsetje-
neste i Finnmark av så høy kvalitet. Og det 
er de ansatte som produserer denne høye 
kvaliteten. Jeg er imponert!  

– Styret er folkets stemme 
 i Finnmarkssykehuset 

Styret i Finnmarkssykehuset består 
foruten styrelederen av fire ansatte-
representanter og fem medlemmer utpekt 
av Helse Nord. I tillegg har lederen av 
brukerutvalget møterett i styremøtene. 
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Du kan søke på midler til ditt 
innovasjonsprosjekt. 
Søknadsfrist for 2014 er 
15. september.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Utdeling av midlene 

Direktøren deler ut midlene etter en 
drøfting i foretaksledermøtet i oktober 
2014. Direktørens stab saksforbereder 
sammen med en representant fra 
brukerutvalget, straks etter søknads-
fristen. 

Hva skal søknaden inneholde? 

Beskriv innvasjonsprosjektet med  

mål og hensikt 

plan for gjennomføring 

budsjett og tidsbruk 

finansieringsmuligheter og hvor mye 
av de 250.000 du søker om 

Hva er innovasjon? 

Prosjektet må bidra til noe nytt eller en 
forbedring i foretaket, det være seg 
arbeidsmetodikk, organisering, eller et 
produkt. Helsedirektoratet definerer 
innovasjon som «En ny eller forbedret 
vare, tjeneste, produksjonsprosess, eller 
organisasjonsform som er tatt i bruk i 
helsesektoren.» 

Stortingsmeldingen Et nyskapende og 
bærekraftig Norge (2008) er den første 
norske stortingsmelding om innovasjon. 
Helse- og omsorgsdepartementet og 
Nærings- og handelsdepartementet, har 
laget en tiårig (2007-2017) plan for 

behovs- og forskningsdrevet innovasjon 
og kommersialisering i helse- og 
omsorgssektoren.  Satsningen inkluderer 
innovasjon innen IKT og medisinsk-
teknisk utstyr, innovasjon i offentlige 
anskaffelser samt innovasjon på bakgrunn 
av store samfunnsutfordringer:  

kroniske sykdommer 

en økende aldrende befolkning 

bedre samhandling mellom tjeneste-
nivåene 

personellbruk 

Viktige aktører som vi kan samarbeide 
med, er de regionale helseforetakene, 
InnoMed, Innovasjon Norge, Norges 
forskningsråd og Helsedirektoratet.  

Innovasjonsdrivere kan være bruker-
behov, forskning, ny teknologi, idéer fra 
ansatte og idéer fra leverandører.  

Behovsdrevet innovasjon handler om å 
kartlegge og forstå brukernes erkjente og 
ikke-erkjente behov, se markedspotensia-
let, finne teknologi og samarbeidspartnere 
som kan dekke det faktiske behovet og se 
hvordan teknologi kan anvendes på nye 
måter. 

Forskningsdrevet innovasjon handler om å 
bygge opp og utnytte ny forskningsmessig 
kunnskap og omsette forskningsresultater 
til nyttige produkter, tjenester eller måter 
å organisere virksomheten på.  

Innovasjon i Finnmarkssykehuset 

Kapittel syv i oppdragsdokumentet fra 
Helse Nord for 2014 beskriver mål for 
forskning og innovasjon.  

Langsiktige mål: 
Økt omfang av og implementering av 
klinisk pasientrettet forskning, helse-
tjenesteforskning og innovasjoner som 
bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet, 
kostnadseffektivitet og mer helhetlige 
pasientforløp. Økt innovasjonseffekt av 
anskaffelser. Økt antall pasienter som får 
tilbud om deltakelse i kliniske studier. 

Mål 2014: 
Bidra til at det er etablert system for 
særskilt relevansvurdering, i tillegg til 
kvalitetsvurdering, ved tildeling av 
tilskuddsmidler til forskningsprosjekter. 
Bidra til felles årlig resultatrapport som 
synliggjør eksempler på hvordan 
resultater fra forskning og innovasjon har 
bidratt til forbedret klinisk praksis/
tjenesteutøvelse, i tillegg til øvrig 
resultatrapportering basert på nasjonalt 
tilgjengelig statistikk om forskning og 
innovasjonsaktivitet. 

Vil ha forslag til 
masteroppgaver 

Vil du være veileder for en 
masteroppgave, eller har du 
forslag til relevante master-
oppgaver? 

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Medisinerstudenter vil gjennomføre hele 
5. og 6. året av grunnutdanningen i 
Finnmark allerede fra 2018.  
I tillegg til bl.a. ferdighetstrening og 
praktisk klinisk undervisning, skal de 
skrive en masteroppgave.  

Alle leger kan i prinsippet bli veileder for 
en masteroppgave. Dette kan være en 
første mulighet til å prøve seg som 
veileder og kanskje få startet ut på et 
forskningsprosjekt som man har lyst på, 
men ikke har hatt tid til.  

Torsten Risør er førsteamanuensis ved 
Helsefakultetet ved UiT og vil på 
faglunsjen 8. oktober snakke om 
studentforskning i Finnmark.  

– Ideelt sett bør også andre faggrupper 
ha mulighet til å gi innspill til tema for 
masteroppgaven, selv om de ikke kan 
være veiledere. Ser sykepleierne, 
psykologene eller fysioterapeutene noen 
viktige spørsmål i det kliniske arbeide 
som vi leger kanskje er mindre 
oppmerksom på? spør Torsten Risør.  

Risør ønsker gode forslag til masteropp-
gaven, som medisinerstudenter skriver 
på 5. året. 

– Jeg ønsker meg flere student-
forskningsprosjekter som er lokalt 
forankret og rettet mot lokale problem-
stillinger: eksempelvis hvordan hjerte-
rehabilitering foregår i en kommune, 
hvordan pasientforløp for en bestemt 
gruppe pasienter foregår, sier Risør. 

Risør sier at det vil styrke Finnmarks-
sykehuset som utdanningssted om 
studentene også har mulighet til å gjøre 
forskningstreningen her.  

– De vil bli kjent med miljøene og få 
erfaring med en problemstilling som de 
kanskje har lyst å fortsette å arbeide 
med. Vi tror det vil være en god måte å 
hjelpe studentene til å se muligheter til å 
gjøre prosjekter som er pasientnære, 
med relevans for egen praksis. Vi tror 
også at det kan være med på å styrke 
rekrutteringen av leger til de miljøene 
som har studenter i klinikk eller 
forskning, sier Risør. 

Torsten Risør 
torsten.risor@uit.no – M 930 38 549 

Søk innen 15. september: 

Få 250 000 til innovasjon 

Foto: Colourbox.com 
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Tidsskifte på Jansnes: 

– Katten kommer alltid ned på fire bein 

Evy Adamsen 
Foretakstillitsvalgt Norsk sykepleierforbund 
evy.adamsen@finnmarkssykehuset.no 

D øgnenheten Post Jansnes ble i 
styremøte 5. desember 2013 

besluttet lagt ned. Det hadde lenge ligget i 
kortene at institusjonen på sikt ville bli 
nedlagt i forbindelse med en oppbygning 
av tilbudet i Alta i 2016, men det kom 
overraskende på de ansatte at det skulle 
skje så fort, og de uttrykte både sjokk og 
skuffelse. Bekymring med hensyn til 
fremtidig arbeidsforhold ble nevnt, men 
ikke minst var bekymringen for pasient-
tilbudet stort. Styrevedtaket innebar at en 
la ned et døgntilbud før noe nytt var bygd 
opp. – Ville det bli et tilstrekkelig tilbud til 
brukerne? Spørsmål ble reist både av 
fagmiljøet og lokalpolitikere 

B akgrunnen for at helseforetaket 
ønsket å legge ned Post Jansnes kom 

som et resultat av et ønske om et samlet 
psykiatritilbud lokalisert til Alta. Ved å 
samle tjenestetilbudet forventer en å 
oppnå et større og styrket fagmiljø, hvor 
både døgn- og dagbehandling, poliklinikk 
og ambulante team er samlet under ett 
tak. En slik samlokalisering med kompe-
tanseflyt mellom de ulike enhetene vil helt 
klart kunne virke berikende både for 
behandlingstilbud og fagpersonell.  

B egrunnelsen for at denne prosessen ble 
fremskyndet handlet om foretakets 

økonomiske bærekraft. Klinikk Psykisk 
helsevern og rus er gjenstand for krav om 
kostnadskutt, og således representerer 
nedleggelsen av Jansnes ett av flere tiltak 
som vil bli gjennomført i klinikken. Dette 
skjer samtidig med at en ønsker å styrke 
tilbudet gjennom etablering av ambulante 
team. Dette er i tråd med føringer om å vri 
behandlingen fra døgn til dag – på lik linje 
med det som skjer innenfor somatisk 
pasientbehandling. 

D a foretaksstyret ble forelagt 
styresaken, lå det inne i forslag til 

vedtak en beslutning om at institusjonen 
skulle legges ned fra sommeren 2014. 
Styret anså nedleggelsen av institusjonen 
til å være omfattende og at dette vil bli for 
kort tid til at endringen kunne gjennom-
føres på en forsvarlig måte. Det var viktig 
at en tok seg nødvendig tid slik at både 
pasienter og ansatte kunne bli ivaretatt på 
en god måte. Styret valgte av den grunn å 
utsette nedleggelsen av døgnenheten til 1. 
januar 2015 – altså med et halvt år. I 
ettertid viser det da seg også at å legge 
ned og opprette nye tilbud er en tidkre-
vende prosess. De ansattes rettigheter 
skal ivaretas i henhold til lovverk og det 
skal søkes løsninger for de som står i fare 
for å bli overtallige. Som tillitsvalgt vil jeg 
hevde at dette halvåret ekstra har vært av 
stor betydning når omstillingsprosessen 
skulle gjennomføres. 

D et har også vært av vesentlig 
betydning at det fra HR-avdelingens 

side har vært lagt ned betydelige ressur-
ser på å få til en god prosess rundt nedleg-
gelsen. Jeg vil si at HR – ikke minst med 
god hjelp fra tillitsvalgte og verneombud 
på ulike nivå i organisasjonen – har fått til 
en forbilledlig omstillingsprosess. 
Suksessfaktorer jeg vil trekke frem er 
nettopp den tette og gode dialogen som 
har vært mellom arbeidsgiver og de 
ansattes representanter, samt god og 
tydelig informasjon ut til berørte ansatte. 
Men når det er sagt, så vil jeg på ingen 
måte si at det har vært lett. Det krever 
både kompetanse og årvåkenhet fra de 
som skal representere de ansatte og ikke 
minst stor grad av omstillingsevne og vilje 
fra de ansatte. Dette er og blir aldri enkelt.     

J ansnes har som institusjon en lang 
historie innenfor helsetjenestetilbud i 

over 40 år. Her har pasienter både fått 
tuberkulosebehandling og det har vært et 
psykiatrisk sykehjem. I bygningsmassen 
på området hvor institusjonen ligger har 
det i eldre tider både vært lege- og tann-
legekontor med tilbud til befolkningen i 
Talvik og omkringliggende områder. Med 
innføring av Helsereformen i 2002 ble 
Jansnes på lik linje med de øvrige psyki-
atriske sykehjemmene i fylket overført fra 
fylkeskommunen til helseforetaket. Syke-
hjemmene ble nå omgjort til distrikts-
psykiatriske sykehjem – forkortet til det vi 
i dag omtaler som DPS. 

H er har det vært gitt god og faglig 
behandling helt siden starten. 

Personalets engasjement i pasientene og 
pasientbehandlingen må betegnes som 
unik, noe mange pasienter har gitt uttrykk 
for igjennom årenes løp. 

O mstillingen institusjonen nå 
gjennomgår er altså bare en av flere. 

Jeg har selv vært ansatt her og kjenner 
både som tillitsvalgt og tidligere ansatt at 
det er vemodig at dørene nå skal lukkes 
for godt. Like fullt er det jo igjennom 
endring at utvikling foregår. Jeg føler meg 
derfor trygg på at vi på sikt vil få bygget 
opp et styrket psykiatri tilbud i Vest-
Finnmark.  

N år det gjelder institusjonen – selve 
bygget – så tenker jeg at den er som 

katten: Du kan snu den på rygg og slippe 
den ned – den lander alltid på fire bein. 
Sagt på en annen måte: Det ville forundre 
meg om ikke det vil oppstå ny virksomhet 
i bygningen – i en eller annen form. 
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Få det beste ut av 
utviklingssamtalen 

Tirsdag 16. september 
2014 kl. 10:00 

Alta 

Personalportalen - 
Oppfriskningskurs for ledere 

Mandag 29. september 
2014 kl. 08:30 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

Jobb smartere med Outlook  
– Få ting gjort! 

Tirsdag 30. september 
2014 kl. 08:30 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

Jobb smartere med Outlook 
– Få ting gjort! 

Tirsdag 30. september 
2014 kl. 12:00 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

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

Finnmarkssykehuset trenger 
flere AKAN-kontakter 
Du kan hjelpe dine kollegaer til å 
forebygge og håndtere rus og 
avhengighet 

Kenneth Grav 
Kenneth.grav@finnmarkssykehuset.no 

Har du mistanke om at en av dine 
kollegaer sliter med rusproblem? Gjør han 
eller hun en dårligere jobb, kommer for 
sent eller møter ikke opp?  
Kunne du tenke deg å hjelpe en kollega 
som sliter med slike problemer? Da kan du 
bli en av våre AKAN-kontakter.  

Hva er AKAN? 

Arbeidslivets kompetansesenter for rus og 
avhengighetsproblematikk (AKAN) ble 
stiftet i 1963 og arbeider med å forebygge 
rusproblemer og gi hjelp til ansatte med 
rusproblemer. Etter at AKAN ble oppret-
tet, kan arbeidstakere som er rus- eller 
pengespillavhengige, unngå å få en 
personalsak mot seg ved at det opprettes 
en AKAN-sak i stedet. 

Hvilke fordeler har en AKAN-sak? 

Om det opprettes en AKAN-sak, forplikter 
arbeidstakeren seg til å gjøre noe med 
rusmisbruket sitt. Til gjengeld skal 

arbeidsgiveren ikke  gå til oppsigelse av 
den ansatte så lenge begge parter holder 
seg til avtalen. Etter en avtalt periode 
slettes alle dokumentene i saken. 

Et arbeidsliv i endring 

De siste femti årene har det skjedd store 
endringer i samfunnet og i arbeidslivet. 
Endret næringsstruktur, teknologiutvik-
ling og økt internasjonal virksomhet er 
noen av faktorene. Reiser, representasjon 
og andre jobbrelaterte drikkesituasjoner 
forekommer ofte.  

Helsepersonell kan være ekstra utsatt 

Helsepersonell jobber ofte turnus og er 
daglig i en tidspresset arbeidssituasjon 
med psykiske påkjenninger. I tillegg 
jobber helsepersonell i direkte nærhet til 
legemidler. Ikke minst vet helsepersonell 
ofte mye om hvordan legemidler virker, 
noe som både kan senke terskelen for 
selvmedisinering og samtidig øke 
terskelen for å søke hjelp ved problemer. 

Opplæring og kurs 

Som AKAN-kontakt kan du bidra til å øke 
kunnskapen om rusproblem blant våre 
ansatte, og du vil få anledning til å delta på 
ulike kurs og opplæring. Du kan også delta 
på AKAN-utvalgets faste møter som 
bisitter og deltager etter ønske og behov.  

Bli AKAN-kontakt i Finnmarkssykehuset 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Kenneth Grav (Hammerfest sykehus)  
leder, AKAN-utvalget 
T 78 42 11 22 

Trond Michelsen (Kirkenes sykehus) 
AKAN-kontakt 
T 78 97 30 27 

Du kan være med og hjelpe en kollega! 

Mer informasjon om AKAN: 

Personahåndboken:  
Om Finnmarksykehuset >> AKAN 

www.akan.no 

Finnmarkssykehuset har en 
uttalt miljøpolitikk 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

Det naturlige ytre miljø har en stor direkte 
betydning for menneskers helse og 
velvære. Det globale klima og miljø er 
også avgjørende for menneskers 
livsgrunnlag. Det påhviler derfor alle 
mennesker et moralsk ansvar for å ta vare 
på miljøet. 

Finnmarkssykehuset har ansvaret for den 
offentlige spesialisthelsetjenesten i 
Finnmark. Dette vil nødvendigvis belaste 
det ytre miljøet. Dette gjelder i særlig grad 
i Finnmark fylke, som er preget av svært 
lange avstander og spredt bosetning. 

Finnmarkssykehuset ønsker derfor å drive 
sin virksomhet med minst mulig negativ 
påvirkning av klima og miljø. Foretaket 
har fokus på god og effektiv bruk av 
energi, samtidig som foretaket arbeider 
systematisk for å redusere utslipp til luft, 
vann og jord. Finnmarkssykehuset har en 
kontinuerlig kontroll av sine hovedproses-
ser for å sikre at arbeidet blir gjort i 
henholdt til gjeldende regelverk, lover og 
krav. 

Miljøarbeidet må forankres nedenfra: 
Hver enkelt medarbeider kan gjennom 
sine handlinger bidra til å nå de overord-
nede miljømålene, og foretakets ansatte 
skal ha kunnskaper og holdninger som 
gjør dette mulig. 

Finnmarkssykehuset skal ISO 14001- 
sertifiseres i miljøstyring 

Vi har manglet opplæring av ansatte i 
klima- og miljøspørsmål, noe som er et 
krav for miljøsertifisering. Vi har derfor 
laget et kurs i miljøbevissthet som er 
obligatorisk for alle ansatte. Logg deg inn 
på e-læringssystemet Campus. Du finner 
det under Kurs på Solsida. 

Fristen for å fullføre kurset gikk ut 28. 
august, men mange har ikke tatt det ennå. 

Ta det obligatoriske miljøkurset så 
snart du kan! 

 

 

Ta miljøkurset 
på nett! 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Direktør Torbjørn Aas har fullført kurset i klima- og miljøbevissthet. 
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