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LEDER 

I  denne utgaven av 

Solsida.papir kan du lese om 

sekretærenes styrkeløft, som 

har gjort at vi har gått fra å 

være dårligst til best i Helse 

Nord når det gjelder å unngå 

fristbrudd. Flere og flere 

pasienter får nå startet sin 

behandling innen den tids-

fristen som myndighetene har 

bestemt, og det foregår mye og 

godt kvalitetsarbeid i foretaket. 

Samtidig minner Eilert Sundt 

oss på at vi ikke må stirre oss 

blind på måleresultater.  

D en store «PasOpp»-

undersøkelsen som måler 

hvor fornøyde pasienter er med 

behandlingen de har fått i 

norske sykehus, ga blandede 

resultater for oss for 2013. 

Kirkenes sykehus ligger stort 

sett på eller over landsgjen-

nomsnittet, mens Hammerfest 

sykehus skårer vesentlig under 

snittet på seks viktige 

indikatorer. Mye av dette er 

ting vi objektivt sett må bli 

bedre på, men mye handler 

også om hvilken kunnskap 

pasientene får om den behand-

lingen de faktisk mottar. Vi kan 

aldri gi for mye informasjon 

eller kommunisere for godt, og 

her har vi nok mye å hente i 

tiden fremover.  

Vi må spare penger for å 
kunne investere 

Medisinsk fagsjef 

Harald G Sunde 

Finnmarkssykehuset skal inves-
tere nesten 3 milliarder i bygg og 
utstyr i de kommende årene. For 
å få råd til dette må vi spare 
penger.  

Helse Nord krever at vi oppnår 
økonomiske målsetninger for at 
vi skal få lov til å realisere 
investeringsplanen. 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

Vi må forbedre våre økonomiske 
resultater 

Hittil i år (pr. augsut 2014) har vi et øko
nomisk resultat på pluss 2 millioner 
norske kroner. Våre eiere, Helse Nord, 
forventer at vi oppnår et resultat på pluss 
15 millioner for hele året 2014. 

– Vi må redusere på investeringsplanen 
vår hvis ikke vi innfrir de økonomiske 
kravene fra Helse Nord de kommende 
årene, forklarer økonomisjef Stein Erik 
Breivikås 

Styret har vedtatt sparetiltak 

På styremøtet i Kirkenes i august ble 
styret enige om økonomiske tiltak som 
skal bidra til at foretaket når målsetning-
ene for 2014. De la vekt på at tiltakene 
ikke skal ramme pasientbehandlingen.  

For oss betyr dette at vi ikke skal ansette 
noen før et utvalg av klinikksjefene har 
vurdert om stillingen er nødvendig, ledige 

stillinger skal holdes vakante ut året, det 
er innført innkjøpsstopp på IKT-utstyr, 
noe vedlikehold utsettes og reise- og 
kursvirksomhet skal holdes på et mini-
mum. 

Strategi for langsiktig økonomisk 
bærekraft 

Samtidig med at budsjettet for 2015 
utarbeides nå i høst, vil vi lage en lang-
siktig strategi for å gjøre Finnmarkssyke-
huset økonomisk bærekraftig i de 
kommende årene.  Status i arbeidet med 
denne strategien ble presentert for styret 
på styremøte i september. Planen skal 
være ferdig og besluttes i styremøtet i 
desember, og vi legger opp til en god 
prosess med involvering fra styre, 
fagforeninger og brukerutvalg.  

– Dette kommer til å være min første-
prioritet denne høsten, sier Breivikås, som 
samtidig utfordrer både fagforeninger og 
enkeltansatte til å komme med innspill og 
ideer.  

– Dette er en utfordring som vi fint kan 
klare å møte, når alle spiller på lag. Vi 
trenger gode råd og innspill. Det finnes 
sikkert mange områder der vi har dyre 
eller unødvendige måter å gjøre ting på. 
Kanskje bruker vi unødig tid og utstyr på 
noe som kunne vært gjort enklere å 
billigere, kanskje er det ressurser vi har 
som utnyttes dårlig.   

– Send gjerne forslag og idéer til meg, 
avslutter økonomisjefen. – Jeg lover å høre 
på alle gode innspill! 

Breivikås kan nås på e-post  

stein.erik.breivikas 
@finnmarkssykehuset.no 

Økonomisjef Stein Erik Breivikås 
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Faktaboksen: 

PasOpp-
undersøkelser 
Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten gjennomfører nasjonale 
brukererfaringsundersøkelser (PasOpp-
undersøkelser) på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Et utvalg av 
voksne pasienter som blir utskrevet fra en 
somatisk sengepost inviteres til å besvare 
et spørreskjema. 

Resultatene presenteres på en skala fra 
null til 100, der 100 er best, for ti 
forskjellige områder. 
 

Les mer på www.pasopp.no 

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

– Fra «kvalitet» til  
liv og helse  

Kommentar 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

D ere ansatte i Finnmarkssykehuset er 
viktige! Dere har et arbeid som 

berører folks liv der det betyr aller mest: I 
fødsel og død, sykdom og ulykker, helbre-
delse og helse. Det dreier seg om liv og 
helse. 

Det er det vi i moderne ledelsesspråk 
kaller «kvalitet» – litt som om vi snakket 
om antallet lakkstrøk på et bilpanser. Og 
vi måler det i kvalitetsindikatorer, litt som 
fotobokser langs landeveien. 

Dere kunne ha drevet med noe annet. 
Dere kunne ha brukt deres arbeidstid, 
deres evner og egenskaper til noe annet 
enn liv og helse. Og i mange andre jobber 
kunne dere, rett som det er, unnet dere 
luksusen av å si «Det æ’kke så nøye». Den 
luksusen har dere ikke her. Det dreier seg 
om liv og helse. Det er nøye. 

D et er mye snakk om kvalitet i 
helsevesenet, men jeg er ikke 

overbevist om at kvalitetsbegrepet slik det 
brukes i dag, med målinger og kvalitets-
indikatorer og virksomhetsstyring kaster 
så mye lys over hva som egentlig er det 
viktigste i vår virksomhet.  

Selvfølgelig er kvalitet viktig! Det handler 
jo ikke om noe annet enn at vi må gjøre en 
god jobb. Det er nokså enkelt. Men det 
ligger også noe annet innbakt i dette 
kvalitetsbegrepet vårt.  

V år øverste eier Helse- og omsorgsde-
partementet – HOD – er ikke bare 

opptatt av at vi skal gjøre en god jobb. De 
vil også veldig gjerne måle denne kvalite-
ten, slik at de kan vite nøyaktig hvor god 
jobb vi gjør, sette tall på det og sammen-
ligne helseforetakene over hele landet. Og 
da slutter det å være enkelt. Det er 
praktisk umulig å måle alt hele tiden. 
Derfor har departementet innført 
kvalitetsindikatorer: Ting som er enkelt å 
måle; som hvor mange korridorpasienter 
vi har eller hvor mange epikriser som 
sendes ut innen syv dager. Tanken er at 
hvis vi har en helsetjeneste som har høy 

kvalitet over det hele, vil den også ha høy 
kvalitet på disse målbare punktene – og 
dermed får vi målbar kunnskap om 
kvaliteten for hele helsetjenesten ved å 
måle på visse spesifikke punkter. Logisk 
nok.  

På samme måte som HOD vil at dere skal 
gjøre en god jobb, vil veitrafikkmyndighet-
ene at bilistene skal kjøre pent og ikke ta 
livet av seg selv og hverandre i trafikken. 
Og da er det en god start å få bilistene til å 
holde fartsgrensene. Fart dreper. 

Men så var det dette med å måle igjen. Det 
blir i dyreste laget å installere fartsmålere 
langs hele veinettet i Norge, så vi må finne 
en annen løsning. Det de gjør er å velge ut 
noen strategiske punkter, og setter opp 
fotobokser der. Hvis bilistene holder 
fartsgrensen på hele strekningen de 
kjører, så vil de jo også holde fartsgrensen 
på målepunktene. Logisk nok. 

Men så skal man jo ikke lure bilistene eller 
drive med skjult overvåkning, så man må 
skilte og varsle om nøyaktig hvor foto-
boksene er. Og for å gi bilistene en grunn 
til å holde fartsgrensen, så får de bot for å 
kjøre for fort. Forbi fotoboksene.  

Så hva skjer? Vel, de fleste bilistene holder 
nok fartsgrensen forbi fotoboksene i alle 
fall. Resten av strekningen – det æ’kke så 
nøye. 

D e nasjonale kvalitetsindikatorene er 
våre fotobokser. Det er ingen 

urimelig idé å skulle måle kvaliteten av 
det vi gjør – men faren med å innføre 
punktmålinger, kvalitetsindikatorer, er at 
når vi måles på enkelte punkter og 
belønnes økonomisk for å gjøre det bra på 
akkurat disse punktene, så sier det 
samtidig at det vi ikke måles på – strek-
ningen mellom fotoboksene – det æ’kke så 
nøye. Men for pasientene våre, behand-
lingen vi gir dem, er det jo revnende 
likegyldig om akkurat deres behandling, 
der de er akkurat nå, måles i en nasjonal 
kvalitetsindikator eller ikke. 

Så hva skal vi gjøre i vårt daglige arbeid? 
Hva er best for pasientenes liv og helse?  

Jeg vil påstå at det beste vi kan gjøre i det 
daglige er å forsøke å glemme alt om 
kvalitetsindikatorene og hvilke punkter vi 
måles på. Det gagner ikke pasientene at vi 
har et spesielt fokus på målepunktene. 
Hvis vi gjør en god jobb og jevnt over har 
god kvalitet på alt vi gjør, så vil vi også 
gjøre det bra på kvalitetsindikatorene.  

D et er ikke galt å drive med kvalitets-
forbedring, og det fordrer en eller 

annen form for måling. Men når målingen 
slutter å være et middel – når målingen 
blir et mål – da går vi oss vill. 

Foto: Zbigniew «Ziggi» Wantuch 
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Pleiepersonalet 76 78 70 

Informasjon 71 75 64 

Legene 75 79 69 

Pårørende 76 80 72 

Organisering 67 67 59 

Standard 71 68 60 

Utskrivning 56 60 50 

Samhandling 64 67 48 

Pasientsikkerhet 89 91 88 

Ventetid 64 60 59 
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Sekretærene løfter 
Finnmarkssykehuset til topps! 

Sekretærene er tett på 
pasientene, og tett på behan-
dlere. De har en nøkkelrolle. 
Derfor jobber de for å bli ennå 
bedre. 

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Målsetningen med sekretærløftet er å 
styrke sekretærtjenesten gjennom 
kompetanseheving for å oppnå målset-
ningene for kvalitetsindikatorene 
ventetid, fristbrudd og epikrisetid og få et 
godt system for aktivitetsplanlegging og 
kodearbeid. 

–Det er sekretærene som er «ansiktet 
utad» og den første pasienten møter i 
sykehuset. Målet er at vi skal bli Norges 
dyktigste sekretærkorps slik at jobben 
gjenspeiler arbeidsglede og økt 
kompetanse, sier Nina Alsén som er 
prosjektleder for sekretærløftet i Klinikk 
Hammerfest. 

Prosjektgruppen møtes ukentlig for å 
diskutere fremdriften og nye tiltak for å 
oppnå prosjektmålet. 

Finnmarkssykehuset fikk i sommer 

forbedringsprisen fra Helse Nord etter 
prosjektet «Fra sist til først», som bidro til 
å få ned antall fristbrudd. 

– En av oppgavene til sekretærene er å 
kvalitetssikre ventelistedata. Det er 
rutiner og prosedyrer på tester som skal 
kjøres jevnlig, slik at man avdekker feil og 
mangler i ventelistene. 

Prosjektgruppen har besøkt Sykehuset i 
Vestfold som er kommet langt innenfor 
fremtidens sekretærtjeneste.  

– Vi fikk innblikk i hvordan de hadde 
organisert sekretærtjenesten. De har laget 
en håndbok for sekretærer som sier noe 
om de viktigste verktøyene og oppgavene 
sekretærene skal jobbe med.  

Jobbglidning er ett av temaene de jobber 
med.  

– For å jobbe ved sykehuset i Vestfold er et 
av kriteriene at de er autoriserte helse-
sekretærer. De har jobbet mye med jobb-
glidning, slik at sekretærene har fått 
relevante arbeidsoppgaver i forhold til sin 
utdannelse, det vil si at de blant annet 
drifter prepoliklinikken, de tar blodtrykk, 
EKG og blodprøver og deltar aktivt med 
skiftestuearbeid i tillegg til de ordinære 
sekretæroppgavene. Jobbglidningen har 
vært med på å gjøre sekretærjobben mer 

attraktiv.   

Det er jobbet med det fysiske 
arbeidsmiljøet i sekretærtjenesten. 

–Vi har gjort en del HMS-tiltak med nye 
bord og stoler, større pc-skjermer og 
trådløse telefoner, for å forebygge 
sykefraværet. Det har vært arrangert en 
miljøtur hvor temaet var arbeidsmiljø, 
hvor alle sekretærene i klinikken ble 
invitert med. Dette har nå bidratt til et 
bedre samhold i sekretærtjenesten.  

Arbeidsgruppa Sekretærløftet 

Nina Alsèn, 
prosjektleder og sekretær føde/gyn  

Nina Andreassen 
sekretær, kirurgisk/ortopedisk 

Nina Hansen 
sekretær, medisin 

Ole I. Hansen 
foretakstillitsvalgt Fagforbundet 

Karoline Nilssen 
sekretær, kirurgisk/ortopedisk 

Lena Wennberg 
konsulent hos klinikksjef 
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Skal gi sekretærene en bedre hverdag 

Overlege Søren Nobaek er 
ansatt som ny medisinsk ansvar-
lig for gynekologi, ortopedi og 
kirurgi. Straks vil han begynne 
med en ny behandlingsmetode 
for åreknuter. 

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

– Det er en metode som kalles Radiofre-
kvens, som er en skånsom behandlings-
metode. Dette er en moderne metode, og 
pasienten kan gå rett hjem etter operasjo-
nen. Det skal vi forsøke å få i gang. Vi har 
kjøpt utstyret allerede.  

Nobaek er spesialist i karkirurgi og 
generell kirurgi og kommer fra Kristian-
stad sykehus i Skåne, der han har vært sjef 
for kirurgi de ti siste årene. 

– Jeg kjenner overlege Tadeusz 
Tyszkiewicz som nå er pensjonert, men 
har jobbet på Kirkenes sykehus. Han har i 
flere år ønsket at jeg skal begynne å jobbe 
her. Jeg tenker at hvis jeg skal gjøre noe 
annet, så bør det være nå. 

Nobaek sier at det er mer interessant å 
være i en ledende stilling på Kirkenes 
sykehus, enn der han kommer fra. 

– På mitt sykehus ville en slik stilling 
handlet om skrivebordsarbeid og møter, 
men her får jeg være lege også, forklarer 
han.  

Han kommer fra et sykehus med nedslags-
felt på 180.000 pasienter. 

– Det blir litt færre pasienter her, men de 
skal jo ha de samme gode råd og behand-
ling.  

Nobaek er allerede i kontakt med UNN, og 
vil besøke Hammerfest sykehus. 

– Det er viktig å møtes og samarbeide. Det 
blir bra når vi nå får felles DIPS, sier han.  

Nobaek er opprinnelig dansk og tok 
utdannelsen i København i 1984, men har 
jobbet i Sverige. Han er gift og har to 
voksne barn.  Han flytter til Kirkenes 
sammen med sin kone. 

Radiofrekvens mot åreknuter 

Rose Helen Ottervig blir ny 
enhetsleder for merkantil i 
Kirkenes. Dette er 
«sekretærløftet» i praksis.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Ottervig skal sørge for at sekretærene får 
en bedre arbeidsdag og slippe rapporte-
ringer.  

– Nå skal sekretærene skrive ned sine 
rutiner, slik at vi ikke blir sårbare ved 
ferieavvikling og sykdom, slik at jobben 
fortsatt blir gjort. I tillegg skal jeg overta 
ansvaret for alt av rapporter ved avdeling-
en. 

Ottervig har jobbet i tre uker i den 
nyopprettede stillingen ved kir./ort./
føde/gyn. avdeling ved klinikk Kirkenes. 
Nå skal hun i samarbeid med lege-
tjenesten sikre at arbeidssituasjonen blir 
bedre for merkantil tjeneste.  

Hun kommer opprinnelig fra Vestre 

Jakobselv og jobbet i trygdeetaten før hun 
begynte i psykiatrien på Universitetssyke-
huset i Stavanger. Der var hun kontorleder 
for BUP Ambulant enhet samt team-
sekretær ved BUP Sentrum. Etter 24 år 
kommer hun tilbake til Finnmark.  

–Jeg har god erfaring med DIPS. Jeg ser at 
vi jobber mye dobbelt og at vi har noe å 
hente på bedre koding på poliklinikken. 
Her vil jeg jobbe med legene for å få dette 
på plass. Det er snakk om å ta riktig 
oppgjør rett etter konsultasjonen legene 
har på poliklinikken. Vi må få inn de 
pengene vi har krav på, sier Ottervig. 

– På sykehuset i Stavanger jobbet jeg med 
kvalitetssikring rundt hver behandler i 
poliklinikken på mitt team. Det er gode 
erfaringer fra psykiatrien som kan 
overføres til somatikken.  

Klinikksjef Jørgensen sier at dette er 
sekretærløftet i praksis. 

–  Før var sekretærtjenesten direkte 
underlagt avdelingslederne. Men vi ser at 
det er så omfattende registrering og 

rapportering, vi ser behovet for å følge 
dette opp tettere. I første omgang på kir./
ort./føde/gyn, sier klinikksjef Rita 
Jørgensen. 

Åreknuter 

Rundt 30 prosent av befolkningen har 
åreknuter (også kalt varicer). Dette gir 
utvidede, synlige årer under huden på 
grunn av ødelagte klaffer i venene. 

Ved tradisjonell kirurgi, blir årene kappet 
og trukket ut. Rundt 5000 nordmenn 
fjerner åreknuter ved hjelp av denne 
metoden hvert år. 

Laser- og radiofrekvensteknikken kan i 
mange tilfeller erstatte den tradisjonelle 
kirurgiske stripping-metoden for å fjerne 
store vener. Dette gjør at risikoen 
senkes, behandlingen er enklere og man 
er mindre sykemeldt. Dette betyr f.eks. 
at man er borte fra jobb 1-2 dager 
istedenfor i en uke. 

Rose Helen Ottervig 
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– Del ut visittkortet med vårt 
telefonnummer, slik at 
pasientene kan kontakte oss!  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

– Først da kan vi hjelpe, sier 
kreftkoordinatorene.   

Kreftpasienter kan falle ut av systemet 

Det er dessverre slik at pasienter kan falle 
ut av systemet i spesialisthelsetjenesten. 
For kreftpasienter kan det få alvorlige 
konsekvenser. Derfor startet Lill-Hege 
Engenes og Pia Johnsen som kreftkoordi-
natorer ved Hammerfest sykehus i 
november 2013. Kreftkoordinators 
oppgave er å følge pasientforløpet for å 
sikre utredning, behandling og kontroll 
innen Helsedirektoratets veiledende 
frister. Slik skal også pasienten selv kunne 
bidra til å sikre sin egen behandling. Det å 
få et telefonnummer å henvende seg til vil 
også kunne bidra til at pasienten kjenner 
seg bedre ivaretatt. 

Engenes sier at det er mange som ikke blir 
fulgt opp slik de skal. 

– Vår jobb er å kontrollere at pasientene 
blir vurdert av spesialist, at utredningen 
påbegynnes og at de får behandling i tide, 
sier Engenes. 

– Når pasientene ringer til oss, prøver vi å 
bidra til at de får behandling i tide. I tillegg 
tilbyr vi samtaler til pasienter og 
pårørende. «Denne samtalen skulle jeg 
hatt for lenge siden», er gjerne responsen 
fra pasienten. De har behov for å snakke 
med noen som har kunnskaper om både 
behandling og den psykiske påkjenningen 
det er å ha fått en livstruende sykdom, 
forklarer kreftkoordinatorene. 

Trenger informasjon om kreftpasienter 

Kreftkoordinatorene trenger informasjon 
om pasienter som er under utredning eller 
har fått påvist kreftsykdom og skal starte 
behandling/ følges opp videre.  

– Ved oppstart fikk vi laget en infor-
masjonsplakat og visittkort med telefon-

nummer og kontortid der vi tilbyr 
informasjon og samtale til pasient og 
pårørende. Vi hadde informasjonsmøter 
om kreftkoordinators funksjon med 
sykepleiere, leger og sekretærer.  

– For å få informasjon om pasientene har 
vi etablert et system med «gul lapp» med 
egen mappe i Dips, kreftkoordinator 
klinikk Hammerfest, men vi har fått få 
«gule lapper» og få henvendelser fra 
pasienter. Det betyr dessverre at altfor få 
har fått informasjon om tilbudet kreft-
koordinatorene kan gi. Etter vårt syn er 
det dårlig pasientbehandling at ikke alle 

får det samme tilbudet.  

Ifølge Regional kreftplan 2014–2021 skal 
det etableres kreftkoordinator ved alle 
sykehus i Helse Nord innen Juni 2014, 
men det er per i dag ikke etablert 
koordinator på sykehus vi samarbeider 
med, spesielt Kirkenes og UNN. 
Kreftkoordinatorene forteller at dette gjør 
jobben med å følge pasientforløpet hele 
veien vanskelig.  

– Vi ser fram til sammenslåing av 
sykehusdatabasene i Helse Nord. Det vil 
gjøre det mulig å få en mer helhetlig 
oversikt over det enkelte pasientforløp. 

Heiko Raschpichler ved VPP i 
Kirkenes fortviler over alle 
passordene han må huske. 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

– DIPS, DocMap, Agresso, Personalporta-
len, CITRIX, Jabber, Gat, MinGat, ePhorte… 
for ikke å snakke om alle websider med 
legemiddelinformasjon, fagforeningssider 
og så videre som krever innlogging, alle 
med ulike brukernavn og passord. Jeg kan 
ikke tro at jeg er den eneste som etter 
hvert begynner å miste oversikten over 
alle disse brukernavnene og passordene. 
Særlig i systemer som jeg ikke bruker så 
ofte, kan jeg glemme passordene sånn at 
jeg må bruke tid på å få gjenåpnet kontoen 
eller må be om få tilsendt nytt passord. 

Dette problemet har bare økt på i de siste 
årene, forteller Raschpichler. 

 – Vi får stadig mer web-basert admini-
strering av både pasient- og forvaltnings-
arbeid. Og alle systemene krever hvert sitt 
passord. Det må da kunne være mulig å ha 
en slags personlig passordbank, der alle 
denne informasjonen er lagret, og som så 
er beskyttet av ett personlig hoved-
passord? Hvis vi blir nødt til å skrive ned 
alle passordene på en papirlapp som vi 
legger i skrivebordsskuffen, så blir jo hele 
poenget borte? 

IKT-sjef Ronny Oldervik har stor 
forståelse for Raschpichlers frustrasjon. 

– Jeg kan love at dette er  av punktene som 
står øverst på min liste hver gang vi 
diskuterer nye løsninger. En av årsakene 
til dagens situasjon er at vi arbeider med 
systemer fra forskjellige leverandører. Vi 
arbeider mye  på regionalt nivå for å stille 
felles krav til leverandører og sy sammen 
systemene slik vi vil ha dem.   

– En måte å løse dette på rent teknisk, er å 
benytte noe vi kaller «Single Sign-On», 
som kort fortalt betyr at når du logger deg 
på Windows om morgenen, vet data-
systemet hvem du er, og formidler den 
informasjonen videre til andre systemer 
du åpner i løpet av dagen. Som represen-
tant fra Finnmarkssykehuset er mitt 
utgangspunkt at alle nye systemer vi 
innfører skal støtte dette, men jeg ser at 
det ofte er andre hensyn som vektlegges 
tyngre. I tillegg må vi forholde oss til 
veldig strenge krav til personvern og 
innsynskrav. Dette er det høyt fokus på 
nasjonalt. og endringer kommer.  Vi har 
absolutt en stor jobb å gjøre. Det vil nok 
langsomt og sikkert bli bedre, men inntil 
videre må vi leve med at vi må huske 
mange passord, avslutter Oldervik. 

– Hjelp, vi drukner i passord! 

Kreftkoordinatorene i Hammerfest 
vil ha flere henvendelser 

Kontakt kreftkoordinator 

Telefon 901 78 120 
 

Onsdag og torsdag kl. 08.00–14.00 
Kontor i 3. etg ved dagkirurgisk  
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Lærer vi av våre feil? 

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

I Hammerfest setter de i gang med en 
rekke tiltak for å hindre at pasientene 
faller og skader seg, og blodbanken i 
Hammerfest ansetter en person for å sikre 
bedre kontroll med transfusjon av blod. I 
Kirkenes har de nesten ingen fristbrudd 
lenger. 

Forebygger fall  

Fall er en av de vanligste årsakene til 
avviksmeldinger. 

 – Vi hadde syv fall i perioden januar til 
juli, sier fagsykepleier ved Medisinsk 
sengeenhet Johanna M. Dahl Nygaard. Hun 
skal sammen med et team fra Klinikk 
Hammerfest nå jobbe med 

implementering av prosedyrer om 
fallforebygging.  

– Falltendens skal kartlegges på alle 
pasienter som legges inn, og det skal 
vurderes individuelt hvilke tiltak som må 
settes i verk for den enkelte pasient,  som 
for eksempel behov for fastvakt, hjelp ved 
forflytning, nattlys, og at pasientens seng 
alltid forlates i nederste stilling. Dette er 
tiltak som har eksistert i mange år, men 
det vil nå bli satt i et bedre system. Det vil 
også bli behov for innkjøp av noe nytt 
utstyr for å kunne forebygge fall,  sier Dahl 
Nygaard. 

Teamet består av fagsykepleier fra 
kirurgisk og ortopedisk enhet, pleiere fra  
sengeenhetene på medisin og kir/ort  og 
enhetsleder fra kir/ort. 

–Vi er i gang med implementerings-
arbeidet og vi skal delta på pasient-
sikkerhetsprogrammets høstsamling i 
oktober som også omhandler fallfore-
bygging. Samlingen er spesielt relevant for 
kliniske team som ennå ikke har kommet i 
gang med tiltakene, og vi ønsker å få 
inspirasjon og ideer til hvordan vi kan 
jobbe videre med dette. 

Kvalitetskoordinator på blodbanken 

Overbioingeniør Gunn Birgit Fyhn-
Pedersen forteller at det har vært ansatt 

en kvalitetskoordinator på blodbanken i 
Hammerfest som skulle ta tak i bla.a 
rutinene for transfusjon i avdelingene 
med vekt på tilbakelevering av følge-
sedler. Dette for å få registrert hva som 
skjedde med blodet ute i avdelingen. 
Blodbanken søker nå etter en ny 
koordinator da det har vært internt 
opprykk i avdelingen. 

– Det er viktig å kunne spore blodet hele 
veien fra det blir donert av blodgiveren til 
det er blitt transfundert til pasienten. En 
revisjon viste at vi ikke gjorde dette godt 
nok, og vi jobber med at dette skal bli 
bedre. Vi har allerede gjort en rekke 
forbedringer og vi jobber kontinuerlig 
med undervisning av sykepleiere slik at de 
blir trygge på å transfundere pasienter, 
sier Fyhn-Pedersen.  

Færrest fristbrudd i nord 

Klinikksjef Rita Jørgensen bruker resulta-
tene fra slike rapporter til å forbedre seg.  

– Vi har jobbet mye for å unngå fristbrudd. 
Der var vi dårlige før, men når har vi fått 
veldig gode rutiner. Vi bruker kvalitets-
rapporten helt konkret, og det har gjort 
oss mye bedre. Vi har ikke vært flinke til å 
bruke PasOpp. Det må vi bli i framtiden, 
sier Jørgensen.  

– Må snakke og lytte 

Hammerfest sykehus kom dårlig 
ut i den såkalte PasOpp-
undersøkelsen.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Pasientene er i stor grad er fornøyde med 
den medisinske behandlingen, og det er 
det viktigste. Men det er også viktig at 
pasientene har en god opplevelse av hele 
oppholdet på sykehuset.  

– Vi ønsker at pasientene skal få en bedre 

opplevelse når de er i Finnmarkssyke-
huset. Derfor skal vi nå først se på 
hvordan vi kan ta bedre vare på pasien-
tene. Mye handler om enkle grep som å 
håndhilse, se pasienten i øynene, og lytte 
til hva pasienten sier, sier avdelingsleder 
for kir/ort i Hammerfest, Bente Brataas. 

Klinikkledelsen har diskutert hva som bør 
gjøres for at pasientene skal få en bedre 
opplevelse. 

– På bakgrunn av undersøkelsen har vi 
valgt «kommunikasjon» som forbedrings-
område. Fordi mange av de områdene som 
klinikken skårer dårligere på enn lands-
gjennomsnittet handler om hvordan 
informasjon kommuniseres til pasienten 
og hvordan informasjonen blir forstått. 
Det griper inn under flere indikatorer, og 
vil kunne heve pasientopplevelsen. En 
policy for hvordan vi møter pasientene er 
under utarbeiding, og skal diskuteres i 
klinikken, sier Brataas. 

Samtidig sier hun at det gjøres mye bra 
allerede, uavhengig av PasOpp-

undersøkelsen, som vil bidra til bedre 
pasientopplevelser. 

–Vi har laget egne undersøkelser, der 
pasientene kan svare elektronisk før de 
forlater sykehuset i Hammerfest og 
Kirkenes, og vi skal sette ut flere skjermer 
der pasienter enkelt kan svare. Vi lager 
flere skreddersydde pasientinformasjons-
brosjyrer, som pasientene kan lese i ro og 
mak etter sykehusbesøket. Vi gjennomgår 
alle pasientbrev for å få bedre og korrekte 
innkallingsbrev. Hver avdeling har utpekt 
ansvarlige for å se på tekst og ordlyd. 

Det er ansatt to personer som til sammen 
dekker 50 prosent som kreftkoordinator. 
Det er satt i gang et eget skilteprosjekt, for 
at det skal bli lettere å finne fram.  

– Vi har et bredere tolkeprosjekt etter at vi 
har inngått avtale med ny leverandør og 
flere avdelinger har begynt med ros-og 
riskasse for tilbakemelding fra pasienter, 
avslutter Brataas. 

Hvorfor skal vi registrere avvik? 

Linda Isaksen, Steinar Karlsen og Johanna Miriam Dahl (f.v.) 
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Organisasjonspsykolog Roar 
Skare har holdt kurs om 
utviklingssamtalen for ledere i 
Finnmarkssykehuset. 

Kenneth Grav 
kenneth.grav@finnmarkssykehuset.no 

Lederne som deltok fikk klare tips om den 
praktiske gjennomføringen: En viktig ting 
er å bruke god tid på å forberede de 
ansatte på utviklingssamtalene, for 
eksempel på et personalmøte der en 
informerer og  klargjør forventingene til 
hverandre. Skare understreket også at det 
er viktig at begge parter er forberedt til 
samtalen og at det må avtales faste 
tidspunkt for samtalen.  

Utfordringer med å sette av tid  

Flere av lederne uttrykte bekymring med 
å få tid til å gjennomføre samtalene i en 
hektisk hverdag. Skare oppfordret lederne 
til å sette opp møter på tidspunkt da det 
var størst sannsynlighet for at de kunne 
gjennomføres. Samtidig er det viktig å 
skape en forståelse i personalet at når 
utviklingssamtaler gjennomføres er det 
bare kriser som kan forstyrre samtalen.   

Positive konsekvenser  

Den erfarne organisasjonspsykologen 
nevnte en rekke positive konsekvenser av 
å gjennomføre utviklingssamtalen: Den 
kan bidra til en positiv gjensidig 
påvirkning mellom leder og medarbeider, 
Ansatte verdsettes og gis utviklings-
muligheter. Samtalen kan også bidra til 
bedre arbeidsmiljø, trygghet og større 
åpenhet og også til økt trivsel og 
motivasjon samt redusert sykefravær. 
Godt gjennomførte samtaler kan også gi 
bedre prioriteringer av arbeidet til leder 
og medarbeidere. 

Både leder og medarbeidere har et 
ansvar 

Lederne er de som står ansvarlig for å få 
gjennomført samtalene, men Skare 
understreket at også medarbeiderne som 
deltar har et ansvar for å bidra til sin egen 
utvikling. Dette er ikke en samtale hvor 
ansatte gis anledning til å fortelle hvor 
mange kurs de vil delta på. I stedet er det 
viktig å ha fokus på å snakke om egne 
behov og ønsker og å vurdere sine egne 
rutiner og arbeidsvaner. Lederen og 
medarbeideren bør sammen se etter 
muligheter til fornyelse og stimulering av 
egne ressurser og komme med forslag om 
hvordan egen kunnskap og erfaring kan 
læres bort til andre. Den ansatte kan 
komme med forslag til egne utviklings-
muligheter og tiltak for å stimulere disse, 
samt komme med forslag til hva som kan 
gjøre arbeidsoppgavene mer utfordrende 
og interessante  

Bør forankres i toppledelsen 

For å holde på medarbeidere, er det viktig 
for leder å få oversikt over hvordan 
medarbeidere i tenker om sin nåværende 
stilling og mulige fremtidige endringer. En 
god samtale om karrieren er et godt 
verktøy for å finne løsninger, samtidig 
som arbeidsgiver viser tydelig at 
medarbeideren er ønsket i Finnmarks-
sykehuset. Skare mener det er viktig at 
utviklingssamtalene er forankret i 
toppledelsen og at alle ansatte får tilbud 
om utviklingssamtaler. Han mener at de 
organisasjoner som klarer å utnytte den 
menneskelige ressursen best har et 
konkurransefortrinn i fremtiden. 

Utviklingssamtalen i personalportalen 

Kurset ble avsluttet av HR-rådgiver 
Kenneth Grav som gikk gjennom skjema 
om utviklingssamtalen som ligger i 
personalportalen. Han oppfordret lederne 
og medarbeidere til å bruke skjemaet som 
finnes i personalportalen.  

NAV kontordager ved Klinikk 
Hammerfest 

Tirsdag 07. oktober 2014 
kl. 08:30 

Hammerfest sykehus,  
HR-senteret 2 etg administrasjonen. 

NAV kontordager ved Klinikk 
Hammerfest 

Onsdag 08. oktober 2014 
kl. 09:00 

Hammerfest sykehus,  
HR-senteret 2 etg administrasjonen. 

Personalportalen - 
Oppfriskningskurs for ledere 

Mandag 13. oktober 2014 
kl. 08:30 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

Jobb smartere med Outlook - Få 
ting gjort! 

Onsdag 22. oktober 2014 
kl. 08:30 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

Få det beste ut av 
utviklingssamtalen 

Tirsdag 28. oktober 2014 
kl. 10:00 

Alta 

HR-KALENDER oktober 
Alltid oppdatert oversikt på http://intranett.finnmarkssykehuset.no/Kurs/ 

Bedriftshelsetjeneste 
Finnmarkssykehuset fikk i sommer nye 
avtaler med bedriftshelsetjenester: 

Hemis AS, Avd. Alta: 

Hovedkontakt: 
Hill Jorunn Kåberg, 
Hill.Jorunn.Kaaberg@hemis.no 
Tlf: 94 89 93 50 / 78 45 59 57 
(Hammerfest, Alta/Talvik, Karasjok, 
Lakselv, Honningvåg, Havøysund, Måsøy, 
Kautokeineo, Øksfjord og Hasvik) 

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste 

Hovedkontakt: 
Lisbeth Jordbru, lisbeth.jordbru@svbht.no 
Telefon 78 97 79 05 
(Tana, Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, 
Berlevåg) 

Hovedregelen er at avdelingsleder kan 
bestille tjenester.  

Unntak kan avtales. Noen tjenester vil 
være løpende ved behov, for eksempel 
oppfølging av stikkskader. Disse legges inn 
som et generelt punkt i samarbeidsavtalen. 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med 
Andreas Ertesvåg  
andreas.ertesvag@finnmarkssykehuset.no 

En utviklingssamtale er en godt forberedt, 
systematisk og personlig utviklings- og 
planleggingssamtale mellom leder og 
medarbeider en gang per år eller oftere.  

– Utviklingssamtalen er byggestein for 
samhold og mellommenneskelige relasjoner! 

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

