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LEDER Merkedager i november 

Administrerende direktør 

Torbjørn Aas 

Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50 år 

lørdag 7.  Tone Sagen, Anestesi avd KS 
fredag 20.  Marit Vibeke Jørgensen, Anestesi avd KS 
mandag 23.  Per Anton Utsi, Alta Bilambulanse 
fredag 27.  Anita Brekken, Kvalitetsseksjon Kirkenes 

60 år 

søndag 14.  Lill-Ann Mortensen Aas, Sekretærtjeneste MED Pol KS 
fredag 26.  Enid M. Eriksen, Renhold / Husøkonom Kirkenes 

 
Ansettelsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt i 25 år 

fredag 24.  Unni Pedersen Renhold / Husøkonom Hammerfest 
mandag 27.  Elin Alice Lysmen Jakobsen,  
Sekretærtjenesten kvinne og barn Klinikk Hammerfest 
 

Er du en av våre framtidige ledere? 
Tenk gjennom om du ønsker å bidra til å drive Finnmarkssykehuset videre. Dersom du 
vurderer muligheten for å bli en av våre ledere i framtiden, så kan du kontakte din 
enhetsleder, eller kontakt HR-sjefen direkte. 

På nyåret starter vi en kampanje i Finnmarkssykehuset. Vi er ett av de fire heldige 
foretakene i landet som får anledning til å tenke langsiktig på lederrekruttering, sier HR- 
sjef Lena Elisabeth Nielsen.  

Du som medarbeider bør allerede nå tenke på om du kan bli en av våre ledere. Dersom du 
ønsker å delta i programmet, så får du anledning til å prøve deg som leder. Det er ikke alle 
som får delta i programmet, så din leder og klinikksjef/senterleder vil velge ut aktuelle 
kandidater.  

Vi er helt avhengig av godt lederskap og vil framover ha behov for å rekruttere flere 
dyktige ledere.  

Finnmarkssykehuset er en av fire foretak som er pilot i samarbeid med Nasjonal ledelses-
utvikling. Målgruppen er medarbeidere fra alle faggrupper med interesse og potensial for 
å gå inn i ledelse. Du som lederkandidat vil få mulighet til å utforske hva det innebærer å 
være leder og utvikle grunnleggende lederferdigheter. Målet er å få flere motiverte og 
kvalifiserte søkere til lederstillinger i helseforetakene. 

T enk deg at du inviterer 

dine beste venner til 

selskap hjemme hos deg selv. 

Antakeligvis vil du strekke deg 

langt for at gjestene skal føle 

seg godt ivaretatt, og at de skal 

få en god opplevelse hjemme 

hos deg. Finnmarkssykehusets 

gjester er pasientene, og gjester 

skal vi behandle pent.  

Derfor var det veldig gledelig 

og hyggelig å få lov til å 

markere at vi har startet opp 

med frivillige pasientverter i 

Finnmarkssykehuset, i første 

omgang ved sykehuset i 

Hammerfest. 

P asientvertene skal være 

våre gjesters gode 

hjelpere. Dette kan handle om å 

hjelpe folk til å finne fram på 

sykehuset, bistå med utfylling 

av skjema, svare på praktiske 

spørsmål eller andre ting 

pasientene trenger hjelp til. 

Samtidig er det også et poeng at 

pasientvertene gjennom sine 

oppgaver også vil kunne lette 

hverdagen til våre ansatte ute 

på enhetene. 

Jeg tror pasientvertene vil være 

et positivt bidrag til at våre 

gjester skal oppleve at de blir 

tatt godt vare på ved 

Finnmarkssykehuset. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 
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Faktaboksen: 

Pasientreiser i 
tall 

 

Pasientreiser får mye 
skryt fra pasienter 

Pasienter ringer og roser de 
ansatte på Pasientreiser for sin 
gode service. Bildet er dermed 
litt mer nyansert, enn hva man 
skulle tro dersom man kun 
forholder seg til inntrykket som 
skapes i pressen. 
Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

«Dere er alltid så hyggelige og behjelpelige 
når jeg skal ut å reise. Dere forklarer godt 
hvordan jeg skal komme meg til og fra 
behandling», sitat fra eldre dame fra 
Berlevåg. 

Bjørn Erik Johansen er leder for Pasient-
reiser, og setter stor pris på slike tilbake-
meldinger. 

– Det er klart det varmer. Det gjør at det er 
morsomt for oss å gjøre denne jobben, sier 
Johansen. 

Med over 85 000 telefonhenvendelser i 
året er Pasientreiser en av de største 
servicebedriftene i Finnmark. 

Vi gjør faktisk en god jobb. En nøkkel til at 
vi lykkes, er at vi har et veldig godt 
arbeidsmiljø. Det er mye humor og latter, 
og det gir seg utslag i god service, forteller 
Johansen. 

«Til Pasientreiser. Tusen takk for god 
service og for at dere bestandig er så blid. 
Mvh Meget fornøyd Pasient», var beskje-
den som kom sammen med en eske 
konfekt og to poser Twist. Mange av de 
gode tilbakemeldingene er skrevet ned og 
hengt opp på pauserommet på Pasient-
reiser. 

– Det er viktig for oss å ta med oss all ros 
vi kan få. Vi får ikke bare ros, og de som er 
svært misfornøyde, bruker gjerne pressen 
som talerør. Mange av de sakene som man 
kan lese om i avisene, ville ikke vært gjort 
annerledes. Men noen feil gjør vi, det kan 
jeg innrømme. Det som er viktig, er at alle 
får samme tilbud, derfor er vi nøye med å 
følge det nasjonale regelverket.  

I Finnmark reiser pasienter og ledsagere 

for 170 millioner kroner i året.  

– Reglene kan virke noe tungvinte, men 
hensikten er at vi ikke skal bruke for mye 
penger på reiser. Hvis vi lempet på 
reglene, ville vi sprengt budsjettet veldig 
fort. Vi har kun én pengepott, og ønsker at 
mest mulig skal gå til behandling av 
pasientene, og ikke til transport, sier 
Johansen.  

I Finnmark er det lange avstander. De 
pasientene som har lengst reisevei, er 
pasientene fra Berlevåg som har 277 km 
til Kirkenes sykehus eller 488 km til 
Hammerfest sykehus.  

– Jeg synes spesielt synd på de svakeste, 
ofte eldre pasienter. Det er tøft for dem å 
gjennomføre disse reisene. Pasienter fra 
Kautokeino har også lang reisevei. De har 
en reisetid på over fire timer for å komme 
til sykehuset. Derfor er det viktig at vi 
planlegger reisen godt. Fastleger som 
henviser til sykehus må også være nøye 
med å vurdere om pasientene bør ha en 
annen transport enn den rimeligste. Det 
kan ikke en saksbehandler på Pasient-
reiser vurdere. Selv om vi jobber i 
Finnmarkssykehuset, har ikke vi medi-
sinsk kompetanse, avslutter Johansen. 

 

Regelverket 

Reiser du til eller fra offentlig godkjent 
behandling, har du rett på å få dekket 
nødvendige utgifter til reise.  

Hovedregelen er at du får dekket billigste 
reisemåte med rutegående transport til og 
fra nærmeste behandlingssted. Du velger 
selv hvordan du ønsker å reise som pasi-
ent, men velger du å ikke benytte deg av 
rimeligste rutegående alternativ, vil du 
kun få dekket det det ville kostet deg om 
du benyttet deg av dette tilbudet. Nødven-
dig reisefølge på reise har rett til å få dekt 
reiseutgiftene sine. Behovet for reisefølge 
må dokumenteres av behandler. Ved alle 
pasientreiser må du betale en egenandel 
fastsatt av Stortinget. 

 
2013 

2014 
(hittil) 

Behandlede reiseregninger 40 271 31 983 

Telefonhenvendelser 85 715 70 173 

Bestilte flybilletter 28 984 23 240 

Antall rekvisisjoner, drosje 47 377 35 689 

Antall rekvisisjoner, fly 9299 3 617 

"Widerøe Dash 7" by Felix Goetting  
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Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps! 

– Dere er Finnmarkssykehusets 
solstråler! 

Direktør Torbjørn Aas foresto 
mandag 27. oktober den 
muntert høytidelige åpningen av 
pasientvertordningen ved 
Hammerfest sykehus. 
Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

– Dette begynte på mange måter for et års 
tid siden da jeg gikk inn av dørene her 

som pasient, fortalte direktøren, som er 
initiativtakeren til ordningen med pasient-
verter. 

– Jeg erfarte at det ikke var bare lett å 
finne fram på sykehuset og forholde seg til 
alt det praktiske samtidig som man skulle 
forholde seg til tanker og bekymringer 
rundt undersøkelser og mulig sykdom. Det 
er derfor dere pasientverter nå er på 
plass, for å kunne ta i mot pasienter og 
andre besøkende med et smil og en 

vennlig omtanke og å hjelpe dem med å 
finne fram dit de skal. 

Pasientvertene møtte opp fulltallig for 
offisiell åpning 

Et godt dusin av blide og vennlige 
pasientverter var møtt fram til snorklipp 
og offisiell åpning, og pasientverter, 
ansatte og heldige forbipasserende ble 
traktert med marsipankake og kaffe i 
anledning dagen. 

– Jeg får energi! 
Pasientvert Hege Arvidsdatter ble inter-
vjuet av NRK radio i forbindelse med 
åpningen. Der fortalte hun at hun får en 
følelse av glede av å hjelpe andre. 

– Vi skal vise folk hvor de skal, vi skal være 
et medmenneske. Det har mye å si for meg 
og resten av gruppa. Vi kan være til nytte 
og bidra med å gjøre det trygt for pasien-
tene. 

– Jeg oppforder andre til å være pasient-
vert. Det gir masse energi. For de som har 
lyst å være med, enten du er pensjonist, 
enslig eller om du ikke har noe å gjøre: 
Opp av stolene! 

Pasientvert Hege Arvidsdatter  

Pasientvertordningen 

Pasientvertordningen ved Hammerfest 
sykehus er et samarbeid mellom Finn-
markssykehuset og frivillighetssentralen i 
Hammerfest. 

Pasientvertene er resepsjonens 
«forlengede arm» ute på gulvet i hoved-
vestibylen. De hjelper pasienter og besø-
kende med å finne fram til poliklinikker og 
andre behandlingssteder ved Hammerfest 
sykehus, og følger de som ønsker det, dit 
de skal. Pasientvertene kan også bistå 
med få tak i rullestol og å trille dem som 
trenger det. 



5 Solsida.papir – november 2014 

I Tønsberg har de hatt en ord-
ning med sykehusguider i snart 
ti år. Leder Per Øyvind Aasen tok 
turen til Hammerfest for å lære 
opp pasientvertene. 
Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

– Hos oss er ordningen så godt inn-
arbeidet at vi stadig for høre at sykehuset 
hadde måttet stenge hvis vi ikke hadde 
vært der, forteller Aasen. 

– Vi har blitt en helt naturlig og uunnvær-
lig del av sykehuset , og samarbeider godt 
med resepsjonen og alle de kliniske 
avdelingene. 

Prosjektleder for pasientvertene i Finn-
markssykehuset, Eilert Sundt, forteller at 
han ble imponert da han var på befaring 
der i våres.  

– Vi fikk faktisk testet ut selv om ordning-
en med sykehusguider fungerer. Vi var 
nemlig noen minutter for tidlig ute til 
avtalen med Per Øyvind og ble derfor 

stående en stund og titte litt rundt oss i 
den store og åpne lobbyen på sykehuset, 
og jeg tror vel vi rakk sånn omtrent 38 
sekunder med det, før en vennlig sykehus-
guide kom bort til oss og spurte om vi 
trenge hjelp. 

– Ja, vi prøver å ha falkeblikk, skyter 
Aasen inn. Det er ikke alle som tør å 
komme bort og «forstyrre» og be om 
hjelp, så derfor tar vi gjerne initiativet. Det 
bruker pasientene å sette pris på! 

– Vi er veldig takknemlige for alle hjelpen 
vi har fått fra Tønsberg, forteller Sundt. Da 
vi var der nede var vi snare med å tenke at 
dette vil vi få til i Finnmark også.– Og nå 
har vi fått det!   

– Og så håper vi på å kunne starte med 
pasientverter i Kirkenes også så fort som 
overhode mulig. Jeg er sikker på at dette 
blir bra både for pasientene og for de nye 
pasientvertene.  

– Det er i alle fall en allsidig jobb, sier 
Aasen. Jeg Var  på nippet til  å bli jordfar i 
heisen en gang!  

Leder for sykehusguidene i Tønsberg, Per Øyvind Aasen (t.v.) og prosjektleder i Finnmarkssykehuset, Eilert Sundt 

– Velkommen etter! Innovasjonsmidler 
2014 

Innovasjonsmidlene for 2014 er 
tildelt fire spennende prosjekter 

Lystavle for å kunne gi bedre behand-
lingstilbud til pasienter med syns-
problematikk 

Prosjektet bevilges 15.000 kroner til 
ferdigstillelse av lystavle. Prosjektet er 
utviklet av fagpersoner som ser at man 
med små midler kan utvikle noe som har 
stor betydning for pasientbehandlingen og 
pasienter. Ansvarlig for prosjektet er 
Synspedagog Judith Fjelberg ved Klinikk 
Kirkenes og gjennomføres sammen med 
Senter for drift og eiendom ved Nils Otto 
Pleym. (Se side 7) 

Opprettelse av prosjektdatabase for 
helserelaterte prosjekter 

Prosjektet bevilges 25.000 kroner til 
arbeid med utvikling av prosjektdatabase 
for helserelaterte prosjekter. Tanken og 
ideen er god med tanke på grobunn for 
videre innovasjon i foretaket. Midlene skal 
gå til reise og nettverksbygging med tanke 
på å utvikle konseptet videre med spesiell 
fokus spesialisthelsetjenesten og samhand-
ling. Ansvarlig for prosjektet er Forskning-
sleder Mette Kjær ved Senter for Fag, 
Forskning og Samhandling. 

Forbedre fødetilbudet i Finnmark 
gjennom økt samarbeid mellom tjenes-
tenivåene 

Prosjektet bevilges 50.000 kroner for å 
legge til rette for økt samarbeid mellom 
tjenestenivåene for bedre fødetilbud. 
Kvalitetsarbeid og samhandling er viktige 
arbeidsområder hos oss. Prosjektet har 
fokus på begge områdene. Ansvarlig for 
prosjektet er overlege ved avdeling for 
Kvinne/Barn Ingrid Petrikke Olsen ved 
Klinikk Hammerfest. 

Barn med overvekt og fedme 
 – samhandling i praksis 

Prosjektet bevilges 160.000 kroner til 
utvikling av verktøy og prosedyrer for 
samhandling mellom spesialisthelsetjenes-
ten og kommunene knyttet til barn med 
overvekt og fedme. Prosjektet er et direkte 
resultat av flere års forskning ved Klinikk 
Hammerfest som nå materialiseres i 
innovative løsninger. Ansvarlig for 
prosjektet er lege ved avdeling for Kvinne/
barn Ane Kokkvoll ved Klinikk Hammer-
fest.  
 

Hva skal vi skrive om? 
Send tips til redaksjonen: 
solsida@finnmarkssykehuset.no 
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Skal verne miljøet 
50 verneombud fra alle deler av 
Finnmarkssykehuset møttes til 
en todagers konferanse 7.–8. 
oktober. Mange er helt ferske 
verneombud, og de kunne lære 
av ringrevene. En ny oppgave er 
å verne miljøet. 
Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Torbjørn Aas innledet konferansen og 
forklarte hvordan verneombudene kan 
bidra til å utvikle Finnmarkssykehuset. 
Verneombudene er en del av ledelsen og 
har stor mulighet til å bidra til å forandre 
ting til det bedre.  

– Jeg vil at dere skal ha en aktiv rolle, og 
ikke bare peke på mangler, men si fra 
hvordan vi kan gjøre ting annerledes. Grip 
muligheten, dere kan gjøre en forskjell, sa 
Aas.  

Hvordan vil du løse en konkret sak der en 
ansatt står fast i en konflikt med sin leder? 
Det var oppgaven fra HR-sjef Lena 
Elisabeth Nielsen. De 50 deltakerne kastet 
seg over oppgaven, og diskuterte parvis 
hvordan de ville løst den.  

Det har lenge vært et ønske å styrke 
verneombudene, og vernetjenesten har 
derfor fått 150.000 kroner fra FAMU, slik 
at samlingen kunne gjennomføres. 

– Dette var en unik anledning til å komme 
sammen og utveksle erfaring. Våre 
klinikker er jo spredt fra øst til vest i 
fylket.  Utfordringene er mange. Flere 
verneombud er ny i sitt verv. Andre har 
lang erfaring og er tryggere i sin rolle. Det 
var viktig at ledelsen deltok og så nytten 
av samarbeid med verneombudene. Vi 
skal jobbe mot felles mål som Torbjørn 
Aas sier, sier foretaks–hovedverneombud 
Solveig Nilsen. 

HR-rådgiver Kenneth Grav snakket om 
AKAN. Torstein Fagerli fra Nav hadde en 
god innføring i tilbud som NAV kan gi, og 
pekte på forskjellene mellom vernetjenes-
ten og tillitsvalgte. Et foredrag fra Klinisk 
etilkomité åpnet for flere spørsmål.   

– Verneombud fra Prehospital var spesielt 
opptatt av flere etiske spørsmål som de 
står overfor i sitt arbeid, sier Nilsen. 

Deltakerne fikk innføring i Verneutstyr fra 
CBRNE, ved beredskapsrådgiver Torstein 
Ibrekk. Verneombudene testet draktene.   

– Her må det øves ofte og verneombudene 
må kunne veilede i riktig bruk av drakten, 
sier Nilsen. 

En av de nye oppgavene til verneombude-
ne, er å følge opp klima- og miljøtiltakene. 
Klima- og miljø arbeidet vårt ivaretas 
gjennom etablerte rutiner, som også er 
beskrevet i HMS-prosedyrene. Men det er 
nå strengere krav til dokumentasjon. 
Derfor skal verneombudene ha som en av 

sine oppgaver å sjekke at vi gjør det vi kan 
for å redusere avfall og velge de mest 
miljøvennlige produktene og arbeidsme-
todene. 

– Jeg oppfatter verneombudene slik at de 
er klar for denne utvidede oppgaven. Altså 
ikke bare arbeidsmiljøet men nå også det 
ytre miljø.  Hele Klima- og miljøsystemet 
er dokumentert i Docmap, og samlet i en 
egen miljøhåndbok med lenker til tilhø-
rende prosedyrer og skjemaer. Jeg tror 
verneombudene nå er klar for å hjelpe 
Finnmarkssykehuset med å bli sertifisert 
etter ISO 14001, sier Terje Ryeng etter 
konferansen.  

Overlege Ingrid Petrikke Olsen 
sier at også guttene bør 
vaksineres for å bekjempe 
kjønnsvorteviruset HPV 

I dag er det bare jenter som får HPV-
vaksine gjennom det nasjonale vaksina-
sjonsprogrammet.  

– Jeg skulle ønske at foreldre med gutter 
tok ansvar her, sier Olsen som er overlege 
og enhetsleder på gynekologisk- og 
fødeenheten i Hammerfest.  

På verdensbasis er livmorhalskreft den 
tredje største kreftformen blant kvinner, 
og den vanligste blant kvinner under 30 
år. I 2012 estimerte man at 530.000 
kvinner fikk diagnosen på verdensbasis. 
Endrede sexvaner har ført til at stadig 
flere gutter og jenter smittes av kreftfrem-

kallende humant papillomavirus (HPV). 
Foreløpig er det bare jentene som får 
vaksinen gratis. HPV smitter svært lett 
ved seksuell kontakt og gir vanligvis ikke 
symptomer annet enn kjønnsvorter. 
Vaksinen beskytter ikke mot alle virusty-
pene i HPV familien men opp gir opp mot 
75 % beskyttelse. Det er derfor viktig å 
fortsatt bruke kondom når man har 
mange sexualpartnere. 

Hos menn kan HPV-infeksjon være årsak 
til kjønnsvorter, peniskreft, analkreft og 
noen typer øre-nese-halskreft. Når alle 
disse krefttypene summeres blir det til 
sammen like mye som livmorhalskreft hos 
kvinner. Altså står begge kjønn likt med 
hensyn til risiko for kreft. 

Ifølge Folkehelseinstituttet er det ingen 
publiserte studier som viser beskyttelse 
mot forstadier eller kreft hos gutter/

menn, men slike studier pågår. Derfor er 
det kun jenter som vil få tilbud om gratis 
HPV-vaksine gjennom det norske barne-
vaksinasjonsprogrammet. Vaksinering av 
gutter vil bli vurdert fortløpende etter 
hvert som nye data blir tilgjengelig. 

– Vaksinen finnes og er utprøvd for gutter 
og jenter i alderen 9-15 år. Det er en trygg 
vaksine som ikke er farlig å ta og som med 
største sannsynlighet vil bli anbefalt også 
til gutter.  I Australia gir man den for 
eksempel til begge kjønn. Vaksinen er 
mest effektiv dersom man tar den før 
seksuell debut – det gjelder både jenter og 
gutter. Før HPV-vaksinen ble innført for 
jenter i 2009 hadde vi akkurat samme 
diskusjon som vi nå har om vaksine for 
guttene.  Dersom bare jenter vaksinerer 
seg, så blir det vanskeligere å bekjempe 
denne epidemien, avslutter Olsen. 

Kreftvaksine bare for jenter? 
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Lystavle for pasienter med 
synsproblem 
Judith Fjeldberg får 15.000 av 
Finnmarkssykehusets inno-
vasjonsmidler 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

På Kirkenes sykehus jobber nevrosyns-
pedagog Judith Fjeldberg. Hun er eneste 
synspedagog som jobber på sykehus i 
landet pr i dag. Hun har utviklet en 
lystavle som hun og pasientene har god 
nytte av. Nylig fikk hun tildelt 15.000 
kroner av Finnmarkssykehusets innova-
sjonsmidler for å forbedre oppfinnelsen. 

– Lystavlen er veldig god allerede, men jeg 
savner å kunne styre lysene selv. I dag 
lyser de i ferdiglagde sekvenser. Med disse 
midlene kan vi videreutvikle lystavlen slik 
at jeg kan velge hvilke punkter som skal 
lyse, sier Fjeldberg. 

Fjeldberg søkte på årets innovasjonsmid-
ler sammen med Kenneth Romsdal på  
Medisinteknisk avdeling, og Inger W. 
Nordhus, avdelingsleder på Avdeling 
Rehabilitering. 

Det er gledelig at vi får disse midlene. Med 
en fullverdig lystavle kan jeg gjøre en 
bedre utredning, pasientene kan få en 
bedre tilrettelagt og individuell synstre-
ning, og jeg kan lettere følge pasientenes 
progresjon, sier Fjeldberg. 

Fjeldberg samarbeider med tverrfaglig 
team på fys. Med og Rehab og øyepolikli-
nikken. Fjeldberg er for tiden under 
videreutdanning i Sverige for å bli 
ortoptist. Hun blir da Finnmarks-
sykehusets eneste ortoptist.  

– Hvilke pasienter behandles hos ortoptist? 

En ortoptist undersøker, diagnostiserer og 
behandler skjeling, dobbeltsyn, samsyns-
problemer og nevrologiske hodeskader. 
De behandler pasienter i alle aldersgrup-
per; fra de nyfødte til eldre. Behandling 
hos barn kan kreve tett oppfølging for en 
lang periode.  Ortoptisten samarbeider 
tverrfaglig med annet helsepersonell; 
øyeleger, optiker, synspedagoger, 
helsesøstre, nevrologer, barneleger og 
PPT. 

Fakta om lystavlen 

Lystavlen er laget for å kunne gi bedre 
behandlingstilbud til pasienter med 
synsfeltutfall. 

Prosjektet er utviklet av fagpersoner som 
ser at man med små midler kan utvikle 
noe som har stor betydning for pasientbe-
handlingen og pasienter. Ansvarlig for 
prosjektet er nevrosynspedagog Judith 
Fjelberg ved Klinikk Kirkenes, og gjen-
nomføres sammen med Kenneth Romsdal 
på Medisinteknisk avdeling.  

Verneombudstjenesten  

Verneombudene er de ansattes tillitsvalg-
te i saker som angår arbeidsmiljøet og skal 
delta i HMS-arbeid for å sørge for 
forsvarlig arbeidsmiljø. Det er klinikkenes 
KVAM-råd som på vegne av foretakets 
arbeidsmiljøutvalg deler inn arbeidsplas-
sen i ulike verneområder. Det velges et 
verneombud for hvert verneområde. 
Verneombud velges for 2 år om gangen. 

Verneombudet skal delta ved Arbeids-
tilsynets inspeksjoner, og følge opp at 
arbeidsgiveren oppfyller de pålegg og 
henstillinger som Arbeidstilsynet gir.  

Verneombudet skal ha en aktiv rolle i 
virksomhetens HMS-arbeid. Verneombu-
det skal også tas med på råd under 
planlegging og gjennomføring av tiltak 
som har betydning for arbeidsmiljøet.  

Fakta om livmorhalskreft 

Livmorhalskreft eller cervixcancer er en 
ondartet svulst som utgår fra slimhinnen i 
livmorhalsen. 

Infeksjon med Humant Papillomavirus 
(HPV) har vist seg å være en viktig faktor 
for utvikling av livmorhalskreft. Viruset 
smitter ved seksuell kontakt, og rundt 80 
prosent av alle kvinner smittes i løpet av 
livet. Rundt 10 prosent får behandlings-
krevende celleforandringer, men bare 1 
prosent utvikler livmorhalskreft. 

I 2011 fikk 303 kvinner livmorhalskreft. 
Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 52 
år. Diagnosen er sjelden hos kvinner 
under 25 år. 

Forstadier til livmorhalskreft behandles 
ved at man fjerner ytterste del av 
livmorhalsen. Det gjøres 3000 slike 
inngrep i året i Norge. Det øker risikoen 
for at kvinnen føder barnet sitt for tidlig 
ettersom  livmorhalsen forkortes. 

Kreftformen har avtatt i hyppighet i 1990-
årene, noe som skyldes at forstadier til 
kreften kan oppdages ved å ta en enkel 
celleprøve fra livmorhalsen gjennom det 
nasjonale screeningprogrammet. 

Det er utviklet en vaksine som kan 
forebygge celleforandringer på livmorhal-
sen. Vaksinen inngår i barnevaksinasjons-
programmet, og blir tilbudt alle 12-årige 
jenter. 

Kilde: Kreftforeningen 
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– Det er morsomt å jobbe med 
dette, når du ser at du lykkes. 
Nå er vi under fire prosent. Det 
er veldig bra, sier klinikksjef Rita 
Jørgensen om sykefraværet i sin 
klinikk.  
Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Fasiten er tett dialog med de sykemeldte 
og Jørgensen sier hun tilbyr nærmest hva 
som helst for å få ansatte i jobb.  

– For noen år siden jobbet vi spesielt med 
sekretærtjenesten, og vinklet på den 
enkelte ansatte hjemme og på jobb. «Man 
kan ikke sykemelde seg fra familien», 
livssituasjonen kan gjøre at man må velge 
å sykemelde seg – og arbeidsgiver blir 
skadelidende, sier klinikksjefen. 

Hun sier at godt arbeidsmiljø er viktig og 
forsøker å få til raske ansettelser. 

– Bare slik unngår vi slitasje for de som er 
på jobb. Hvis én ikke er på jobb, blir det 
belastende for de andre som er på jobb. 
Eller du får en vikar som du må bruke tid 
på å lære opp.  

Jørgensen mener vi er i en positiv trend i 
Kirkenes, der folk får jobbe med fag og 
kvalitetsarbeid.  

– Det er det de er utdannet til. Og så har vi 
stabile ledere. Det er ikke så heseblesende. 
Nye Kirkenes sykehus betyr nok mye. 
Betyr usikkerhet rundt Altaprosjektet noe 
for arbeidsmiljøet i Hammerfest? Spør 
Jørgensen. 

Dyktige enhetsledere er nøkkelen ifølge 
foretakstillitsvalgt Marit Rakfjord.  

– Det man ofte opplever med enhets-
ledere, er at de ikke helt forstår hvordan 
de skal håndtere en situasjon. Ofte er det 
feilinformasjon fra enhetsledere. Vi har 
sett tilfeller der ansatte fikk mindre ferie 
enn ferieloven tillater, sier Marit Rakfjord, 
foretakstillitsvalgt.   

Rakfjord sier at enhetsledere og plass-
tillitsvalgt må samarbeide mer for å legge 
til rette for de som står i fare for å bli 
sykemeldt.  

– For eksempel kan en førstegangsgravid 
få lettere oppgaver.  

Rakfjord etterlyser samarbeid på tvers av 
avdelinger for å få mindre press på de som 
er på jobb.  

– Eller hvis man ser at det er høyt 
sykefravær på en avdeling, kan man 
ansette flere. De som er igjen får et høyt 
arbeidspress. Det blir en evig ond sirkel.  

Både Jørgensen og Rakfjord peker på 
utviklingssamtalen (tidligere medarbei-
dersamtalen) som et nyttig verktøy.  

– Ta meg som eksempel. Jeg har vært 
ansatt siden 2008 og har hatt én medar-
beidersamtale. Medarbeidersamtalen bør 
brukes, og jeg tror den kan løse problemer 
rimelig kjapt, sier Rakfjord. 

ePhorte innføringskurs Torsdag 06. november 
2014 kl. 12:00 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

ePhorte innføringskurs Torsdag 13. november 
2014 kl. 12:00 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

Jobb smartere med Outlook  
- Få ting gjort! 

Torsdag 20. november 
2014 kl. 08:30 

DPS adm. Knudsengården, Alta 

ePhorte innføringskurs Torsdag 20. november 
2014 kl. 12:00 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

Jobb smartere med Outlook 
 - Få ting gjort! 

Torsdag 20. november 
2014 kl. 12:00 

DPS adm. Knudsengården, Alta 

ePhorte innføringskurs Tirsdag 25. november 
2014 kl. 12:00 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

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

Vi er mer på jobb og 
mindre syke enn før 

Mulighets-
samtalen 
– Det finnes alltid muligheter, 
sier HR-rådgiver Kenneth Grav. – 
og mulighetssamtalen er laget 
for at vi skal finne fram til dem. 
Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

– Mulighetssamtalen? 

– Javisst! De fleste som blir sykmeldt, 
kommer seg greit tilbake i jobb etter en 
viss tid.  Sånn svært grovt forenklet, så blir 
de friske og kommer tilbake på jobb. Men 
for en del, særlig langtidssykmeldte, er det 
ikke fullt så enkelt. Kanskje er den jobben 
de er sykmeldt fra for belastende, eller 
kanskje er det vanskelig å tilrettelegge 
arbeidet akkurat i den avdelingen.  

– Men vi er jo et stort foretak, med mange 
avdelinger, og mengder med forskjellige 
jobber som skal gjøres. Og det er her vi 
kommer inn. 

– Vi? 

– HR-avdelingen. Vi kan hjelpe til med å se 
om det finnes muligheter andre steder i 
foretaket enn på den opprinnelige arbeids-
plassen. Vi henter også inn andre eksper-
ter, og typisk har vi med rådgivere fra 
NAV. I de «normale» dialogmøtene i en 
sykmeldingsperiode deltar jo den ansatte, 
nærmeste leder og eventuelt fastlegen. I 
mulighetssamtalene stiller vi fra senter for 
HR opp sammen med NAV. Sammen kan vi 
kartlegge hvilke muligheter som finnes,  
fordele oppgaver mellom oss og til slutt sy 
sammen et opplegg der den ansatte 
kommer seg i aktivitet og til slutt tilbake i 
jobb. Kanskje i den jobben de kom fra eller 
kanskje i en annen stilling eller en annen 
stillingsprosent. 

– Er det noe nytt, dette? 

Nokså nytt, men vi har holdt på i litt over 
ett år. Jeg  tror ikke så mange vet om dette 
tilbudet ennå, og noen er nok nervøse og 
usikre på forhånd. Men det er et tilbud for 
å hjelpe den sykmeldte. Hvis du er 
sykmeldt og vil tilbake til jobb, men 
trenger spesiell tilpasning, kan du be om 
en mulighetssamtale gjennom din leder! 

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

