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Hjemmedialyse  

Nå slipper pasienter i Båtsfjord å reise helt 
til sykehuset for å få utført hemodialyse. 
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LEDER Merkedager i desember 

HR-sjef 

Lena E. Nielsen 

Gratulerer til denne månedens jubilanter! 
Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50 år 

tirsdag 22.  Nils Peder Isaksen Pulk, Kautokeino Bilambulanse 

60 år 

torsdag 9.  Bo Schill, Intensivavd Hammerfest sykehus 

onsdag 15.  Rigo Mozart, SANKS Akutteam 

mandag 20.  Begona Alvarez Nielsen, SANKS Forskning og utvikling 

tirsdag 21.  Susanne Maria E Flyborg, VPP Tana 
 

Ta kurs – få julegave! 
Alle som fullfører håndhygienekurset i perioden 17. november til 
31. desember får en liten julegave så langt lageret rekker. 

Kurset ligger på Campus, som du finner på intranett under Kurs. Velg overskrift 
«Pasientsikkerhet» i kurskatalogen, så finner du kurset i håndhygiene. 

Har du ikke passord, kan du lett bestille det på Campus-siden. Husk at brukernavnet ditt 
er det samme som du logger deg på pc-en med. 

Å arbeide sammen med gode 

kolleger er en gave i livet.  

Å gå på jobb med et smil om 

munnen er det rette 

perspektivet.  

Et grunnelement er det nye 

fremsnakkingsordet.  

Få fokus på det gode, og ikke gå 

i baksnakkingssporet.  

Det gjelder også å være 

oppmerksom på hverandres 

sider.  

En mail i direkte tale eller en 

status på face kan såre andre 

til tider.  

Vi skal behandle hverandre 

som vi vil bli behandlet selv.  

Det er en gylden regel som gjør 

at alle vil føle seg vel.  

Jeg foreslår en strofe vi i 

foretaket felles kan ha:  

– Ta vare på kollegaen din og 

det vil gjøre dere begge gla'! 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 
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Solsida .papir  

Faktaboksen: 

Parfyme og 
duftoverfølsomhet 
I 2010 viste en studie av 6000 tilfeldige 
dansker at mer enn hver fjerde plages av 
alminnelige lukter og kjemiske stoffer. 
45 prosent opplever ubehag knyttet til en 
eller flere av luktene. 

Mest vanlig er det å reagere på andre 
menneskers bruk av parfyme, etterbar-
beringsvann og deodorant, og dessuten på 
rengjøringsmidler og ferske trykksaker. 

27 prosent får reaksjoner som hodepine 
og irritasjon i luftveiene. 19 prosent har 
daglige plager. 

Kilde: Videncenter for duft- og 
kemikalieoverfølsomhed i Danmark 

Kjemisk miljøintoleranse – er det 
allergi eller ikke? 

Ved en allergi reagerer kroppens 
immunforsvar når man utsettes for stoffer 
man har rukket å utvikle allergi for. Allergi 
spiller typisk en rolle ved astma, pollen-
allergi (rhinitt) og eksem, og kan bekreftes 
ved blodprøve eller en test på huden. Ved 
duft- og kjemikalieoverfølsomhet er det 
ikke påvist antistoffer mot kjemiske 
stoffer som personen opplever å reagere 
på. Dette gjør at man ikke kan teste for 
duft- og kjemikalieoverfølsomhet. Duft- og 
kjemikalieoverfølsomhet er ikke det 
samme som allergi, og det er heller ikke 
de samme mekanismene som er involvert. 

Kilde: Astma- og allergiforbundet 

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

Plages av parfyme 
Kommentar 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

I  Finnmarkssykehusets arbeids-
reglement står det at ansatte ikke skal 

bruke parfyme eller after shave. Likevel 
plages mange ansatte og pasienter av 
andres parfymebruk. Vi har fått inn flere 
historier og eksempler hit til redaksjonen. 

D et er mange pasienter og ansatte som 
reagerer på parfyme med luftveis-

plager, migrene eller på andre måter. 
Migreneanfall kan vare fra noen timer til 
tre dager, og luftveisplager kan gå over 
flere dager. Reaksjonen kan skyldes vanlig 
parfyme, etterbarberingsvann, deodoran-
ter med sterk lukt, hårshampoer som har 
mye lukt, skyllemiddel med sterk lukt og 
mye annet. Pasienter har opplevd at 
enkelte av personalet lukter så pass sterkt 
av parfyme at pasienten ikke har kunnet 
ha kontakt med den ansatte, eller har fått 
utløst migreneanfall eller luftveisplager 
Det er også velkjent at man kan reagere på 
sterke lukter når man er kvalm, nyoperert 
eller har sterke smerter. Våre pasienter 
må slippe å bli påført ekstra medisinbruk 
og tilleggsplager av at personale bruker 
parfyme.  

V i har ansatte som har vært nødt til å 
forlate møter flere ganger og dermed 

ikke har fått gjort jobben sin, som har 
måttet ta medisiner og vært nødt til å gå 
hjem fra jobb og som har hatt flere 
fraværsdager i løpet av året på grunn av 
plager som er utløst på jobben. Noen kan 
ikke benytte fellesgarderober og har 
generelt vanskelig for å omgås enkeltper-
soner som bruker parfymerte produkter. 
Dette er jo egentlig unødvendig med tanke 
på at det finnes rikelig med hygienepro-
dukter med lite parfyme eller helt 
parfymefri produkter.  

D et er også mange pasienter som 
benytter parfymeprodukter som 

andre kan reagere på. Det kan vi ikke 
gjøre så mye med, annet enn å oppfordre 
til å redusere bruken. Men da må vi selv gå 
foran med et godt eksempel. Mange 
pasienter argumenterer med at helse-
personellet lukter parfyme og kan ikke se 
noen grunn til at de selv skal ta problemet 
på alvor når helsepersonellet ikke gjør 
det. Og det er jo et argument som er 
vanskelig å motsi. For ansatte må det være 
mulig å unnvære parfymeduften i arbeids-
tiden. 

M ange parfymeallergikere har 
problemer sosialt fordi de ofte må 

dra hjem fra sammenkomster eller rett og 

slett har gitt opp å delta. Vi må kunne 
forvente at alle skal få ha et sykehus-
opphold eller legebesøk som ikke påfører 
dem sykdom og plager, og vi må alle 
kunne ha et arbeidsmiljø som gir oss 
minst mulig sykdom og plager. 

V i oppfordrer alle ansatte og spesielt 
lederne til å følge opp dette ved å si 

fra til de som bruker parfymeholdige 
produkter i arbeidstiden.  

 

– En ung dame lå på en avdeling i fem 
dager. Det var tre ansatte i avdelingen som 
hadde såpass mye parfyme på seg at 
pasienten reagerte. Hun får migrene som 
kan vare fra noen timer til to–tre dager. 
Hun forsøkte å løse problemet med å åpne 
vinduet, men det ble veldig kaldt, og 
pasienten ammet. Hennes mann sa fra til to 
av disse ansatte på tomannshånd. Det førte 
til at når de senere skulle snakke med 
henne eller gi beskjeder, så kom de ikke inn 
på rommet, men stod i døra så langt fra 
henne som mulig og snakket med høy 
stemme. «Jeg tør jo ikke å komme inn til 
deg». Praksisen førte naturlig nok til 
minimal kommunikasjon. Dette gjentok seg 
med de samme personene alle dagene hun 
lå på avdelingen. Pasienten følte seg ikke 
særlig vel tilpass. 

– En ansatt jeg traff her en dag var helt tett 
i luftveiene og tok astmamedisin. Jeg ble 
forbauset fordi jeg hadde truffet henne 
tidligere på dagen, og da var hun helt fin. 
Hun hadde hatt møte med en overordnet på 
et møterom, møtet varte omtrent halv time 
og hun ble tett på grunn av parfyme hos 
den overordnede. Hun var ofte plaget med 
at medarbeidere brukte parfymeholdige 
produkter som ga henne luftveisproblemer. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

Trykkes hos: 
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Historier om håp 

SANKS er en av partnerne i et 
stort internasjonalt forsknings-
prosjekt om selvmords-
forebygging i arktiske strøk 
inititiert av Arktisk råd.  

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

Vi har snakket med forsker Anne Silviken 
og FoU-konsulent Renathe Simonsen. 

Hvorfor selvmordsforebygging nettopp i 
arktiske strøk? Er selvmord mer utbredt 
i arktiske strøk enn ellers i verden? 

Ja, grovt forenklet så er det sånn at jo 
lenger nordover du kommer i verden, jo 
høyere er selvmordsraten. For eksempel 
har de høy selvmordsrate på Grønland – 
der er det et svært alvorlig samfunnspro-
blem. Det er betraktelig bedre her i Norge, 
men vi ser noe av den samme tendensen 
her: Selvmordsraten i Finnmark er høyere 
enn landsgjennomsnittet. 

Prosjektet deres gjennomføres i regi av 
arktisk råd, som jo omfatter hele de 
arktiske områdene. Betyr det at det er 
felles trekk når det gjelder selvmords-
problematikken i regionen? 

Ja, vi ser jo en god del fellestrekk: det er 
særlig høy selvmordsrate blant unge 
menn, selv om det er stor variasjon internt 
i befolkningsgruppene. Selvmordsmetoder 
som skyting og henging er utbredt, og 
mange bygder i arktiske strøk har vært 
rammet av selvmordsbølger. Andre 
forhold og som kan ha betydning for 
muligheten for å få nødvendig helsehjelp 
er lange avstander, tøft klima, spredt 

bosetning og sånne ting. Mange steder er 
det jo også mangel på ressurser i form av 
fagfolk, selv om det ikke gjelder oss her i 
Nord-Norge i så stor grad. Det er også 
mange urfolk i disse områdene som har 
samme slags utfordringer i møtet med det 
moderne. Det er en nokså universell 
problemstilling: det tradisjonelle versus 
moderniteten. Mange urfolk opplever å 
miste mye av sin identitet i hverdagen. De 
mister muligheten til å drive tradisjonelle 
næringer som for eksempel jakt og fangst 
og mister på den måten en del av det 
essensielle i sin kultur. I en norsk kontekst 
opplever for eksempel reindrifta utford-
ringer knyttet til konkurranse om beite-
areal, rovdyrspolitikk og trusler om 
avvikling. Dette er ting som helt klart er 
med på å påvirke helsa og levekårene til 
folk. 

SANKS har jo et særlig ansvar for 
helsetilbudet til den samiske befolk-
ningen. Er det vesentlige forskjeller i 
selvmordsraten mellom den samiske 
befolkningen og majoriteten her i 
Norge? 

Ikke betydelige. Vi ser noe høyere tall for 
den samiske befolkningen, men befolk-
ningen er såpass liten at vi tror det i 
hovedsak skyldes enkeltstående selv-
mordsbølger på 80-tallet. Dette er mer et 
generelt finnmarksfenomen. Vi ser altså 
en høyere selvmordsrate her enn i resten 
av landet, og det mener vi er et samfunns-
problem som det burde bli snakket mer 
om. Særlig er det unge menn i aldersgrup-
pen 15–24 år som er utsatt, mens selv-
mord blant eldre er veldig sjeldent i 
Finnmark. Det er veldig likt det mønsteret 
vi ser i andre arktiske strøk. 

Hvorfor er det slik? 

Det vet vi ikke så mye om, og det er heller 
ikke gjort noe særlig systematisk forsk-
ning på det. Noe av forklaringen ligger nok 
i brytningen mellom tradisjonelt urfolks-
levesett og det moderne som vi snakket 
om i stad – men her i Finnmark ser vi altså 
ikke store forskjeller mellom urbefolk-
ningen og majoriteten. Men som sagt er 
det ikke forsket så mye på dette, og det er 
heller ikke et mål for dette prosjektet, som 
har fokus på forebygging. Målsettingen vår 
er blant annet å kartlegge hva som er gjort 
av tiltak for selvmordsforebygging, og 
bidra til å evaluere «best practice», sånn at 
vi etter hvert kan komme fram til hva som 
er gode og effektive tiltak for å forebygge 
selvmord. 

Kan dere si noe om konklusjonene – hva 
er effektivt selvmordsforebygging? 

Én ting vi kan si er at tiltakene må være 
tilpasset den kulturelle konteksten: Det 
som fungerer i Oslo, fungerer ikke 
nødvendigvis i Karasjok, og det som 
fungerer i Karasjok kan være nokså 
forskjellig fra hva de gjør på Grønland 
eller i Canada. Det har blitt gjennomført 
mange tiltak rundt omkring, men det er 
ikke så mange som har blitt evaluert 
skikkelig, og det skal dette prosjektet 
forhåpentlig bidra til.  

En ting som vi ser har blitt brukt på en 
veldig inspirerende måte, er historie-
fortelling. Blant inuiter og «First Nations» 
i Canada brukes historiefortelling aktivt i 
barns oppvekst, og det ser vi også i samisk 
kultur. I en tradisjon med historiefortel-
ling fremstilles kanskje problemer mer 
indirekte og symbolsk. Det kan fort 
«kræsje» med den mer direkte kommuni-
kasjonen med en terapeut, for eksempel.  

I Bechoko, et lite Tlicho-samfunn nord for 
Yellowknife i North West Territories i 
Canada brukte de historiefortelling på en 
veldig inspirerende måte. Der ble det først 
gjennomført en spørreundersøkelse i 
befolkningen, som viste blant annet at det 
var en høy forekomst av seksuelle 
overgrep i samfunnet. Så arrangerte de en 
workshop med ungdom, der de lagde en 
film om det å bli seksuelt misbrukt, som 
ender med at den personen tar sitt eget 
liv. Filmen fikk navnet «Breaking the 
silence» altså å bryte tausheten, i forhold 
til to tabubelagte temaer. Dette er jo en 
veldig fiffig måte å bruke gamle, tradisjo-
nelle metoder sammen med moderne 
medier for å aktualisere samfunns-
problem i en befolkning 

Prosjektet  er finansiert av Canadian 
Institutes of Health Research. Det skal 
ferdigstilles i løpet av første halvår 2015. 

Renathe Simonsen (t.v.) og Anne Silviken 
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Medisinstudenter ved UiT vil få 
mulighet til å ta siste del av 
utdanningen i Finnmark. 
– Fantastisk, sier leder ved 
Nasjonalt senter for distrikts-
medisin. 

Elisabeth Øvreberg 
elisabeth.ovreberg@uit.no 

– For å sikre kvaliteten på helsetjenestene 
i distriktene, er man avhengig av kontinu-
erlig kompetanseutvikling, så å starte 
utdanning av leger i Finnmark er kjempe-
viktig, sier leder for Nasjonalt senter for 
distriktsmedisin, Helen Brandstorp. 

Hun kommer kun med superlativer når 
hun skal omtale UiTs «Finnmarkspakke», 
som går ut på å sende 12 medisinstuden-
ter til Hammerfest, Alta og Karasjok de 
siste to årene av legeutdanningen. 

Stort læringsutbytte 

– Det er ingen B-undervisning å bli sendt 
til Finnmark. Studentene blir sendt til 
gode læringsmiljøer som driver med 
forskning, prosjekter og fagutvikling, 
dessuten viser det seg at små læringsmil-
jøer er veldig nyttig. Studenten blir sett 
som person og får tett oppfølging. Læ-
ringsbetingelsene blir spesielt gode, 
kommenterer Brandstorp. 

 Hun mener det er viktig at fremtidens 
leger tidlig lærer hvordan det er å prakti-
sere sitt yrke i et distrikt som Finnmark. 

 – Det gode legeliv på landet er veldig 
selvstendig og tverrfaglig. Man kommer 
borti så mye forskjellig, sier hun. 

Spesialutdanning for Finnmark 

Prosjektleder for «Finnmarkspakken» ved 
UiT, Ingrid Petrikke Olsen, forteller at 
leger og helsepersonell i Finnmark må 
takle lange avstander, mye vær og stengte 
veier. 

– Vi ønsker å få til en legeutdanning som 
er tilpasset og avspeiler den virkeligheten 
som leger i Finnmark, og andre distrikter, 
jobber i. Vi som jobber her har lang 
erfaring og mye å lære bort om hvordan 
man skal håndtere legejobben når det er 
langt mellom sykehus og bosted, sier hun 
og forteller at nyutdannede leger i nord 
må takle å bli sittende alene med veldig 
syke pasienter. 

– Derfor legger vi opp til mye akutt-
medisin slik at vi kan ruste dem opp til en 
jobb i Finnmark. 

Olsen og prosjektkoordinator Marianne 
Vanem har nemlig stor tro på at personer 
som tar siste del av legeutdanningen i 
Finnmark blir i landsdelen. 

– Erfaringer fra den vellykkede desentrali-
serte medisinutdanningen i Canada har 
vist seg å være positiv på stabilisering av 
legestudentene etter endt utdanning, sier 
Vanem. 

Svarer på samfunnsoppdraget 

Ifølge Olsen er planen å sende de første 
legestudentene til Finnmark høsten 2018, 
og hun har tro på at det vil bli rift om 
plassene. 

– UiTs samfunnsoppdrag er blant annet å 
utdanne leger til landsdelen, inkludert 
Finnmark. I Finnmark har vi allerede en 
desentral oppbygging av helsetjenestene. 
Her kan studenten lære mye god sam-
handling mellom kommuner og sykehus. 
Studentene vil få se hele pasientforløp 
mellom sykehus og hjemkommunen. 

Prosjektgruppa vil legge til rette for at en 
legeutdanning i Finnmark vil bidra 
ytterligere til den positive utviklingen som 
allerede er i fylket, der folk med høy 
kompetanse og utdanning tiltrekkes den 
nordlige landsdelen. 

Bygge godt studentmiljø 

UiT har allerede en desentralisert syke-
pleierutdanning i Finnmark, og med tanke 
på at spesielt Hammerfest har fått en sterk 
industri med traineer og lærlinger, så er 
målet å bygge et sterkt studentmiljø. 

– Hvis dette går bra, kan det bane vei for 
flere typer utdanninger i landsdelen, sier 
Olsen. 

Prodekan utdanning, Inger Njølstad, 
forteller at «Finnmarkspakken» er så 
interessant at Linköpings universitet 
kommer til Tromsø i november for å lære. 

(Først publisert på UiT.no. Gjengitt med tillatelse) 

6. års medisinerstudenter til 
Finnmarkssykehuset? 

Ingrid Petrikke Olsen og Marianne Vanem fra UiT har stor tro på at å sende legestudenter til Finnmark vil føre til gode distriktsleger i lands-

delen. De jobber nå med prosjektet «Regionalisering av medisinerstudiet i Finnmark» som skal endelig behandles i fakultetsstyret sommeren 

2015.  Foto: Elisabeth Øvreberg 

Movember 
støtter mannlig 
urfolkshelse 
Movemberstiftelsen har bevilget nær 20 
mill. kroner til et forskningsprogram om 
gutter og unge menns helse i urbefolk-
ninger. Pengene skal brukes til tiltak 
innenfor mental helse i inuit- og «First 
Nation»-samfunn i Nord-Canada. Den 
langsiktige målsetningen er å styrke den 
mentale helsen blant gutter og unge menn 
i urbefolkninger ved hjelp av kultur-
spesifikke og lokalsamfunnsstyrte tiltak og 
på lang sikt å redusere selvmordsratene i 
Nord-Canada. 

Dette forteller Labrador-Grenfell Regional 
Health Authority i en pressemelding. 

Prosjektet involverer fagfolk fra hele den 
arktiske regionen, deriblant fra SANKS i 
Finnmark. Psykolog Petter Stoor er med 
som «kunnskapsoversetter» og skal se på 
hvordan erfaringen fra prosjektet kan 
omsettes til en samisk kontekst. 
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Hjemme-hemodialyse er en 
nyvinning i Finnmarkssykehuset.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

– Dette er veldig bra for pasienten. 
Behandlingen er like god som den ville 
vært på sykehus, og pasienten slipper å 
reise, sier Viera Stubnova, overlege og 
nyrespesialist ved Kirkenes sykehus. 

Nasjonalt kunnskapssenter for helse-
tjenesten har vurdert ulike metoder, og 
sammenliknet effekt, sikkerhet og 
kostnadseffektivitet ved ulike dialyse-
metoder brukt hjemme, på sykehus, på 
sykehjem og ved distriktsmedisinske 
sentre. 

– Vi har valgt å gjøre dette etter en samlet 
vurdering som omhandler livskvalitet, 
fare for komplikasjoner og direkte og 
indirekte kostnader, som tapt fritid for 
pasientene og ledsagerne, sier klinikksjef 
Rita Jørgensen. 

Kunnskapssenteret har funnet ut at at 
hjemmedialyse er mest kostnadseffektivt 
og at kvaliteten er like god om dialysen 
gjøres hjemme som når den skjer på 
sykehus. 

– Hjemmedialyse kan være et alternativ 
for noen pasienter, men ikke for alle, 
legger Stubnova til.  

Det nye tilbudet har kommet til etter et 
samarbeid med Båtsfjord kommune som 
stiller med sine fagfolk til rådighet for 
Finnmarkssykehuset og pasienten.  

– Begge parter ser verdien i at pasienten 
slipper den lange reisetiden. Det er 
teknologiske fremskritt som muliggjør 
dette alternativet. Vår nefrolog Viera 
Stubnova har vært primus motor i å 
utvikle dette tilbudet, som er en fantastisk 
mulighet for dialysetrengende pasienter i 
Finnmark med stor reiseavstand, avslutter 
klinikksjef Jørgensen. 

Trenger ikke å reise til UNN 

I en årrekke har vi vært avhengige av 
nyrespesialister fra UNN. Nå behandles 
pasienter i Øst-Finnmark av vår nyutdan-
nede nefrolog, Viera Stubnova. Henvis-
ninger som angår pasienter med nyres-
vikt/nyresykdom for pasienter fra Øst-
Finnmark skal derfor ikke lenger sendes 
til UNN, men kan i stedet sendes til 
medisinsk avdeling, Kirkenes sykehus. 
Klinikken har også en dialyseenhet i 
Vadsø. 

Hjemmedialyse i Båtsfjord 

Fakta om nyresykdom og behandling 

Om lag ti prosent av befolkningen har 
tegn på kronisk nyresykdom. Noen av 
disse får nyresvikt med behov for dialyse 
(nyreerstattende behandling). Antall 
personer som til enhver tid er i dialyse-
behandling (behandling med kunstig 
nyre) har vært økende de siste ti årene. I 
2012 hadde 1240 pasienter i kronisk 
dialyse i Norge, men bare 17 prosent av 
disse fikk dialyse hjemme. 

Antall pasienter med nyresvikt øker fordi 
flere mennesker får hjerte- og karsyk-
dommer, diabetes og fedme og fordi 
andelen eldre i befolkningen øker. Man 
forventer en ytterligere økning i 
nyresykdom og i alvorlig kronisk 
nyresvikt.  

To typer dialyse 

Det finnes to ulike typer dialyse:  
hemodialyse og peritoneal dialyse. 
Hemodialyse går ut på at blodet føres 
gjennom et filter i en dialysemaskin, 
hvor det renses og deretter føres tilbake 
inn i kroppen. Peritonealdialyse renser 
blodet ved en dialysevæske som 
sprøytes inn i bukhulen.  

Dialyseteamet i Båtsfjord med nyrespesialist Viera Stubnova (til høyre) 
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Traumemottak på 
scenen 

Et fullverdig traumeteam står 
oppstilt på scenen i kulturhuset i 
Hammerfest. I salen sitter 
sortkledde menn, og noen 
damer.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

De er samlet for en todagers konferanse 
om olje- og gassvirksomhet, samarbeid og 
beredskap i arktiske strøk. Mens olje- og 
gassbransjen er ferskinger i Barentshavet, 
har Finnmarkssykehuset lang erfaring 
med vår lunefulle natur.  

Spillet er en trafikkulykke ved Sjåholmen 
med flere biler involvert. Tre er omkom-
met og en kvinne har synlige ansikts- og 
hodeskader. Pasienten er på vei til 
sykehuset.  

To ambulansearbeidere frakter pasienten 
inn på scenen og overleverer status-
rapport. Traumeteamet finner ufri luftvei 
og en oksygenmetning på 90 prosent. 
Traumeteamet gjør jobben sin, raskt og 
systematisk – som de gjør når de trener. 
Pasienten har usymmetrisk pust. Redusert 
hevelse på høyre side. Hematom og 
skrubbsår på øvre del høyre side. Blek og 
kald. Svak puls. Salen er musestille. Hanne 
Iversen forklarer kort underveis for 
publikum hva som gjøres, og hvorfor.  

Etter 15 minutter er pasienten stabilisert 
og klar for videre undersøkelser og 
behandling. Traumeteamet går av scenen, 
jobben er gjort, og hele salen klapper.  

Demonstrasjonen av Finnmarkssyke-
husets kapasitet ble samme kveld en 
snakkis på olje- og gasskonferansen Arctic 
Operations som var i Hammerfest  
19.–20. november. 

– Finnmarkssykehuset valgte å bruke tid 
og ressurser på denne konferansen for å 
synliggjøre vår kapasitet. Dette har 
strategisk betydning for foretaket, all den 
tid vi vet at de store aktørene i olje- og 
gassvirksomheten vurderer UNN som del 
av sine beredskapsplaner. Finnmarks-
sykehuset burde være førstevalget – også 
for olje- og gassbransjen, sier direktør 
Torbjørn Aas.  

Overlege og medisinsk ansvarlig på 
redningshelikopteret, Hanne Rikstad 
Iversen holdt innledningsvis et foredrag 
som beskriver vår beredskap for å gi 
tilhørere et innblikk i Finnmarkssyke-
husets evne til å håndtere alvorlig skadde.  

– Vi har betydelig kunnskap og kompe-
tanse, samt lang erfaring med å håndtere 
akutt skadde i ekstreme klimatiske og 
geografiske forhold. Det fikk vi vist dem, 
sier Iversen.  

I løpet av foredraget spurte Iversen 
retorisk: – Ønsker dere å benytte Ham-
merfest sykehus, eller velger dere å la 
pasienten blø dobbelt så 
lenge for å komme til 
UNN i Tromsø? 

(Skann QR-koden til høyre 
for å se film fra demonstra-
sjonen) 

Hvem sender du til? 

Vurder om e-post er riktig 

Hvis det brenner i etasjen over, hjelper det 
lite å varsle via e-post.  

Bruk til-feltet og kopi-feltet 

Kun den eller de personene som skal 
utføre oppgaven skal stå i til-feltet. De som 
bare skal orienteres settes i kopi-feltet.  

Ikke send «til alle» 

E-post «til alle» kan sendes fra direktør, 
klinikksjefer, senterledere, avdelingslede-
re, og personer med foretaksovergripende 
funksjoner, som hygienesykepleier, 
kommunikasjonsavdeling osv. Men da skal 
informasjonen gjelde svært mange. 

Begrens bruk av «svar til alle» 

Tenk gjennom om mottakerne har nytte 
av denne informasjonen, og ha som regel 
at du bare svarer til avsender.  

Hva skal e-posten inneholde? 

Alle e-poster skal ha en klar hensikt 

Bruk emnefeltet til en dekkende overskrift 
for innholdet/saken.  

Ikke personopplysninger 

E-post skal ikke inneholde personsensitiv 
informasjon verken i tekst eller vedlegg, 
for verken pasienter eller ansatte. Da kan 
du bruke «gul lapp» i Dips. Eller helt 
anonymisert via epost. Noen ganger kan 
også f. eks. NPR-id brukes lovlig til gitte 
formål (for eksempel kodekvalitetssik-
ring).  

Vær høflig 

Begynn e-posten med en nøktern, men 
positiv hilsen. Ikke send e-post når du er 
provosert eller sint, og unngå store 
bokstaver og utropstegn. Hvis du ikke er i 
stand til å svare på en personlig e-post 
innen ønsket/gitt tidsfrist, så gi avsender 
beskjed om dette.  

Signer e-posten 

Ha med navn, stilling og telefonnummer i 
e-posten, slik at det er lett å ta kontakt på 
telefon. Bruk malen med vår logo. 

E-postvett 

Traumeteamet består av teamleder 
(Kirurgisk overlege), kirurg, turnuslege, 
ortoped, anestesilege,m anestesisyke-
pleier, radiograf, bioingeniør, akutt-
mottakssykepleier, operasjonssykepleier 
og en loggfører fra intensiv.  
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Sosiale medier blir stadig en 
større del av vår hverdag. Dette 
gjelder nettsamfunn som 
Facebook og Twitter, 
bildedelingstjenester som 
Instagram og Flickr, blogger og 
mange andre nettbaserte sosiale 
medier. 

Sosiale medier er offentlige 

Tonen i sosiale medier kan minne om pri-
vate, fortrolige samtaler, og derfor er det 
lett å glemme at det som skrives her er 
offentlige ytringer. Selv om du begrenser 
hvem som skal se innleggene og kommen-
tarene dine, har du ikke kontroll over om 
noen velger å formidle dem videre. Derfor 
må du betrakte alt du skriver på sosiale 
medier som offentlige ytringer, som hvem 
som helst kan lese. 

Vi har taushetsplikt overfor pasienter 

Vi har taushetsplikt om all pasientinfor-
masjon. Det gjelder også informasjon om 
at noen er eller har vært pasient hos oss. 
Vi kan derfor ikke legge ut informasjon av 
typen: «Traff Kari Nordmann på vente-
rommet i dag.» 

Privat informasjon er privat 

Ikke del bilder eller video av andre enn 
deg selv uten tillatelse. Det er ytringsfrihet 
i Norge, men vi har samtidig et sterkt per-
sonvern. Åndsverkloven regulerer hvem 
som har rett til å publisere blant annet 
bilder, videoer og tekster. 

Vær tydelig på rolle 

Alle har ytringsfrihet og kan si hva de vil 
som privatperson. Helseforetakene har 
regler for hvem som kan uttale seg på 
vegne av foretaket. I en uformell tone kan 
det noen ganger være vanskelig å se om 

en fagperson uttaler seg som privatperson 
eller på vegne av arbeidsgiveren. Vær 
derfor tydelig i situasjoner der det kan 
oppstå tvil. Det er forskjell på å være be-
handler og å være privat venn. Vi anbefa-
ler derfor ikke å bli facebook-venn med 
mennesker du bare kjenner gjennom et 
pasientforhold. 

Hvis du skal avslå en venneforespørsel, 
kan du for eksempel skrive dette: 

Takk for henvendelsen om å bli Face-
book-venn. Dessverre må jeg avslå til-
budet ditt. Det kan noen ganger være 
vanskelig å gjøre gode, faglige vurde-
ringer og gi behandling til noen en også 
har et personlig forhold til. De ansatte i 
Finnmarkssykehuset frarådes generelt 
å ha nåværende eller tidligere pasienter 
og brukere som venner på Facebook. 
Jeg håper du har forståelse for dette. 
Med vennlig hilsen N.N. 

Vær en positiv ambassadør 

Vi håper våre ansatte vil være positive 
ambassadører for oss – også på sosiale 
medier. Snakk godt om arbeidsplassen 
din, om du trives og synes du har en me-
ningsfylt og interessant jobb. Uenigheter 
og kritikk av interne forhold er det som 
regel best å ta opp med nærmeste leder, 
eventuelt tillitsvalgt eller verneombud. 

Når en sak er til vurdering og behandling, 
og særlig under høringsrunder, er det 
positivt med en åpen og konstruktiv de-
batt og diskusjon om saken. Det er en stor 
fordel at alle synspunkter kommer frem 
og blir belyst, og det er helt legitimt for 
eksempel å være uenig med foretaksledel-
sen eller styret. Men når beslutningen til 
slutt er tatt, forventes det at du som ansatt 
respekterer den beslutningen. 

ePhorte innføringskurs Torsdag 04. desember 
2014 kl. 12:00 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

Kurs i Konflikthåndtering Tirsdag 09. desember 
2014 kl. 11:30 

Hammerfest sykehus, auditoriet 

Personalportalen - 
Oppfriskningskurs for ledere 

Torsdag 11. desember 
2014 kl. 08:30 

Kirkenes sykehus, Dataundervisningsrom 
Gulhuset 

ePhorte innføringskurs Torsdag 11. desember 
2014 kl. 12:00 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

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

Bruk av sosiale medier 

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com 

God Jul! 

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

