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LEDER 

Jubilanter i Kirkenes i 2014 

Medisinsk fagsjef 

Harald G. Sunde 

I  dette nummeret finner du 

mange artikler som handler 

om kvalitet og forbedrings-

arbeid. «Kvalitet» er et stadig 

viktigere ord når det angår 

helsetjenester. Så vel befolk-

ningen som våre politikere er 

opptatt av målbar kvalitet på 

de tjenestene vi tilbyr, og 

spesialisthelsetjenestens 

finansiering vil i økende grad 

bli basert på kvalitetsmål. 

Derfor må vi i Finnmarks-

sykehuset jobbe systematisk, 

målrettet og langsiktig med å gi 

best mulig behandling til de 

som trenger det mest og med 

kortest mulig ventetid. Denne 

kvaliteten må også kunne 

dokumenteres.  

V i må allerede i dag 

konkurrere med andre 

helseforetak om å bli valgt av 

pasientene. I tiden fremover vil 

pasientene også kunne velge 

private tilbud, gjennom «Fritt 

behandlingsvalg». I vår 

strategiske utviklingsplan, som 

blir klar i disse dager, har vi 

som mål å bli førstevalget for 

pasienter i Finnmark. Det kan 

vi få til ved å fortsette å satse 

på å utvikle de gode tilbudene 

vi har i Finnmark og å fostre og 

ta vare på dyktige fagfolk og 

fagmiljøer. 

Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50 år 

fredag 22.  Reidun Johansen, Kjøkken DPS Øst 

fredag 22.  Bente Elin Thomassen, VPP Hammerfest 

torsdag 28.  Knut Arne Moe, Alta Bilambulanse 

60 år 

mandag 3.  Aagot Norholt, Fysikalsk medisin og rehabilitering 

torsdag 6.  Astrid S Pedersen, Operasjonsavd Kirkenes 

søndag 9.  Sigrunn Mikalsen, Føde-/gyn. sengepost Hammerfest 

mandag 31.  Bodil Sigrid Brox, Akuttmottak Hammerfest 

Ansettelsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt i 25 år 

mandag 1.  Kjell Andersen, Akutteam SANKS 

onsdag 10.  Bjørnar Wilhelmsen, Anestesiavd Hammerfest 

mandag 15.  Hjørdis Balto, Renhold DPS Øst 

Ansatt i 35 år 

tirsdag 1.  Ingunn Aleksandersen, Medisinsk biokjemi Hammerfest 

mandag 21.  Brit Rystad, Intensivavd Hammerfest 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

25 år: Jorunn Markussen, Solveig Jakobsen, Asbjørg Davidsen og Tove Venke Hansen. Bente Dahlin Skaug var ikke tilstede.  
35 år: Kaisu Mikkelsen, Ann Karin Guldbrandsen, Kristi Sandvik og  Britt Hagen Olsen. (F.v.) 

Merkedager i januar 
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Solsida.papir er Finnmarkssykehusets 

internavis, som kommer ut omtrent én gang i 

måneden. Redaksjonen består av: 

Eilert Sundt, konst. kommunikasjonssjef 

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef 

Kenneth Grav, HR-rådgiver 

(Ivar Greiner er i pappapermisjon januar 2015) 

Solsida .papir  

Faktaboksen: 

Prosjekt Alta 
nærsykehus 
Prosjekt Alta nærsykehus 
bringer enda flere 
sykehustjenester til Alta 

Vi øker aktiviteten 

80% flere polikliniske kontakter innen 
2020 

115% mer dagkirurgi innen 2020 

Flere fødsler 

Flere ultralydundersøkeler 

200 flere polikliniske konsultasjoner 
for gravide innen 2018 

Flere leger og legespesialister 

Vi etablerer nye tilbud 

Ny MR-maskin 

Utrede behov for CT-maskin 

Vi får flere sengeplasser 

20 sykestuesenger i nybygg:  
6 for kommunale tjenester  
14 sykehussenger 

5 senger for psykisk helsevern 

8 senger for rusbehandling,  
inkl. 2 avrusningsplasser 

Vi bygger nytt og pusser opp det gamle 

Vi bygger nytt med ca. 4000 m2 

Vi oppgraderer ca. 1000 m2 
 
 

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

Appell holdt på oppstartskonferanse for Prosjekt Alta nærsykehus i desember: 
Hilsen fra pasienten 

Leder i brukerutvalget, Unni Salamonsen 
unnisal@hotmail.com 

Brukermedvirkning er en erkjennelse av 
at pasienter og pårørendes bidrag er en 
viktig forutsetning for et godt og bedre 
helsetilbud. 

Æ står her som representant for de 
brukeran dokker skal jobbe for,  
å æ har en liten appell til dokker som skal 
arbeidet  i Alta nærsykehus : 

Æ ser for mæ et hus som vi helst ikke vil 
være i, men utenfor – derfor må det være 
et hus som har lett adkomst inn og ut  og 
til parkering.  

Tenk deg de som er på tur til føden eller 
akutten! 

Huset må være tilrettelagt for alle – 
uansett alder eller problem, 
og så må det være døgnåpent !  

Kanskje det noen daga kan ha kvelds-
åpent? 

Da kan vi følge våre som trenger det uten 
å ta fri fra jobb. 

Grunnmuren i huset skal bestå av 
«Pasientsikkerhet og kvalitet», og så skal 
reisverket bestå av kompetente dyktige 
fagfolk som kan gi den hjelp æ treng når æ 
kommer inn akutt eller må komme ofte på 
grunn av langvarige problem. 

Eller e æ den som gru/gleder mæ til å gi 
nytt liv  
eller e æ den som ser at livet går mot 
slutten. 

Uansett så vil æ bli møtt som den æ e!  

Trygghet, forutsigbarhet, respekt og 
høflighet bør vi alle tilstrebe oss å gi. 

Hyggelige og rene omgivelser er også med 
på å øke trivselen. 

Husets folk skal ta vare på pasienten og  
pårørende.  

Stetoskopet kan være et bilde på at det å 
lytte til pasienten og forstå tilbake-
meldinga for å sikre seg at informasjon og 
hjelpen pasienten får er riktig.  

Skriv det i min journal – sånn at æ kan få 
tilgang til mine data når æ har bruk for 
dem – for æ huske det ikke til neste gang.  

Kanskje treng æ opplæring i å mestre min 
nye situasjon. Anser du mæ for å være i 
stand til å finne den opplæringa – kon-
takte likemenn – eller bør du hjelpe mæ til 
veien videre? 

Trenges det videre behandling av andre så 
skal æ ikke bare sendes videre – men æ 
skal til en annen behandler til avtalt tid. 

E æ den pasienten som har bedre nytte av 
ei brukertyrt seng? – for da kommer æ 
kanskje ikke så fort tilbake! 

Eller e æ ungen som treng ei lekegrind og 
leker for ikke å krabbe /springe i veien for 
andre? 

Æ forvente et godt strømlinjeforma 
samarbeid med kommunan – for det er 
husets folk har  ansvar for å gi opplæring 
til kommunehelsetjenesten,  

men det forplikter kommunan til å sette 
av tid og personale til å ta imot opplæring 
– til pasientens beste. 

Det gjør at vi får flest og best mulig 
behandling i Finnmarkssykehuset. 

Ventetid er uønsket så lenge det ikke er 
medisinsk begrunnet. Det reduserer 
respekten og tillitten til helsetjenesten. 
Fra pasientens ståsted så begynner 
ventetiden når fastlegen erkjenner at her 
må det videre behandling til.   

Vi brukere har forventninger om et åpnere 
miljø. Vi ønsker tilgang til egne journaler 
som er forståelig for vanlige folk – og 
åpenhet om prosessen i behandlinga som 
forespeiles.  

Vi er veldig forskjellig – i sinn og alder. 
Noen trenger lengere tid på å forflytte seg, 
mens for andre er det umulig å sitte i ro, 
atter andre igjen trenger lengere tid på å 
få fram de riktige ordene og betydningen 
av dem! 

Det her e en kurv med flotte fargerike 
menneska, men med forskjellige 
utfordringa og den eneste grunn til at vi 
kommer til dokker  i huset – e at vi treng 
dokker så inderlig – så ta godt vare på oss. 

Hilsen Pasienten 

Trykkes hos: 

Brukerutvalget består av 9 medlemmer 
som i dag  representerer sansetap, eldre, 
rus, psykiatri, kreft og det samiske.  
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Riktig bruk av oxytocin 

E 

r det Carl Larsson? Nei, Anders Zorn. Og så 
googlet vi og så på Zorn sine vakre damer. 
Bildet på veggen, med naken mor og barn 
som er på vei ut i vannet. Vannet, som 
reflekterer solen. De små bølgene, og 
ringene i vannet rundt anklene.  

Jordmora Ann Karin Berg sier at de er ofte 
ute på Sørøya. Det er så vakkert der. Hun 
husker de vakre bildene Caroline tok av 
dattera som red på den store hvite stran-
den. Og fosterlydene er fine.  

å snakket vi med Marit Vidringstad om 
fiskehistorien fra Repparfjordelva som 

Caroline hadde skrevet i lokalavisa. Hun 
anbefaler å spise is og drikke saft for å 
sjekke om fosteret beveger seg mer. Så skal 
vi bare komme tilbake hvis isen ikke hjelper.  

Sukker og kald mat hjelper ikke.  

Charlotte lyser opp. Hun var jordmor da 

Caroline var med på hjemmefødsel med 
Line. Så snakket vi om det. Og det mor-
somste av alt er at det er Line som kommer 
på kveldsvakten. Charlotte forteller sin 
dramatiske historie. Men vakta blir over 
uten fødsel.  

Line kommer inn. Hun lytter med et lite 
treinstrument. Svake svusj svusj svusj. Ekte 
hjertelyder.  

m morgenen er det Ann Karin og den 
svenske gynekologen som tar vannet, 

og da starter riene.  

Halv tolv. Solen stråler. Harriet ringer og 
muntrer opp. Barna hjemme har det bra, og 
skal til byen og spise lunsj med Synnøve. 
Argentina vant på straffe i går kveld og 
møter Tyskland i VM finalen.  

Kraftige rier nå. Og så dupper Caroline av 
mellom øktene. 

Tanker fra fødestuen 

Anders Zorn: «Med moder» – Olje på lerret. 

Studier viser at bruken av 
oxytocin for å stimulere rier har 
vært tilfeldig, både i Norge og i 
andre land.  

Line Olufsen-Mehus, jordmor og prosjektleder 
line.olufsen-mehus@finnmarkssykehuset.no 

Også i Hammerfest har det vært utført to 
studier i fødeavdelingen der man har sett 
på bruken av oxytocin som riestimulering 
under fødsel. Ellen Blix m.fl gjennomførte 
en studie fra 1996–2000, og dette ble 
igjen sammenlignet med en ny studie i 
2010 av Stine H. Zachariassen. Med disse 
studiene som bakgrunnsmateriale skal vi 
nå se om vi kan endre bruken av oxytocin i 
vår avdeling. 

Nasjonalt forbedringsprosjekt 

Overlege Ingrid Petrikke Olsen og hennes 
team på føde/gyn. i Hammerfest og føde-
stua i Alta deltar i et nasjonalt forbed-
ringsprosjekt i obstetrikk. Prosjektet er 
igangsatt av legeforeningen, og hoved-
målet er å redusere variasjonen i keiser-
snittfrekvens mellom sammenlignbare 
fødeavdelinger i Norge, samt å medvirke 
til at keisersnitt kun utføres når det er 
tilstrekkelig begrunnet. I Hammerfest har 
vi i den forbindelse valgt å fokusere på 
håndteringen av langsom framgang i 
fødsel og riktig bruk av oxytocindrypp 
som riestimulering.   

Lokale forbedringstiltak 

Avdelingen har iverksatt en rekke 
forbedringstiltak som er nedfelt i lami-

nerte lommebrosjyrer slik at infor-
masjonen skal nå fram også til vikarene. 
Tiltakene som er iverksatt har som 
hensikt å fremme den normale fødselen og 
dermed redusere behovet for medisinsk 
intervensjon.  Et av tiltakene vi kan nevne 
er at Fødestue 3, som tidligere kun har 
vært brukt før og etter fødsel, samt 
Forberedelse 1 nå er åpnet for at de 
normale fødslene kan finne sted der. 

Vi har redigert avdelingens prosedyre for 
stimulering av rier som sørger for at 
oxytocin blir brukt når det gir best effekt. 
Prosedyren sier først noe om hvordan 
man vurderer om riene er gode eller 
dårlige. Vi ser på styrke, varighet og 
hyppighet. Deretter beskriver vi indi-
kasjoner for når oxytocin skal gis eller 
ikke gis. Til slutt beskrives den praktiske 
framgangsmåten.  

Det viktigste tiltaket er at det nå er tillatt 
at fødselen får bruke lengre tid enn 
tidligere før enn velger å starte oxytocin-
stimulering, noe som også er i tråd med de 
nye nasjonale anbefalningene fra norsk 
gynekologisk forening.  

18.november ble det gjennomført et 
fagmøte der prosjektet ble presentert for 
jordmødrene i svangerskapsomsorgen i 
Vest-Finnmark. Prosjektet som har til 
hensikt å fremme enda bedre helse hos 
mor og barn fortsetter fram mot 
sommeren og har blitt tatt godt i mot av 
jordmødrene i avdelingen og i svanger-
skapsomsorgen i Vest-Finnmark.    

Jordmødre i Vest-Finnmark samlet til fagmøte 18. november 2014. Line Olufsen-Mehus nr. 2 fra venstre. 

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner  
ble pappa til sitt fjerde barn, Olaf,  

10. juli 2014 
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Tone Bjerknes mener at måling 
av kvalitet ikke uten videre gir 
oss bedre kvalitet, men hun 
mener vi kan bli bedre av å 
jobbe systematisk. 

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Foretrekker du «kvalitet» eller 
«forbedring»? 

– I min jobb mener jeg det blir viktig å ha 
fokus på forbedring. Kvalitetsindikatorer 
er det vi blir målt på. Gjennom systematisk 
arbeid vil vi kunne forbedre praksis, noe 
som vil vise seg ved de kontrollpunktene 
som jeg oppfatter at kvalitetsindikatorene 
representerer.  

Hva er kvalitet da? 

God kvalitet er en eller flere egenskaper, 
som har betydning for hvordan et produkt 
elleren tjeneste tilfredsstiller bestemte 
krav eller behov. Det tilbudet vi i spesia-
listhelsetjenesten gir må holde en viss 
standard, som blir vurdert på ulike måter 
av pasienter, pårørende, ansatte og av 
regionale og nasjonale oppdragsgivere. 
Gjennom forbedringsarbeid fokuserer vi 
på ulike dimensjoner knyttet til kvaliteten 
på tjenestene med mål om at alle ledd i en 
behandlingskjede skal holde en bestemt 
kvalitet. Målet er at vi skal gjøre de riktige 

tingene og gjøre dem riktig. Ut fra «beste 
praksis» kan vi arbeide med å optima-
lisere og standardisere leddene i en kjede, 
slik at de til sammen utgjør et system som 
produserer god kvalitet. Gjennom å 
redusere variasjon vil vi kunne reproduse-
re god kvalitet. Når en ansatt vet nøyaktig 
hvilke oppgaver han eller hun skal utføre, 
hva som er neste ledd i en arbeidsgang og 
hvordan oppgaven skal videreføres dit, 
sikrer vi for eksempel at en henvisning 
ikke blir glemt eller sendt til feil person. 

Hvordan bidrar måling av kvalitet til 
bedre kvalitet? 

Du må snu det rundt. Kvaliteten blir ikke 
bedre av at vi måler, den blir bare bedre 
hvis vi jobber godt. Men i forbedrings-
arbeidet er det viktig å være systematisk, 
og da er det nyttig å bruke målinger for å 
følge utviklingen i en prosess. Gjennom å 
definere mål og sette indikatorer, kan vi 
bruke grafiske fremstillinger av resul-
tatene/utviklingen for å vurdere om det er 
forbedring, forverring eller om det ikke 
skjer så mye som følge av de tiltakene vi 
iverksetter.  

Samtidig gir jo målinger oss en pekepinn 
om hvor det er behov for forbedring. Ta 
PasOpp for eksempel. Når vi ser at vi 
scorer dårlig på ventetid, får vi en ide om 
at dette kan være et resultat vi bør se 
nærmere på. Vi kan undersøke hva ved 
ventetid som er dårlig, og når vi vet det, 
har vi muligheten til å starte arbeidet for å 
bli bedre. Rapporten i seg selv forbedrer 
ikke kvaliteten.  

Hva blir din jobb som forbedringsagent? 

Jeg ønsker å bidra til at vi i Klinikk 
Kirkenes har fokus på forbedring. En ting 
som jeg allerede under utdanningen har 
begynt å arbeide med, er implementering 
av tiltakspakken «Forebygging av fall». 
Gjennom denne og flere tilsvarende 
tiltakspakker bidrar Kunnskapssenteret 

og pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge 
hender» til spredning av «beste praksis».  
Det kan kanskje være en utfordring at 
noen kan oppleve at de får en løsning 
«tredd ned over hodet». Men alle vil jo det 
beste for pasientene. Så da gjelder det for 
meg å medvirke til at vi forandrer det vi 
må for å sikre nettopp dette. Samtidig skal 
de forbedringene vi gjør passe inn i resten 
av systemet, slik at detaljer om hvem som 
skal gjøre hva hvordan må testes og  
samkjøres med andre eksisterende 
arbeidsprosesser. Og så må vi bruke tid på, 
følge og understøtte implementeringen av 
forbedringene. Vi sikrer ikke forbedring av 
praksis ved å si at «Nå skal dette gjøres- 
signer her når det er gjort». 

En lege på medisinsk avdeling sa at 
kvalitet handler om å ha folk nok til å 
gjøre en god jobb. Burde vi snakke om 
kvalitet på en annen måte – eller sørge 
for at man snakker om det samme, når 
man snakker om hvorvidt vi gjør en god 
eller dårlig jobb? 

Jeg synes det blir litt vanskelig hvis vi skal 
snakke om å gjøre en god eller dårlig jobb. 
Flere folk løser i seg selv ikke et kvalitets-
problem. Hvis vi skal sikre god kvalitet må 
fokus være på å gjøre de riktige tingene på 
riktig måte. Vi må se på helheten. Er det 
for dårlig kvalitet på tjenestene vi yter, må 
vi forsøke å finne ut hva i «systemet» som 
skaper problemer. Da tenker jeg at vi må 
se på om arbeidsprosessene er tilpasset 
oppgavene som skal løses eller om vi har 
fått nye oppgaver uten at det er klart 
hvem, hva eller hvordan disse skal løses. 
Samtidig som vi diskuterer om vi har for 
lite folk, må vi vurdere om vi har de riktige 
folkene, med riktig kompetanse, på riktig 
sted og til riktig tid. 

– Kvaliteten blir ikke bedre av å 
bli målt  

Finnmarkssykehuset har tre 
forbedringsagenter:  

Kvalitetsgrådgiver Line Grongstad, 
Kirkenes 
Anestesisykepleier Liz Småvik,  
Hammerfest 
Intensivsykepleier Tone Bjerknes, 
Kirkenes. 

We cannot rely on mass inspection to 

improve quality, though there are 

times when 100 percent inspection is 

necessary. As Harold F. Dodge said 

many years ago, ’You cannot inspect 

quality into a product.’  

The quality is there or it isn’t by the 

time it’s inspected. 

(W. Edwards Deming) 

Tone Bjerknes 
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Før Lene-Mari Olsen ble ansatt 
som audiograf i Hammerfest var 
det lange ventelister. Nå er 
ventetiden mer enn halvert. 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

65 uker måtte pasientene vente for å få 
time hos audiograf. Nå er venteiden nede i 
25 uker. 

Hun er opprinnelig fra Kokelv, har en 
bachelor i audiologi med fordypning i 
hørselsrehabilitering og tekniske hjelpe-
midler. Siden 1. september har hun 
arbeidet som audiograf i Klinikk Hammer-
fest. 

Finnmarkssykehuset har fått mye kritikk 
for at vi ikke har hatt et bedre audiograf-
tilbud i vestfylket. I løpet av høsten har vi 
behandlet langt flere enn tidligere, og med 
en ny stilling i Hammerfest og en økt 
stilling i Alta ser det lovende ut for de som 
har hørselsproblemer.  

– Da jeg begynte hadde vi bare ambu-
lerende virksomhet for øre-nese-halslege 
og audiograf. Det ga lange ventelister, og 
vi hadde lengst ventetid i landet, forteller 
Olsen. 

Nært samarbeid med øre-nese-halslege 

– Vi er avhengig av hverandre. I utred-
ningen av hørselslidelser må legen ha 
ulike hørselstester for å stille diagnose. Jeg 
foretar denne utredningen og gjør videre 
behandling av hørselslidelser og tinnitus. 

Hørselshemmedes landsforbund har 

beregnet at vi innen 2025 får en fordob-
ling av hørselsplager. Det betyr at vi 
kommer til å få utfordringer med å få gitt 
behandling. 

Bedre audiografdekning i hele fylket 

Ved siden av Lene-Mari Olsen i Hammer-
fest har vi audiograf i Alta i 80 prosent 
stilling, og i Kirkenes i full stilling. Det er 
også utlyst en full stilling i Karasjok som vi 
håper å få besatt. Den betjenes pr. i dag av 
en innleid, ambulerende audiograf. I 
tillegg til økt kapasitet i Alta og full stilling 
i Hammerfest har vi investert i nytt utstyr 
i Hammerfest, som gir grundigere utred-
ningsmetoder for barn og pasienter med 
nedsatt funksjonsevne.  

– Disse pasientene har ikke så lett for å gi 
tilbakemelding, og krever dermed andre 
utredningsmetoder. I løpet av kort tid har 
vi det beste utstyret som finnes på 
markedet. Utredninger av barn krever 
mengdetrening, og det gjør vi i Hammer-
fest, siden det er her barneavdelingen er. 

De pasientene som skal ha såkalte fritt-
felt-målinger (hvordan høreapparatet 
fungerer i støyforhold), får utredning i 
Kirkenes.  

Ny audiograf 
 – ventetiden halvert 

Audiograf Lene-Mari Olsen viser fram sin nyinstallerte, lydtette lytteboks for hørselstesting 

Overlege Cherzad Malek, 
fungerende enhetsleder for 
ortopedisk enhet, presenterte 
på styremøtet i desember sitt 
arbeid for å øke kvaliteten på 
ortopedisk enhet.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Malek presenterte en rekke forbedrings-
områder, men som han sa til styret, «dette 
er ikke noe å skryte av, dette er en del av 
jobben vår». 

Kraftig bedring av epikrisetider 

 I 2014 var det 400 eksterne epikriser som 
ikke var godkjent. Etter en grundig 
gjennomgang er alle godkjent.  

– Legene gjør en viktig jobb, men 
sekretærene jobber også mye for å få ned 
epikrisetiden. 

Malek kunne vise til en forbedring fra 26 
prosent til 90 prosent som får epikrisen 
innen de 7 dager som er kravet.  

Lange ventetider 

Enheten har avdekket at det har vært ulik 
praksis når det gjelder prioritering og 
vurdering av hvem som har rett til 
helsehjelp, som nå er ryddet opp i. 
Enheten har redusert antall skulder-
pasienter som venter fra 170 til 100 
pasienter.  

Noen pasienter hadde ventet i 3–4 år. Da 
ringte jeg til hver og en av dem, og fant ut 
at mange ikke lenger trengte operasjon.  

Satser på undervisning 

Enheten har ukentlige fordypningsdager 
for LiS-legene, og øker antall interne 
undervisingstimer. De har laget et eget 
rom for telemedisinundervisning, og har 
undervisning knyttet opp med Ullevål 
Universitetssykehus og Rikshospitalet.  

Kvalitetsdiplom 

På styremøtet fikk Malek overrakt  diplom 
fra Helse Nord for hederlig omtale av 
forbedringsarbeidet. 

– Gjør bare 
jobben vår! 

Direktør Torbjørn Aas overrekker forbedringsdiplom til Malek. 

En audiograf er en helsearbeider med 
særlig kunnskap om høreapparater og 
annet audiologisk utstyr og hvordan 
disse kan tilpasses brukere med ulike 
former for hørselstap. De fleste 
audiografer jobber på sykehus, private 
helseklinikker eller hos leverandører av 
høreapparater. 

– Wikipedia 
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Vi forebygger fall 

En rekke tiltak benyttes for å 
redusere risikoen for at 
pasienten faller og skader seg. 
Innen 24 timer skal pasientens 
risikobilde vurderes, og tiltak 
iverksettes. Nå jobber syke-
pleierne på kirurgi og medisin i 
Hammerfest og Kirkenes for å 
forebygge fall.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Fall er den vanligste årsaken til at eldre 
skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. 
Fall kan ha mange negative konsekvenser 
for eldre menneske. Nå jobber sykehuset i 
Hammerfest og Kirkenes med et program 
for pasienter over 65 år og andre voksne 
med nevrologiske eller kognitive 
sykdomstilstander eller betydelige syns-
hemninger. 

Risikovurdering 

Risikovurdering av alle pasienter over 
65 år og andre voskne med nevrologiske 
eller kognitive sykdomstilstander eller 
betydelige synshemninger innen ett døgn. 

Tiltak 

Tilpassede tiltak planlegges, iverksettes 
og dokumenteres for pasienter med 
forhøyet fallrisiko i pasientens veiledende 
behandlingsplan.  

– Noen tiltak er enkle, som å ha sengen i 
laveste stilling, og sørge for at pasientens 
briller er lett tilgjengelig på nattbordet. 

Andre tiltak kan være madrass på gulvet 
ved sengen, eller ha fast vakt for 
pasienten, sier fagutviklingssykepleier på 
medisin, Johanna M. Dahl, som er 
ansvarlig for fallforebygging i Hammerfest  

Opplæring  

Systematisk opplæring om fallrisiko og 
forebygging av fall og fallskader gjennom-
føres en gang per år for alt helse- og 
omsorgspersonell.   

– Vi har begynt med opplæring, og har 
ukentlige fellesmøter mellom Hammerfest 
og Kirkenes en gang i uken. Det er 
morsomt å se at de som har lært om 
risikovurdering og tiltak, lærer opp de 
andre på avdelingen. 

DIPS og epikrise 

Vurdering av fallrisiko og tilpassede tiltak 
skal følge epikrise eller annet overførings-
notat når pasienter med forhøyet fall-
risiko overføres hjemmetjeneste, 
sykehjem, sykehus eller annen helse-
institusjon. 

–Risiko og tiltakene som er bestemt for 
den enkelte pasient blir notert i DIPS og 
følger pasienten, slik at neste vakt får den 
informasjonen. 

Som første land i Europa har 
Norge etablert en medisinsk 
spesialitet i rus- og 
avhengighetsmedisin. 

Den nye spesialiteten vil styrke kompe-
tansen og løfte statusen for leger til å 
jobbe innen rusfeltet. Allerede fra 2016 
kan Finnmarkssykehuset ha sine første 
spesialister innen tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusavhengige på plass. 
Konstituert klinikksjef Gunn Heatta peker 
på en utfordring når det gjelder å utdanne 
egne spesialister. 

– Utfordringen for oss er å utdanne våre 
egne i startfasen. Til å begynne med vil vi 
være avhengig av å utdanne våre folk i 
andre foretak.  

Rusavhengige har ofte sammensatte 
problemer og har behov for hjelp fra ulike 
tjenester, både kommunale og spesialist-
helsetjenesten. Den nye spesialiteten er 
derfor innrettet slik at legene får tverrfag-
lig kompetanse. Utdanningen er på 5 år. 
Krav til tjenester er 3½ år innen tverr-
faglig spesialisert rusbehandling (TSB), 
1 år innen psykisk helsevern og ½ år 
annen relevant tjeneste. 

– Det vil bli overgangsregler for de to 
første årene som skal ligge til grunn for 
utdanningen av spesialistene. Leger som i 
dag jobber innen TSB og allerede har 
gjennomført tilstrekkelig tjeneste kan 
søke om å få godkjenning som spesialist 
etter overgangsregler. 

De nye spesialistene vil hovedsakelig 
jobbe innen TSB, men kan også jobbe 
innen psykisk helsevern. Det kreves 
100 timers relevante kurs, hvorav et 
obligatorisk kurs på 30 timer. Dette må tas 
før godkjenning etter overgangsregler kan 
gis. Regelverket trådte i kraft 1. desember 
2014. 

–Vi trenger flere spesialister i Finnmarks-
sykehuset, og jeg håper flere leger vil 
velge denne spesialiteten. Vi må styrke 
behandlingstilbudet i Finnmark for 
pasienter med rus- og avhengighetspro-
blematikk, avslutter Heatta.  

Ny spesialitet 
i TSB 

Heidi Grimsrud, Pia Berg og Johanna M. Dahl er ansvarlige for fallforebyggingsprogrammet i Hammerfest.  

Et fall defineres som  

«en utilsiktet hendelse som medfører at 
en person havner på bakken, gulvet eller 
et annet lavere nivå, uavhengig av årsak 
og om det foreligger skade som følge av 
fallet» 

Gunn Heatta, konst. klinikksjef Psykisk helsevern og rus.  
Foto: Torgrim Halvari 
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Personalportalen er Finnmarks-
sykehusets system for personal-
forvaltning.  

Sigrid Jensen 
sigrid.jensen@finnmarkssykehuset.no 

Alle med en aktiv stilling i Finnmarks-
sykehuset kan logge seg inn i Personal-
portalen – både på jobb og hjemmefra.  

Forutsetninger for å kunne logge inn 
hjemmefra 

Du må ha aktivert deg som bruker i 
Personalportalen. Det er noe du gjør første 
gang du skal logge deg inn i Personal-
portalen. Dette må du gjøre på jobb.  

Du må også ha lagt inn mobiltelefon-
nummeret ditt i Personalportalen. Sjekk 
om det ligger inne i «Min mappe» på 
mappefanen «Person». Dersom det ikke er 
lagt inn så kan du legge det inn via 
skjemaet «Person og Familieinformasjon». 
Se under veiledninger og Personopplys-
ninger.  

Dersom du har utenlandsk mobiltelefon, 
så må du legge inn telefonnummeret slik 
du slår det når du er hjemme hos deg selv, 
dvs uten landkode. Land i Bostedsadresse-
feltet må samsvare med det landet du har 
registret mobiltelefonen i.  

Innlogging hjemmefra 

Adressen for å logge seg på hjemmefra er: 
https://helsenord.bluegarden.net 

Du finner også innloggingssiden ved å gå 
via internettsiden til Finnmarkssykehuset. 
Nederst på siden finner du en liten meny 
«For ansatte». Der finner du linken til 
Personalportalen hjemmefra. 

Passordet du bruker på jobb, kan ikke 
uten videre brukes hjemmefra, så første 
gang du logger deg inn hjemmefra, må du 
lage deg et passord. Trykk på «Forgot 
password» og følg instruksjonene. På 
første siden legger du inn e-postadressen 
du benytter på jobb, samt de tallene du ser 

i skjemaet. Når du sender inn dette 
skjemaet, så får du et engangspassord 
(«One Time Password» – OTP) i tekstmel-
ding. Dette må du legge inn i feltet OTP, 
som nå har kommet opp. Når du da går 
videre til neste side, så må du lage deg et 
nytt passord. Et tips er å bruke det samme 
passordet som du bruker i Personal-
portalen på jobb. Når du har byttet 
passord, så kommer du tilbake til inn-
loggingssiden.  

Du legger nå inn ditt brukernavn. Husk å 
legge inn HN-brukernavn, og det passor-
det du har laget. Når du er hjemme, så må 
du alltid bekrefte innloggingen med et 
engangspassord (OTP). Det får du også 
som en SMS. Når du har lagt inn engangs-
passordet, så kommer du inn i Personal-
portalen, og kan bruke den akkurat som 
på jobb.  

(Interne lenker til MinGat eller Personal-
håndboken vil ikke fungere hjemmefra) 

Hvis du benytter VPN-klient, logger du inn 
på samme måte som på jobb. 

Traume-seminar 
  

Fredag 16. januar 2015  
kl. 08:00 

Auditoriet, Hammerfest sykehus 

Personalportalen - 
Oppfriskningskurs for ledere 

Onsdag 21. januar 2015 
kl. 11:00 

Kirkenes sykehus,  
Dataundervisningsrom Gulhuset 

Kurs i Konflikthåndtering Onsdag 28. januar 2015 
kl. 11:30 

Karasjok Scandic hotell 

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

Personalportalen 
hjemmefra 

Lenke til innlogging i Personalportalen på internettforsiden 

Finnmarkssykehuset har tre 
priser som gis til enkeltpersoner 
eller grupper. Prisene deles ut 
under direktørens årlige tale. 

HMS-prisen  

Distriktspsykiatrisk senter Tana og  
Senter for drift- og eiendom Tana. 

Årets pris deles ut for det positive 
arbeidet som er utført med klima- og 
miljøsertifiseringen på tvers av klinikk og 
senter. Prsivinnerne utmerket seg ved 
revisjon fra Nemko på et faglig og kvali-
tetsmessig godt arbeid. Dette arbeidet på 
tvers av klinikk og senter kan foretaket ta 
lærdom av.  

Solstråleprisen 

Enhetsleder for ortopediske leger ved 
Klinikk Hammerfest: Cherzad Malek 

Årets prisvinner beskrives som en 
fantastisk person som leder, målrettet og 
rettferdig, smidig og faglig dyktig. Han tar 
tak i utfordringer og løser disse på en 
smidig måte. Han er amibisøs og har med 
sitt iherdige arbeid skapt trygghet blant de 
ansatte slik at de har en mer regelmessig 
arbeidsdag. Han har sikret kvaliteten på 
pasientarbeidet gjennom å redusere 
epikrisetiden og i tillegg fått økonomisk 
styring over driften av avdelingen.  

Fagprisen  

Radiologene ved Klinikk Kirkenes  
v/ medisinskfaglig ansvarlig radiolog 
Vibeke R. Danielsen 

Radiologisk avdeling ved Klinikk Kirkenes 
har en svært høy radiologfaglig kompetan-
se og et svært godt utviklet radiologfaglig 
tilbud til pasientene. Radiologisk avdeling 
i Kirkenes gir et bredt tilbud fra de mest 
vanlige undersøkelsene til avansert CT og 
MR-undersøkelser samt intervensjon hele 
døgnet og alle dager. 

Medisinskfaglig ansvarlig radiolog Vibeke 
R. Danielsen har vært og er, sammen med 
den øvrige radiologbemanningen, en 
pådriver til faglig utvikling av avdelingen.  

Foretakets 
priser for 2014 

https://helsenord.bluegarden.net
http://intranett.finnmarkssykehuset.no/Kurs/

