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LEDER 
Konst. kommunikasjonssjef 

Eilert Sundt 

I  januar i år havnet Norge i et 

etisk dilemma. Etter Russ-

lands annektering av Krim i 

Svartehavet i fjor og støtte til 

destabilisering i Øst-Ukraina, 

har Norge frosset alt militært 

samarbeid med Russland. Når 

den russiske ambassaden så 

ber om hjelp til å heve fire 

omkomne krigshelter fra 

2. verdenskrig fra et flyvrak 

utenfor Berlevåg, sier derfor 

norske myndigheter nei. Dette 

fører til mye protester og 

motstand her i Finnmark.  

S kal vi hjelpe våre frigjørere 

fra 1944 å gi sine falne en 

verdig begravelse her i nord, 

eller skal vi vise solidaritet 

med ofre for russisk aggresjon 

i sør? Det er ikke et enkelt 

spørsmål. Heldigvis fungerer 

det helsefaglige samarbeidet 

med vår store nabo godt, 

uavhengig av denne 

kontroversen. 

E tiske dilemmaer oppstår 

også ofte i den kliniske 

hverdagen, og det kan være 

vanskelig å velge mellom 

alternativer som hver for seg 

virker like uomtvistelige. 

Klinisk etikkomité er opprettet 

for å hjelpe klinikere med å 

fatte slike beslutninger på en 

best mulig måte. Den kan du 

lese om i dette nummeret. 

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

50 år 

onsdag 10.  Jesper Törjas, Kirkenes Luftambulanse 

torsdag 11.  Wenche Strømme Planting, Operasjonsavd HS 

torsdag 18.  Øyvind Hammelbo, Alta Bilambulanse 

fredag 19.  Rose Helen Ottervig, SekretærtjenEste KIR sengepost KS 

søndag 21.  Carina Bjørk, PUT Samisk ungdomspsykiatrisk team 

60 år 

torsdag 3.  Erik Morten Olsen, Ungdomspsykiatrisk avdeling Karasjok 

tirsdag 8.  Lisbeth Uslu Sigridsdotter, Medisinsk sengepost HS 

torsdag 24.  Aud Lillian Utstrand, Medisinsk sengepost HS 

70 år 

søndag 25.  Margott Grindstein, Fødeavdeling KS 

Ansettelsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt i 25 år 

tirsdag 6.  Inghild Færseth, Kirurgisk/ortopedisk sengepost HS 

lørdag 10.  Daniel Vimalraj Vet Silva, Akuttmottak HS 

mandag 12.  Liv Elisabeth Kyrkjebø, Operasjons avd KS 

tirsdag 13.  Grethe Halvorsen, Alta Luftambulanse 

Ansatt i 35 år 

mandag 4.  Lisbeth Skaugvold, Medisinsk poliklinikk HS 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

Merkedager i februar 
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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@finnmarkssykehuset.no 

Solsida .papir  

Faktaboksen: 

Prehospitale 
tjenester 
17 ambulansestasjoner 

6 i Øst-Finnmark 
6 i Midt-Finnmark 
5 i Vest-Finnmark 

2 flybaser 
Kirkenes 
Alta 

1 helikopterbase 
Lakselv 

30 bilambulanser 
11 i Øst-Finnmark 
10 i Midt-Finnmark 
9 i Vest-Finnmark 

1 ambulansebåt 
Øksfjord 

3 ambulansefly 
2 i Alta 
1 i Kirkenes 

170 ansatte (ca.) 

18.000 oppdrag pr. år (ca.) 

41.000 timer på vei pr. år (ca.) 

1.500.000 kilometer på vei pr. år (ca.) 

167 mill. i årlig budsjett (ca.) 

Direktørens hilsen på Samefolkets dag 6. februar 2015 
– Lihkku beivviin! 

6.  februar er en dag for flagg og fest. 
Da feirer det samiske folket sin 

nasjonaldag både i Norge, Sverige Finland 
og Russland. Den norske staten er grunn-
lagt på territoriet til to folk: samer og 
nordmenn, og grunnloven slår fast at 
staten skal sørge for at den samiske 
folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, 
sin kultur og sitt samfunnsliv. 

V iktige kjerneområder for samisk 
språk og kultur ligger i Finnmark, og 

vi i Finnmarkssykehuset har et særlig 
ansvar for helsetilbudet til den samiske 
befolkningen.  

D en samiske befolkningen skal ha et 
likeverdig helsetilbud som den 

norske. Det betyr blant annet at de som 
har samisk som morsmål skal kunne bruke 
dette i sitt møte med helsevesenet. I 
pasientbehandling betyr det også at vi 
som helsetjeneste må ha kunnskap om, og 
være bevisst på kulturelle forhold. Den 
kultur, eller de kulturer, vi tilhører har 
betydning for hva vi opplever som 
styrkende og belastende, og det har igjen 
betydning for helsen. 

V i er stolte av å ha Samisk nasjonalt 
kompetansesenter for psykisk 

helsevern og rus – SANKS – som en del av 
Finnmarkssykehuset. Gjennom behandling 
og forskning bidrar SANKS til utviklingen 
av et likeverdig tilbud innen psykisk 
helsevern, rus og avhengighet for den 
samiske befolkningen i hele Norge. 
Finnmarkssykehuset ønsker også å etalere 
det vi kaller en samisk helsepark i Kara-
sjok, der målet er et godt tilbud innen 
psykisk helsevern og somatisk behandling, 
som vil bidra til et viktig løft for helse-
tilbudet til den samiske befolkningen. 

I  Finnmark har vi lange tradisjoner for at 
flere folkegrupper med forskjellige 

språk og kulturer har levd side om side 
gjennom generasjoner. Dette gir et 
mangfold og en rikdom som er en ressurs 
og en styrke for samfunnslivet her i fylket. 
Derfor er det en stor glede å få være med å 
feire på samefolkets dag i dag, 6. februar. 

Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!  

Trykkes hos: 
Administrerende direktør Torbjørn Aas 

G uovvamánu 6. beaivi lea levgen ja 
ávvobeaivi. Dalle ávvudat sámi 

álbmoga beaivvi sihke Norggas, Ruoŧas, 
Suomas ja Ruoššas. Norgga stáhta lea 
vuođđuduvvon guovtti álbmoga territoriai: 
sápmelaččaid ja dážaid, ja vuođđolágas 
čuožžu ahte stáhta galgá fuolahit ahte sámi 
álbmot sáhttá sihkkarastit ja ovddidit 
gielaset, kultuvraset ja servodateallimasat. 

S ámegiela ja kultuvrra dehálaš váldo-
guovllut leat Finnmárkkus, ja mis 

Finnmárkku buohcciviesus lea erenoamáš 
ovddasvástádus fuolahit sámi álbmoga 
dearvvašvuođafálaldaga. 

S ámi álbmogis galgá maiddái leat 
dásseárvosaš dearvvašvuođafálaldat. 

Dat mearkkaša ee. ahte sámegiellagat 
galget sáhttit geavahit gielaset dearv-
vašvuođaásahusain. Mis dearvvašvuođa-
bálvalusas pasieantadikšun olis, ferte leat 
kultuvrralaš máhttu ja mii fertet leat 
dihtomielalaččat kultuvrra ektui. Makkár 
kultuvrii dahje kultuvrraide mii gullat, das 
lea mearkkašupmi mo mii ieža vásihat mii 
lea nanosmahtti  ja mii lea noađđin, ja dát 
fas váikkuha min dearvvašvuhtii. 

M ii leat rámis go Sámi našuvnnalaš 
gealboguovddáš – psykalaš dearvvaš-

vuođasuddjen ja gárrendilledikšu SÁNAG 
lea oassi Finnmárkku buohcciviesus. SÁNAG 
iežas divššuin ja dutkamiin ovdánahttá 
psykalaš dearvvašvuođasuddjema, gárren-
dilledivššu ja darváneami dásseárvosaš 
fálaldaga sámi álbmogii miehtá Norgga. 
Finnmárkku buohcciviessu háliida maiddái 
ásahit dan maid gohčodat sámi dearv-
vašvuođasiidan Kárášjohkii, gos ulbmil lea 
fállat buori psykalaš dearvvašvuođasuddje-
ma ja somáhtalaš divššu. Dát lokte dear-
vvašvuođafálaldaga dási olles sámi 
álbmogii. 

F innmárkkus lea guhkká leamaš 
árbevierrun ahte máŋga álbmoga 

iešguđetlágan gielain ja kultuvrrain leat 
ovttas eallán buolvvaid čađa. Dát buktá 
máŋggabealálašvuođa ja riggodaga mii lea 
resursa ja nanne servodateallimii dáppe 
fylkkas. Danin lea stuorra illu beassat 
ávvudit Sámi álbmotbeaivvi odne, guov-
vamánu 6. beaivvi. 

Lihkku beivviin! 

 

 

 

 

Skann qr-koden for å se 
videohilsen 
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Ukjente etikere 
Klinisk etikkomité i Finnmarks-
sykehuset gir råd og veiledning 
om etiske dilemmaer, men 
ønsker seg mer å gjøre. 

Redaksjoenn 
solsida@finnmarkssykehuset.no 

Alle helseforetakene i Norge skal ha en 
klinisk etikkomité. Komiteen er tverrfaglig 
sammensatt og har som oppgave å bidra 
til  grundig og systematisk håndtering av 
etiske problemstillinger i den kliniske 
hverdagen.   

Komiteen fungerer som et uavhengig 
forum for fri diskusjon. Den er ikke et 
klageorgan og har ingen sanksjons-
myndighet når det gjelder avgjørelser av 
medisinsk art. Klinisk etikkomité er heller 
ikke en etisk domstol og har ingen 
tilknytning til sykehusets avviks-
behandling.  

Eli Haaland har vært leder for Klinisk 
etikkomite i snart to år. Hun er psykiatrisk 
sykepleier og har arbeidssted i Lakselv. 

Hva er en klinisk etikkomité ? 

Det er en tverrfaglig sammensatt komité 
som skal gi råd av etisk art til ansatte, 
pårørende og pasienter. Det er en komité 
som er lovpålagt og som alle helseforetak 
må ha.  

Hva slags fagfolk sitter i komitéen i 
Finnmarkssykehuset? 

Sykepleier, sykehusprest, lege, bioingeni-
ør, kommunikasjonsrådgiver og psykiater. 
Det er en bredt sammensatt forsamling, 
der de fleste har klinisk bakgrunn.  

Hva slags saker kan komiteen be-
handle? 

Det er mye forskjellig: pasientsaker, det 
kan gå på forhold i organisasjonen som 
kan skape etiske dilemmaer, det kan være 
pårørende som henvender seg i forhold til 
behandlingsmessige utfordringer – 
egentlig alt mulig.  

Har komiteen noen beslutnings-
myndighet? 

Nei, komiteen har kun en rådgivende 
funksjon, og det er et veldig viktig poeng. 
Mange tror feilaktig at vi kan bestemme, 
men det kan vi ikke. Vi kan bare gi råd.  

Gir komiteen ofte råd om hva som burde 
ha vært gjort? 

Nei, ikke så ofte i konkrete saker, men vi 
har jo noen ganger kommet med forslag til 
hva som kan gjøres. Vi forsøker ofte å 
belyse de forskjellige hensynene som må 
tas og diskutere hvordan disse kan veies 

opp mot hverandre. Det som er typisk for 
etiske dilemmaer, er at alle handlings-
alternativene har gode og dårlige konse-
kvenser og utfordringen kan være å 
forsøke å veie disse opp mot hverandre. 
Men det kommer veldig an på den enkelte 
saken: Noen ganger kan vi nok lande på å 
anbefale et konkret alternativ, men like 
ofte prøver vi heller å synliggjøre hvilke 
verdier som står mot hverandre. 

Har du vært involvert i lignende arbeid 
før det? 

Nei, ikke direkte i etikkarbeid. Men jeg er 
psykiatrisk sykepleier og har jobbet i 
psykiatrien siden jeg var ferdig utdannet i 
1991, og etikken er jo med deg hele tiden i 
det arbeidet. Vi møter etiske dilemmaer 
hele tiden i jobbhverdagen.  

Hva slags visjoner har du for komiteen 
og hva den skal kunne bidra med i 
Finnmarkssykehuset? 

Min visjon er at vi skal bli så synlige at alle 
kan ta kontakt med oss, og at vi kan få 
etikken mere fram.  

Tror du mange etiske beslutninger 
treffes ubevisst og ureflektert? 

Nei, jeg tror at alle har etikken med seg i 
hverdagen, men det er travle dager, særlig 
for de som jobber klinisk, og det blir 
kanskje ofte ikke tid til å reflektere 
ordentlig. Det er alltid andre ting som 
haster mer og er viktigere der og da. Ofte 
står man jo i etiske dilemmaer som ikke 
nødvendigvis trenger å bringes inn for oss 
i Klinisk etikkomité , men som man kan 
løse på avdelingsnivå. Men jeg tror det 
kunne vært jobbet mye mer bevisst med 
dette enn det vi gjør i dag.  

Jeg ønsker at vi kan være med på å skape 
et rom for mer bevissthet omkring etiske 
problemstillinger. Jeg ønsker at den etiske 
refleksjonen skal være levende i organisa-
sjonen. 

Kan komiteen brukes til noe annet enn 
bare å drøfte saker som blir meldt inn? 

Ja, alle kan jo ta kontakt med oss, og vi er 
disponible når det gjelder undervisning og 
informasjon. Vi kan hjelpe til med å 
tilrettelegge for seminarer og møteplasser, 
og vi kan holde innlegg på fagsamlinger 
for eksempel.  

Er det lang ventetid på å få behandlet 
saker i komiteen? 

Nei, det er ikke lang ventetid. Vi møtes 
vanligvis én gang i måneden, men er det 
noe som haster, kan komiteen sammen-
kalles på kort varsel. Vi strekker oss langt 
for å kunne bidra. 

Hvor godt fornøyd er du med arbeidet i 
komiteen for tiden? 

Veldig godt fornøyd! Vi  har en fint 
sammensatt gruppe som jobber veldig 
godt sammen. Det blir spennende med så 
mange forskjellige profesjoner, og det er 
en viktig forutsetning for å få gode 
diskusjoner, der vi får belyst saker fra så 
mange sider som mulig. 

Leder i Klinisk etikkomité Eli Haaland 
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Karen Lorentzen, du er sykehusprest? 

Ja, og det betyr at jeg er ansatt i 
Finnmarkssykehuset, men jeg er ordinert 
prest i Den norske kirke. Det er på en måte 
de to beina som sykehusprestetjenesten 
står på. 

Er alle sykehusprester ordinert i Den 
norske kirke, eller kan det variere? 

De fleste er ordinert i Den norske kirke. Så 
må vi i tillegg ha en egen utdanning for 
sykehusprester. Et helhetlig omsorgs-
begrep må ha med den åndelige og 
eksistensielle omsorgen, og preste-
tjenesten har ansvaret for å sikre den. Det 
gjør vi både gjennom egen tjeneste og ved 
å bistå og veilede annet personale på 
sykehuset. På St. Olav sykehus i Trond-
heim er en imam med i prestetjenesten. Vi 
lever i et livssynsmangfoldig samfunn, så 
vi er glade for at det ansettes repre-
sentanter fra andre tros- eller livssyn for å 
ivareta pasientens rett til helhetlig 
omsorg. Det er viktig at alle da har 
tilsvarende kompetansenivå som dagens 
sykehusprester.  

Hvor lenge har du vært prest, og hvor 
lenge har du vært sykehusprest? 

Siden 2004 har jeg vært prest på heltid. 
Jeg har blant annet vært menighetsprest i 
Hammerfest i ett år, sokneprest i Hasvik 
sokn og hatt vikariater i Honningsvåg og 
Havøysund. Sykehusprest har jeg vært i 
vel sju år. Men jeg er del av en ganske lang 
tradisjon med sykehusprester her ved 
Hammerfest sykehus, og de som har 
kommet før meg har lagt et mønster for å 
være sykehusprest som det var lett for 
meg å gå inn i. 

Hvor lenge har du vært medlem av 
Klinisk etikkomité? 

Jeg har vært med helt siden den 
nåværende komiteen startet opp i 2008. 

I det nasjonale mandatet for kliniske 
etikkomiteer er jo sykehusprest nevnt 
som en av de yrkesgruppene som er 
anbefalt å ha med i komiteen. 

Ja, det stemmer. Jeg er glad for at det skal 
være med prest, for jeg setter stor pris på 
å få være med i Klinisk etikkomité.  

Opplever du noen stor forskjell på din 
rolle som prest ute i avdelingene og din 
rolle i Klinisk etikkomité? 

Nei, det er helt integrert. Etikk står 
sentralt i jobben som sykehusprest. Jeg 
samarbeider med flere yrkesgrupper om 
etiske problemstillinger i det daglige, selv 
om det ikke alltid skjer i form av en 
formalisert og strukturert drøfting slik 
som i komiteen. Å fange opp og være var 
for etiske temaer i det daglige er en 
uatskillelig del av prestetejenesten. 

Er du som sykehusprest også 
tilgjengelig for ansatte, eller har du 
bare med pasienter å gjøre? 

Jeg har nok omtrent like mye å gjøre med 
ansatte som med pasienter og pårørende. I 
de fleste tilfellene der jeg arbeider med 
pasienter, så innebærer det et samarbeid 
med personalet. Jeg har selvfølgelig en 
taushetsplikt som også gjelder overfor 
ansatte, men vi jobber ofte sammen med å 
hjelpe pasientene og pårørende. 

Og så er jeg ofte en samtalepartner for 
enkeltansatte, både for pleiere og leger. 
Det er ikke lett å finne tid og rom for å 
kunne reflektere sammen i grupper, men 
jeg kan opptre både som sjelesørger og 
samtalepartner for ansatte så vel som for 
pasienter og pårørende. 

Hvordan opplever du arbeidet i 
komiteen? 

I begynnelsen var det vekslende innsats. 
Da var vi tre stykker som var en slags hard 
kjerne. Men det var vanskelig å få folk til å 
møte opp. Særlig klinikerne – samtidig 
som de er den eneste yrkesgruppen som 
det er krav om at skal være med. Så 
begynte det å bli skikkelig driv og 
engasjement i gruppa. Det er det fortsatt. 
Men jeg skulle ønske at vi kunne møtes 
fysisk oftere og at vi kunne delta mer på 
konferanser og samlinger med komiteer i 
andre foretak. Møtene våre foregår jo nå 
over videkonferanse der deltakerne er 
spredt på to eller tre steder. Jeg ønsker 
meg for eksempel at det kunne vært mulig 
for flere i komiteen å få deltatt på det 
årlige nasjonale høstmøtet i Oslo. Her 

samles alle komiteene i landet. Det er 
vanligvis mange deltakere fra hver av de 
andre komiteene. Konferansen holder høy 
kvalitet, og det er viktig å bli kjent med 
arbeidet i de andre komiteene, samtidig 
som vi har mulighet for å gjøre 
Finnmarkssykehuset mer synlig i resten 
av landet  

Er komiteen godt kjent blant de ansatte? 

Her har komiteen en utfordring som vi nå 
prøver å gjøre noe med. Vi diskuterer for 
tida hvordan vi kan bidra til å gjøre oss 
bedre kjent. De som får vite om Klinisk 
etikkomité for første gang blir ofte positivt 
engasjert. Så det er ingen tvil om at det er 
bruk for komiteen og at den er en verdifull 
ressurs, men den kan bli brukt mer  

– Etikk er sentralt i jobben 
Medlemmer i Klinisk etikkomité  
i Finnmarkssykehuset 

Eli Haaland (leder), psykiatrisk sykepleier 

Wenche Kjølås,  
prosjektleder legerekruttering 

Karen Lorentzen, sykehusprest 

Eilert Sundt, kommunikasjonsrådgiver 

Espen Kummeneje, bioingeniør 

Elin Sagbakken, diabetessykepleier 

Thoralf Enge, ortopedisk overlege 

Ranghild Steen, psykiater 

Klinisk etikkomité på Solsida: 

intranett.finnmarkssykehuset.no/KEK / 

Eksempler på saker behandlet av 
kliniske etikkomiteer 

Skal det tas plagsomme blodprøver av 
pasienter som likevel er døende? 

Bør en gammel pasient med lunge-
betennelse få slippe behandling? 

Hvem skal informeres når en voldelig 
pasient overflyttes til kommunehelse-
tjenesten? 

Hvordan skal pleiepersonale forholde 
seg til at en ektefelle tvangsmater en 
Alzheimers-pasient? 

 
Les mer på nettsidene til  
Senter for medisinsk etikk: 

 

http://intranett.finnmarkssykehuset.no/KEK/
//hft-fil-01/E-ahttp:/www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/kasuistikker/ns/es3110fi/Administrativt
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Bråk i sør – samarbeid i nord 

Mens det er mye media-
oppmerksomhet om turbulens i 
forholdet mellom Russland og 
naboland ved Svartehavet, 
styrkes det helsefaglige sam-
arbeidet mellom Russland og 
Norge i nord. 

Harald Sunde og Torstein Ibrekk 
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no 
torstein.ibrekk@finnmarkssykehuset.no 

Samarbeidsavtale undertegnet 

Tirsdag 13. januar ble de nye fireårige 
avtalene mellom helsemyndighetene i 
Murmansk og Finnmarkssykehuset, samt 
samarbeidsavtalen mellom Petsjenga-
sykehusene og Kirkenes sykehus under-
skrevet ved en enkel og stilfull seremoni i 
Kirkenes. Helsesamarbeidet mellom 
helsemyndighetene i Murmansk oblast og 
Finnmarkssykehuset har vært fruktbart og 
løpende siden 1980-tallet. 

Kjølig storpolitisk – varmt lokalt 

Det storpolitiske klimaet mellom Norge og 
Russland er blitt kraftig nedkjølt i løpet av 
det siste året som konsekvens av konflik-
ten mellom Russland og Ukraina. Lokalt i 
nord er det imidlertid svært mange viktige 
hendelser som binder våre land sammen 
historisk:  

Viktige gjensidige handelsveier ble 
utviklet i pomorhandelen mellom Norge 
og Russland fra tidlig på 1700-tallet til 
1917. Høsten 1944 jagde Sovjetunionens 
Røde armé de nazistiske okkupasjons-
troppene ut av Sovjetunionen og ut av Øst-

Finnmark. Deretter fulgte ett år med 
fredfylt tilstedeværelse av sovjetiske 
myndigheter fra oktober 1944 til septem-
ber 1945. Etter sovjetunionens fall har det 
skjedd en betydelig oppmykning av lokal 
kommunikasjon mellom Russland og 
Norge. Nå er det mellom 300.000 og 
400.000 grensepasseringer over Storskog 
hvert år. Med denne oppmykningen følger 
utstrakt handel og generell vennskaps-
utvikling. Grensebeboerbevis er nå 
tilgjengelig for alle innbyggere i Sør-
Varanger og i Petsjenga kommune som 
bor innenfor 30 km fra grensen.  

Under seremonien i Kirkenes var derfor 
medisinsk fagsjef Harald G. Sunde i 
Finnmarkssykehuset tydelig på viktig-
heten av at vi opprettholder det gode 
helsesamarbeidet over landegrensene her 
nord, selv om storpolitiske vinder lenger 
sør blåser i andre retninger. Dette 
standpunktet ble ivrig støttet av helse-
minister Valeri Peretrukhin i Murmansk 
Oblast.  

– Med vår beliggenhet i et stort område 
med begrensede helseressurser er det 
viktig at vi kjenner til hverandre, utveksler 
erfaringer og kunnskap samt har mulighe-
ten til å trekke veksler på hverandre hvis 
situasjoner skulle oppstå, sa Klinikksjef 
Rita Jørgensen ved Kirkenes sykehus. 
Avtalen hun skrev under var således en 
videreføring av de gode lokale samar-
beidsforhold innen helsetjenester som har 
rådet grunnen siden 1980.  

Langvarig samarbeid 

Samarbeidet mellom Finnmarkssykehuset 
på den ene siden og helsemyndighetene i 

Murmansk oblast og Petsjengasykehusene 
på den andre siden har pågått i over 20 år. 
Leder for rådgivningsgruppen for Russ-
landssamarbeidet ved Kirkenes sykehus, 
Anita Brekken, holdt en tale der hun tok 
de frammøtte igjennom historien som 
blant annet inkluderte rehabilitering, 
tuberkulose/smittevern, ambulanse og 
grensepassering med utrykningskjøretøy.  

Fornøyde samarbeidspartnere 

Leder for Finnmarkssykehusets Barents-
samarbeid, Torstein Ibrekk, forklarer at de 
nye avtalene innebærer årlige helse-
seminar mellom Kirkenes sykehus og 
Petsjengasykehusene.  

– Der vil vi kunne ta opp temaer som 
akutthjelp, ambulansetjenester, fødsels-
hjelp, kirurgi og telemedisinske løsninger. 
Tuberkulose og smittevern samt helhetlig 
pasientforløp er andre aktuelle temaer 
som vil berøres i dialog og informasjons-
utveksling mellom helsemyndighetene i 
Murmansk oblast og Finnmarkssykehuset. 
Både vi og våre russiske samarbeids-
partnere er veldig fornøyd med at avtalen 
nå er underskrevet og ser frem til å møtes 
i mai, forteller Ibrekk.  

I forbindelse med signeringen av avtalene 
ble planene for Nye Kirkenes Sykehus 
presentert av drifts- og eiendomssjef 
Øyvin Grongstad.  Hans russiske kolleger 
viste stor interesse for både prosessen og 
innholdet i bygget, og gratulerte Finn-
markssykehuset, om enn noe misunnelig, 
med et flott nytt sykehus.  

Representanter fra Finnmarkssykehuset, Murmansk Oblast og Petsjengasykehusene samlet for underskrivning av samarbeidsavtaler 
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Økonomisjef Stein Erik Breivikås 
vil at vi skal slutte å kaste peng-
er ut av vinduet og heller bruke 
dem på pasientbehandling. 
Derfor må du heretter bestille 
jobbreiser på nett og legge ut 
med kredittkort. 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

Men det er jo så enkelt å bare ringe til 
reisebyrået og så kommer billettene på 
mail og faktura rett til foretaket. Det er 
jo de som skal betale i alle fall! 

Enkelt for deg, ja, kanskje! Men foretaket 
fikk over 5000 fakturaer for jobbreiser i 
fjor. Alle disse fakturaene skal skannes og 
behandles manuelt. Det tar tid, og koster 
derfor penger. I tillegg får vi et gebyr fra 
reisebyrået for telefonbestilling og vi får 
et fakturagebyr for hver faktura.  

Men alvorlig talt, hvor lang tid kan det 
egentlig ta å betale en faktura? Dette 
må da være småpenger? 

Som vi økonomer pleier å si: – En million 
her og en million der, det blir fort penger 
av sånt! Og det er faktisk snakk om 
oppimot en million kroner vi kan spare 
hvert eneste år, bare i administrasjons-
kostnader. Én million kroner - det 
tilsvarer vel omtrent to sykepleiere i 
heltidsstillinger, det!  

Men hva skal jeg gjøre nå da? Jeg har 
ikke råd til å legge ut for alle arbeids-
reisene og leke bank for Finnmarks-
sykehuset! 

Nei, det trenger du ikke heller. Vi har 
inngått en avtale med Eurocard, slik at alle 
ansatte kan få Eurocard Corporate Gold. 
Det er et knallbra kredittkort med mange 
fordeler. 

Å, jeg vet hvordan det er, da blir det 
årsgebyr og fakturagebyr og behand-
lingsgebyr og gebyreringsgebyr… 

Nei, dette kortet er det faktisk helt gratis å 
ha og å bruke for deg som er ansatt i 
Finnmarkssykehuset. 

Men å bestille reiser på nett. Det er 
skikkelig tungvint og vondt og vanskelig 
– det er jeg sikker på! 

Å, du får det nå til når du skal bestille 
feriereiser både for deg og familien med 
barn og kjæledyr og rundreiser og hotell 
og leiebil. Jobbreiser er som regel mye 
enklere enn det. Vi har en egen portal for 
reisebestilling hos vårt reisebyrå VIA 
Egencia. Der er mye forhåndsutfylt for 
deg, så det er ganske så enkelt å bestille 
både fly, hotell og leiebil for dem som 
trenger det. 

Men jeg må jo fylle ut reiseregning nå 
da, for å få igjen det jeg selv betaler med 
kredittkort, så da må dere allikevel 
drive med masse administrasjon. Dere 
sparer jo ikke noe! 

Jo da! Reiseregninger måtte vi jo behandle 
før også, i bøtter og spann – men så kom 
alle fakturaene fra reisebyrået i tillegg. Nå 
får du alt med på reiseregningen, som vi 
får behandlet under ett. Det kan vi som 
sagt spare oppimot én million kroner på 
hvert eneste år.  

I tillegg kan vi spare mye penger på å være 

tidlig ute og bestille reise mens det er 
billige billetter å få tak i. Du bestiller jo 
ferien tidlig for å spare penger, ikke sant? 

Ja, men da betaler jeg jo tidlig også. Skal 
jeg liksom legge ut for jobbreisen i mars 
nå, og så ikke få igjen penger før etter at 
reisen er ferdig utpå høsten en gang? 
Tror du jeg vasser i penger? 

Jeg er veldig glad for at du spurte om 
akkurat det. I avtalen med Eurocard har vi 
nemlig fått inn en tjeneste som heter 
«Book Now – Pay Later». 

Hva betyr det? 

Det betyr at du kan bestille reisen nå, og 
så trekkes ikke beløpet fra kortet ditt før 
reisen faktisk er foretatt. Da kommer det 
riktignok et gebyr på kr 70, men det får du 
dekket på reiseregningen din. 

Så dere måtte ha et engelsk navn på den 
tjenesten, ja! 

Ja, akkurat dét fikk vi ikke gjort noe med. 

 

– Slutt med penger ut av vinduet! 

Før og nå: – Å bestille jobbreiser på telefon og få sendt faktura til foretaket er å kaste penger ut av vinduet, sier økonomisjef Stein Erik Breivikås. 

Informasjon om reisebestilling og bruk av kredittkort finnes i 

Personalhåndboken under «Reise» 
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YO: YrkesOrientering. 
Camilla Edvardsen har vært på 
YO-messe i Alta og fylkes-
utdanningsmesse i Hammerfest 
for å få ungdom til å velge 
Finnmarkssykehuset som sin 
fremtidige arbeidsgiver. 

Eilert Sundt 
eilert.sundt@finnmarkssykehuset.no 

Til daglig jobber Camilla Edvardsen som 
prosjektrådgiver og sørger for å skaffe 

undgom til lærlingeplassene som helsefag-
arbeider i Finnmarkssykehuset. I januar 
har hun vært på YO-messer i Hammerfest 
og Alta og hjulpet ungdomsskoleelever 
med å velge utdanning som kan gi dem 
jobb i Finnmarkssykehuset. 

Med seg hadde hun bioingeniørene Malin 
Solberg Stavenes og Ganita Sritharen og 
audiografene Lene-Mari Olsen og Kristian 
Kjørstad. Kjørstad hadde kommet hele 
veien fra Trondheim der han underviser 
på audiografstudiet. 

– Det var fullt trøkk og mye folk, forteller 
Edvardsen. – Hos oss kunne ungdommene 
få prøve seg på praktiske ting som å få 

testet sin egen blodtype, ta en øreavstøp-
ning og prøve seg på selv å ta blodprøve. 

– Det gikk i ett så vi knapt hadde tid til å 
puste, og hvert fall ikke til å spise. Vi 
hadde LO i standen ved siden av på messa 
i Hammerfest, og de ga oss streng beskjed 
om at bioingeniørene måtte få sin tariff-
festede matpause!  

– Det er viktig å være tilstede på denne 
typen arrangermenter, og det lover godt 
for rekrutteringen i fremtiden at så mange 
ungdommer viste interesse. Men vi har 
fortsatt ledige lærlingeplasser for helse-
fagarbeidere i Hammerfest, så der skal vi 
sette inn et støt nå, avslutter Edvardsen.  

Jobb smartere med Outlook  
- Få ting gjort! 

Torsdag 12. februar 2015 
kl. 08:30 

Hammerfest sykehus, Kursrom IT 

Jobb smartere med Outlook  
- Få ting gjort! 

Mandag 16. februar 2015 
kl. 08:30 

Dataundervisningsrom, Gulhuset, 
Kirkenes 

Docmap kurs for superbrukere Tirsdag 17. februar 2015 
kl. 11:30 

Kursrom IT, Hammerfest sykehus 

Jobb smartere med Outlook  
- Få ting gjort! 

Tirsdag 17. februar 2015 
kl. 12:00 

Dataundervisningsrom, Gulhuset, 
Kirkenes 

Jobb smartere med Outlook  
- Få ting gjort! 

Onsdag 18. februar 2015 
kl. 08:30 

Dataundervisningsrom, Gulhuset, 
Kirkenes 

Docmap kurs for ledere Torsdag 19. februar 2015 
kl. 11:30  

Kursrom IT, Hammerfest sykehus 

Docmap kurs for brukere Torsdag 19. februar 2015 
kl. 13:30 

Kursrom IT, Hammerfest sykehus 

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

Hanker inn ungdommen 

Slutt på egenmelding på papir 

Hvis du er hjemme fra jobb fordi du selv 
er syk eller du må være hjemme og passe 
eget barn enten fordi barnet er sykt eller 
at den som vanligvis passer barnet er syk, 
da må du levere egenmelding. Fram til nå 
har du måttet gjøre det ved å skrive ut et 
skjema fra personalhåndboken, fylle det 
ut og levere det på papir til din leder.  

Fra nå av signerer du på egenmelding i 
MinGat. Når du må være hjemme fra jobb, 
må du gi beskjed til leder så tidlig som 
mulig første fraværsdag. Din leder vil da 
registrere fraværet ditt i Gat. Når du 
kommer tilbake på jobb, vil du finne en 
egenmelding for fraværet som du må 
signere i systemet, ellers vil du bli trukket 
i lønn for ugyldig fravær. 

Lenke til innlogging i MinGat finner du 
under  «Snarveier» på intranett-forsiden. 
Se også i Personalhåndboken under 
«Helse og sykdom». 

Fullt trøkk på Finnmarkssykehusets stand på YO-messe i Hammerfest Camilla Edvarsen, Ganitha Sritharen og Malin Solverg Stavenes på stand. 

YO!  

http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/fa-ting-gjort-jobb-smartere-med-outlook-11113
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/fa-ting-gjort-jobb-smartere-med-outlook-11113
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/fa-ting-gjort-jobb-smartere-med-outlook-1112-4
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/fa-ting-gjort-jobb-smartere-med-outlook-1112-4
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/docmap-kurs-for-ledere-1
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/fa-ting-gjort-jobb-smartere-med-outlook-1112-5
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/fa-ting-gjort-jobb-smartere-med-outlook-1112-5
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/fa-ting-gjort-jobb-smartere-med-outlook-1112-6
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/fa-ting-gjort-jobb-smartere-med-outlook-1112-6
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/docmap-kurs-for-ledere
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/docmap-kurs-for-ledere-2
http://intranett.finnmarkssykehuset.no/Kurs/

