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LEDER 
Administrerende direktør 

Torbjørn Aas 

F innmarkssykehuset har 

fire hovedoppgaver:  

Vi skal behandle pasienter, lære 

opp pasienter, forske og utdan-

ne våre egne. Men i oppdrags-

brevet fra Helse Nord får vi mer 

spesifikke oppgaver hvert år.  

D et viktigste i år er å jobbe 

hardt med nasjonale krav 

til kvalitet og pasientsikkerhet. 

Vi skal jobbe tett med kommune-

helsetjenesten og sikre helhet-

lige behandlingsforløp. Vi har 

en forskningsstrategi som vi 

skal realisere. Helseminister 

Bent Høie snakker om pasien-

tens helsetjeneste, og vi skal bli 

bedre på pasient- og bruker-

medvirkning.  

Det er noen sentrale områder 

som peker seg ut for vårt arbeid 

i 2015: Arbeidet med Alta-

prosjektet er spesifisert i opp-

dragsdokumentet. Byggingen 

av Nye Kirkenes sykehus fort-

setter i tråd med Helse Nords 

investeringsplan. Vi skal re-

vitalisere tolkeprosjektet som 

skal sikre tilgjengelige samisk-

talende tolker. Noe som er nytt, 

er å begynne med legemiddel-

assistert rusbehandling.  

V i er i gang med å utarbeide 

standardiserte behand-

lingsforløp. Først ute er et 

utvalg av kreftbehandlinger.  

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

50 år 

søndag 7.  Karl Oskar Knudsen, Fysikalsk medisin og rehabilitering 

søndag 7.  Sissel Yri Roland, Ortopediske leger HS 

60 år 

tirsdag 29.  Kirsten Mathisen, Barn sengepost HS 

70 år 

fredag 30.  Olaug Johnsen, Døgnenheten Alta 

Ansettelsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt i 25 år 

mandag 19.  Torild Larsen, Medisinske leger HS 

Finnmarkssykehuset feirer fallfrie dager 

Merkedager i mars 

Kirkenes og Hammerfest 
sykehus har feiret med kake at 
de har hatt mange dager uten at 
pasienter har falt.  

At pasienter faller skjer fra tid til annen 
ved alle sykehus. Derfor har begge syke-
husene gjort en rekke tiltak for å redusere 
fall.  

Kir/ort på Hammerfest sykehus feiret med 
kake etter at de lørdag 21. februar nådde 
sitt første mål med 10 dager uten fall.  

Neste mål er nå 20 dager uten fall, sier 
Linda Isaksen, fagutviklingssykepleier.  

Første mål i Kirkenes ble nådd i uke 6, da 
81,48 % av pasientene ble fallkartlagt 
innen 24 timer etter innleggelsen. De gode 
resultatene ble også her feiret med kake.  

Nye mål er satt, og neste feiring planlegges 
når enheten når mål om 30 dager siden 
siste fall og 80% av pasientene er kartlagt 
innen 24 timer etter innleggelse i 3 sam-
menhengende uker. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 
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Faktaboksen: 

Kort om 2014 
Fristbrudd 

Vi er fortsatt gode, og har god utvikling 
gjennom året. Målet er null fristbrudd, og 
vi er så gode, at vi har begynt å sammen-
ligne oss med Diakonhjemmet som er best 
i landet.  

Ventelister 

På landsgjennomsnitt.  

Aktivitet 

Høyere aktivitet enn 2013. Klinikk 
Hammerfest trekkes fram med god 
utvikling med flere dagpasienter og færre 
døgnpasienter. Noe økt aktivitet også 
innen Psykisk helsevern og rus, samtidig 
som månedsverkene er litt lavere enn i 
2013.  

Sykefraværet 

Høyere enn i 2013.  
 
 

Nå er Hammerfest best 
på fristbrudd 
Tidligere var Klinikk Kirkenes best når det 
gjelder å behandle pasientene innen den 
fastsatte fristen. Men Hammerfest hadde 
en god utvikling i fjor, og på slutten av året 
var det veldig gode og lave tall.  

 

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

Fysioterapeutene og ortopedene 

Skulder ved skulder 

Fysioterapeutene og ortopedene 
i Hammerfest samarbeider om 
skulderpoliklinikk. 

Fysioterapeut Heidi K. Hanevold 
Heidi.Kristin.Hanevold@finnmarkssykehuset.no 

Ortopedene og fysioterapeutene har nå 
gått sammen for å få bukt med lange 
ventelister og et svært varierende tilbud 
til pasientgruppen. 

Fra 1. mars vil Klinikk 
Hammerfest få en 
skulderpoliklinikk som 
en del av et toårig 
kvalitetsprosjekt. 
Tverrfaglig samarbeid 
er løsningen.  

I Finnmark er det mange små byer og 
tettsteder. Ofte består fysioterapitilbudet 
på de ulike stedene av en eller noen få 
fysioterapeuter. Disse har svært brede 
arbeidsfelt, og ikke alle er spesialisert på 
skulder. Der det er mangel på konser-
vative tilbud vil en henvisning til ortoped 
være eneste alternativ. Mange som i dag 
står på venteliste til vurdering hos 
ortoped er ikke kandidater for operasjon.     

Det er svært lange ventelister for pasien-
ter som skal vurderes for skulderopera-
sjon, og mange som står på venteliste har 
ikke fått tilbud om konservativ behandling 
av tilstrekkelig kvalitet forut for søknaden. 

Skulderpoliklinikken skal sikre at pasien-
ter som skal ha konservativ behandling får 
dette. Ved at vi samarbeider vil kapasite-
ten på huset øke, og pasientene vil komme 

raskere inn til behandling.  

Skulderpoliklinikken vil kunne bidra til at 
vi unngår fristbrudd og slipper å sende 
pasienter til behandling på andre sykehus. 

Vi ønsker å inspirere og på sikt bidra til å 
øke kompetansen på skulder blant 
fysioterapeuter i Finnmark. Vi vil jobbe for 
å få et godt samarbeid med private og 
kommunale fysioterapeuter slik at vi i 
fellesskap kan sikre at disse pasientene får 
den behandlingen de har behov for. 

Vi er gode på funk-
sjonsvurdering. Vi 
kommer til å gjøre 
undersøkelser, 
vurderinger, veilede, 
behandle og kontrol-
lere. Pasienter som 
kommer langveisfra 

vil bli vurdert på sykehuset for så å få 
videre oppfølging lokalt. For å få til dette 
må vi ha et godt samarbeid med fysio-
terapeuter i privat og kommunal praksis. 

Aktuelle problemstillinger kan være 
muskulær ubalanse tilknyttet skulder-
bladet (scapuladyskinesi), trange forhold 
(impingement) eller andre problem-
stillinger som vil profitere av konservativ 
behandling.  

En skulderpoliklinikk vil kunne spare 
ortopedene for unødige konsultasjoner 
slik at de får frigjort tid til å behandle nye 
pasienter. På den måten vil de pasientene 
som virkelig trenger en operasjon slippe å 
vente så lenge som de gjør i dag.  Thomas 
Jakobsen begynner 1.mars og skal jobbe 
utelukkende med Skulderpoliklinikken. 

Fysioterapeuter ved Klinikk Hammerfest 

Trykkes hos: 

«Ved at vi samarbeider, vil 
kapasiteten på huset øke, 
og pasientene vil komme 

raskere inn til behandling.» 
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Tidligere måtte 160 pasienter 
årlig reise til Tromsø for å få 
behandling for søvnapné. Nå 
tilbys behandlingen ved 
Kirkenes sykehus. 

Harald Sunde 
harald.sunde@finnmarkssykehuset.no 

Vi har alle hatt en og annen tung dag, 
grunnet en dårlig natt. 
Men tenk om du ALLTID hadde det slik… 
Tenk deg at du sov ti timer hver eneste natt 
og likevel føltes det som om du var mer 
sliten når du våknet enn før du la deg… 
At du våknet med hodepine hver eneste 
morgen…  
At søvnen ble forstyrret av at du måtte opp 
for å tisse flere ganger i løpet av natten… 
At du var helt avhengig av å ta deg en 
ettermiddagslur, men selv ikke etter den, 
følte deg opplagt…   

Det kan høres ut som et mareritt, men 
svært mange har det slik fordi de har 
søvnapné. 

Forekomst  

Man regner at ca 2 % av kvinner og 4 % av 
menn i Norge lider av obstruktiv søvnapné 
(pustestopp), men det må tas høyde for 
store mørketall. Til sammenlikning har 
6 % av befolkningen diabetes. Man regner 
med at kun én av fem pasienter med 
søvnapné er diagnostisert. 

Behandling  

Det vanligste og mest effektive er behand-
ling med en CPAP-maskin (Continous 
Positive Airway Pressure). Behandlingen 
går ut på at man sover med en maske eller 
nesepute som via en slange og en kom-
pressor skaper et økt lufttrykk som holder 
de øvre luftveiene åpne. De pasientene 
som får til å bruke en slik maskin opplever 
ofte en rask forbedring av søvn- og 
livskvaliteten.  

Hva er søvnapné? 

Søvnapné er gjentatte pustestopp under 
søvn, noe som oftest skyldes en sammen-
klapning av de øvre luftveiene. Man skiller 
på alvorlighetsgrad gjennom antall 
pustestopp pasienten har i gjennomsnitt 
pr time. For at noe skal betegnes som 
pustestopp må den vare i minst ti sekun-
der. Over ti pustestopp i timen i tillegg til 
symptomer på dagtid gir grunnlag for 
behandling.   

Under pustestoppene synker oksygen-
nivået i blodet. Hjernen reagerer med en 
oppvåkningsreaksjon som gjør at man 
begynner å puste igjen. Reaksjonen skjer 

helt automatisk. Den som rammes husker 
vanligvis ingenting av oppvåkningene når 
han eller hun våkner om morgenen. Disse 
stadige oppvåkningene forstyrrer søvnen 
kraftig. Det gjør at man ikke i like stor grad 
oppnår den gode dype søvnen hvor 
kroppen får hvile og hentet nye krefter. I 
tillegg til at søvnen forstyrres, er kampen 
for å få pustingen i gang igjen etter hver 
apné svært anstrengende for kroppen.  

Pustestoppene medfører redusert 
oksygeninnhold i blodet, og dette medfø-
rer at hjertet tvinges til å arbeide hardere, 
og både blodtrykk og stresshormoner 
øker. I tillegg kan dette nedsette annen 
hormonutskillelse som testosteron (kan gi 
impotens), veksthormon (dårligere 
fordeling mellom fett og muskler), leptin 
(regulerer metthetsfølelsen) og ADH (gir 
økt urinproduksjon og nattlig vannlating).  

Stadig flere studier viser at søvnapné er en 
risikofaktor for en rekke alvorlige medi-
sinske tilstander, deriblant høyt blodtrykk, 
hjerte- og karsykdommer, slag, diabetes 
og depresjon. 

Tilbud om CPAP-tilpassing ved Kirke-
nes sykehus 

Ideen om å starte med CPAP-tilpassing i 
Kirkenes kom for en del år siden. Tidligere 
ble CPAP-maskinene for Finnmarks-
pasienter sendt til Tromsø, der pasienter 
fra Finnmark fikk dem tilpasset. ØNH-
legene mente at Kirkenes sykehus burde 
kunne gi samme tilbud. Samtidig kom det 
signaler fra UNN om at de hadde mange 
pasienter fra Finnmark og liten kapasitet 
til å følge dem opp. Medisinsk poliklinikk 
hadde to spesialsykepleiere med kompe-
tanse og lyst til å gjøre jobben, og ØNH-
lege Ulrika Lindblom glødet for å få 
tilbudet til Kirkenes. Medisinsk poliklinikk 
fikk midler til 50 % sykepleierstilling, og 
våren 2013 kunne de ta i mot de første 
pasientene. Jannik Sannes har videreut-
danning innen hjerte og diabetes, og Berit 
Wøhni Henriksen har videreutdanning 
innen lunge. De deler på jobben og har litt 
over en dag i uka hver med CPAP-
pasienter. 

Pasientforløp 

Pasienter med mistanke om søvnapné 
henvises fra fastlegen til ØNH-avdelingen 
på Kirkenes sykehus. De settes opp til 
søvnregistrering hos søvnsykepleierne 
Berit og Jannik på med.pol. og får time hos 
ØNH-lege. Berit og Jannik leser av og 
scorer søvnregistreringen og ØNH-lege 
vurderer videre behandling basert på 
resultat av søvnregistrering og klinisk 
undersøkelse. Aktuelle pasienter henvises 
så videre til CPAP-tilpassing. 

Medisinsk poliklinikk har et eget rom som 
er utstyrt med CPAP-maskiner og tilbehør 
og ulike typer masker. Pasientene får 
opplæring i bruk av maskinen, og man 
prøver flere masker for å se hvilken som 
passer best. Den største utfordringen er 
gjerne å finne rett maske. Den skal være 
behagelig å ha på og samtidig sitte så tett 
at det ikke lekker ut luft. Pasientene 
kommer til første kontroll etter ca to uker. 
Da har de fått prøvd utstyret og man kan 
finjustere innstillinger og se om de har 
rett masketype. Datakort fra CPAP-en 
leses av, og man ser om behandlingen 
fungerer. De neste kontrollene er etter 
4 mnd og ett år. Kontrollene tilpasses 
individuelt hvis det er behov for det. Tett 
oppfølging i starten øker sjansen for 
behandlingen blir vellykket. 

God økonomi 

Når man tar med besparelsene ved å 
slippe å reise helt til UNN i Tromsø, så 
sparer foretaket inn drøyt 800.000 kroner 
i året på denne nyvinningen. Når vi 
samtidig gjør det raskere og enklere for 
pasientene og sparer miljøet for CO2-
belastningen med mange og lange reiser, 
må man kunne kalle dette en suksess-
historie! 

Behandler pustestopp lokalt 

Snorking og søvnapné 

Ved søvnapné slutter man å puste når 
man sover. Det er ikke unormalt å puste 
litt uregelmessig under søvn, men er 
pustepausene langvarige (minst 10 se-
kunder) og inntreffer hyppig (over 5 
ganger per time) har dette helsemessige 
konsekvenser og defineres derfor som 
sykdom.  

Det finnes to hovedtyper av søvnapné: 
obstruktiv søvnapné (OSA) og sentral 
søvnapné (CSA).   

Kilde: Helsenorge.no 

Sykepleier Jannik Sannes 
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Trond Mohn gir hjerte-CT i gave til 
Finnmarkssykehuset 
 Milliongaven gir et løft til 
hjertemiljøet ved Kirkenes 
sykehus og får stor betydning 
for pasientbehandlingen i 
Finnmark.  

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Investor og medmenneske Trond Mohn 
har gjennom flere år gitt til sammen over 
200 millioner kroner til forskning og 
medisinsk utstyr til UNN. I 2012 var en 
hjerte-CT på plass på UNN.  

– Nå gir han altså en hjerte-CT til Klinikk 
Kirkenes. Vi har siden seint i fjor høst hatt 
dialog med Trond Mohn, og nå er det 
endelig offisielt, sier en glad Ranvei Sneve, 
avdelingsleder Medisinsk service, Klinikk 
Kirkenes. 

Direktør Torbjørn Aas er svært lykkelig 
etter møte med Mohn.  

– Vi har fått uttrykt vår takknemlighet 
overfor denne sjenerøsiteten. Dette vil gi 
oss en fantastisk mulighet til å ta tilbake 
en stor pasientgruppe, i tillegg til at vi kan 
bygge opp ytterligere radiologikompe-
tanse i Finnmarkssykehuset. Dette går rett 

inn i filosofien om å bli førstevalget, sier 
Aas. 

Sneve og Aas sier at det er ønskelig å ta i 
bruk utstyret så snart som mulig, men at 
det avhenger av anskaffelsesprosesssen.  

Gaven til sykehuset og pasientene i 
Finnmark henger sammen med at 
kirkenesdamen Trude Sildnes som i dag er 
radiolog ved UNN, flytter tilbake til 
Kirkenes. 

– Hun tar med seg sin kompetanse, og får 
med seg en hjerte-CT på veien, sier Sneve. 

Sildnes var vikar på Kirkenes sykehus i 
2014, og bestemte seg etter dette for at 
hun ville flytte tilbake til Finnmark.  

– Vi har arbeidet med å rekruttere henne 
til oss. Vi ønsket å få henne hit på grunn av 
hennes kompetanse innen hjerte-CT. Hun 
har sammen med en radiologkollega og 
radiografer bygget opp dagens hjerte-CT-
tilbud på UNN gjennom et nært og veldig 
godt samarbeid med kardiologisk avde-
ling. Da vi viste at vi ville satse på å få inn 
et hjertetilbud i Finnmarkssykehuset, falt 
valget på oss, sier Sneve. 

Trude Sildnes sier dette er en gave til 
finnmarkingene.  

– Vi har gledet oss veldig til å kunne 
offentliggjøre denne nyheten. Nå får også 
finnmarkinger oppleve hvor sjenerøst og 
flott menneske Trond Mohn er, sier 
Sildnes.  

Denne CT-maskinen skal være av det 
ypperste i internasjonal målestokk.  

– Dette er en veldig avansert CT-maskin. 
Det er ikke bare for hjerte og hjertekar, 
men alle typer undersøkelser. Vi kan 
bruke den i forbindelse med kreft, 
pasienter som har vært i store ulykker og 
barn og voksne med alle typer problem-
stillinger. Dette er en utrolig gave til alle 
finnmarkspasientene og hele fagmiljøet i 
Finnmark, sier Sildnes. 

Sildnes ansettes fra 13. april, men må 
avrunde i Tromsø, og begynner 29. juni.  

– I denne perioden har jeg en fordypnings-
periode innen MR, da jeg har jobbet mest 
med hjertesaker de tre siste årene. Jeg 
gleder meg. Jeg er glad for å kunne vende 
hjem med kompetanse som er etterspurt i 
Finnmarkssykehuset. Det er et veldig 
sterkt fagmiljø i Kirkenes, der jeg kan dele 
min erfaring fra hjerte på UNN, sier 
Sildnes. 

Trude Sildnes takker Trond Mohn for den sjenerøse gaven. Foto: Ole Åsheim  
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Finnmarkssykehuset leverte et 
kjempegodt økonomisk resultat 
for 2014 i tråd med forvent-
ningene til eieren Helse Nord, 
men det går mot tøffere tider 
økonomisk. 

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

– Foretaket har beholdt kontrollen over 
kostnadene selv om aktiviteten har økt, og 
det er jobbet kjempegodt med økonomiske 
problemstillinger rundt om i foretaket 
gjennom hele året, sier økonomisjef Stein 
Erik Breivikås. 

Finnmarkssykehuset holder på å bygge 
nytt sykehus i Kirkenes og det planlegges 
nye helsebygg i Alta og Karasjok. Nytt 
Sykehus i Hammerfest ligger også inne i 
foretakets langsiktige investeringsplan. 
Foretaket må låne penger for å kunne 
gjøre disse investeringene, og derfor må vi 
i årene som kommer betale mye i renter 
og avdrag.   

Langsiktig økonomisk bærekraft 

Styret vedtok i desember en strategi for 
langsiktig økonomisk bærekraft i Finn-
markssykehuset for å møte de økono-
miske utfordringene.  

– Det blir kjempeviktig at foretaket klarer 
å gjennomføre planen for å oppnå økono-
misk bærekraft for årene som kommer, 
ellers kan det medføre at vi må redusere 
de planlagte investeringene, sier Breivikås. 

Knallresultat for 2014 
– men det blir 
knabert fremover 

Klinikk Hammerfest har 
best økonomisk resultat 

Klinikk Hammerfest har økt akti-
viteten uten å øke kostnadene, 
ved å sørge for at pasienter får 
et dagbehandlingstilbud i stedet 
for døgninnleggelse. 

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

Klinikk Hammerfest gikk i balanse i 2014, 
noe som er en forbedring på 17 MNOK fra 
2013. 

– Det at klinikken går i pluss sammen-
lignet med tidligere år, skyldes i all 
hovedsak at inntektene har økt mer enn 
lønnskostnadene og forbruket av varer og 
tjenester, forklarer klinikksjef Vivi 
Brenden Bech.  

Økonomirådgiver Gunhild Lysklætt 
Andersen sier at klinikken har hatt god 
oppfølging av tiltak og økonomi igjennom 
hele året.  

– De tiltakene som har vært i fokus er 
vridning fra døgn til dag, kodeforbedrings-
arbeid, ferieplanlegging, innkjøp og svinn, 
samt forbedring av rutiner på de ulike 
varelager på sykehuset, sier Andersen. 

Vridningen fra døgn- til dagbehandling 
har gitt effekt, og klinikken hadde færre 
døgn- og flere daginnleggelser (herunder 
poliklinikk) enn planlagt i 2014. Kode-
forbedringsarbeidet har også gitt resulta-
ter. Klinikken har to kodere i 50 % som 
jobber med opplæring i og revidering av 
koding. 

I tillegg har klinikken aktivt fulgt opp 

koderevideringer utført av kvalitets-
seksjonen i foretaket. Dette har gitt en 
høyere DRG-inntjening enn tidligere år, 
sier Bech.  

Klinikken oppnådde 6,5 MNOK i høyere 
inntekter enn budsjettert, som følge av 
flere gjestepasienter, utskrivningsklare 
pasienter, egenandelsinntekter og 
inntekter fra «raskere tilbake».  

– Vi kan være stolte av at vi oppnår høye 
inntekter, uten at lønns- og varekost-
nadene har økt tilsvarende. Dette har 
bidratt til det gode resultatet i 2014 og 
viser betydningen av god kostnadsopp-
følging. For at klinikken også i fremtiden 
skal oppnå et positivt resultat, så vil 
forholdet mellom inntekter og lønns- og 
varekostnader være avgjørende. Det er 
derfor viktig at klinikken kontinuerlig er 
bevisst graden av innleie og overtid, samt 
hverdagsrasjonalisering generelt, herun-
der innkjøpsrutiner, varelager og svinn. 

– Slik gir vi et godt behandlingstilbud 
samtidig som vi reduserer arbeids-
belastningen på de ansatte. Det er bra for 
pasientene og de ansatte, og for å redusere 
kostnadene våre, sier Vivi Brenden Bech.  

Økonomisjef Stein Erik Breivikås Klinikksjef Vivi Brenden Bech 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 
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Helsepersonell skal få tilgang til 
samisk tolk 24/7 

Straks utlyses en 100 % stilling som 
prosjektleder. Prosjektlederen skal 
implementere døgnkontinuerlig tolke-
tjeneste som helsepersonell kan benytte 
for å samtale lettere med samisktalende 
pasienter. 

Nå har Helse Nord gitt Finnmarkssyke-
huset i oppdrag å etablere en samisk 
tolketjeneste som et permanent tilbud til 
befolkningen i Finnmark. Etter det toårige 
tolkeprosjektet som var ferdig i 2013, har 
vi god kunnskap om behov og tekniske 
løsninger der samisktalende tolk på lyd/
bilde ble testet ut.  

– Dagens tilbud til de med samisk som 
morsmål er ikke godt nok. Foretaket har 
en tolk på dagtid ved Klinikk Hammerfest. 
På kveld og natt tilkalles tospråklige 
personer som tolk. Store deler av den 
samiske befolkningen har fortsatt samisk 
som morsmål og vårt behov for slik 
tolketjeneste vil derfor vedvare, forklarer 
klinikksjef Vivi Brenden Bech. 

Helse- og omsorgsdepartementet ba i 
august 2009 Helse Nord RHF å etablere et 
tolkeprosjekt for å imøtekomme kravet 
om likeverdig helsetjeneste til den 
samiske befolkning. Prosjektet var et 
samarbeid med Sametinget og ble gjen-
nomført med prosjektstøtte fra Nasjonalt 
senter for samhandling og telemedisin. 

Tolketjenesten skal etableres i tråd med 
anbefalingene i prosjektrapport fra 
Tolkeprosjektet fra 2013. Tjenesten skal 
etableres ved Hammerfest sykehus, og 
Klinikk Hammerfest får ansvaret for å 
bygge opp tjenesten for hele foretaket. 
Tolkene som ansettes kan i prinsippet bo 
hvor som helst. 

Når tjenesten skal rulles ut videre i Helse 
Nord, så vil den også kunne finansieres av 
de andre foretakene, kommuner og andre 
offentlige virksomheter. Når tjenesten er 
fullt oppe å gå, kan Finnmarkssykehuset 
tilby tjenesten til Helse Nord-området og 
andre, som kommuner og nødmelde-
tjenestene. 

Samisk tolk 
hele døgnet 

Også økonomisk gevinst 
av god pasientoppfølging 

God oppfølging av pasientene 
med et sammensatt 
vurderingsteam og gode 
henvisningsrutiner gagner ikke 
bare pasientene, det gir også 
resultater på økonomien. 

Ivar Greiner 
ivar.greiner@finnmarkssykehuset.no 

– Vi har jobbet mye for å forbedre hen-
visningsrutinene våre, sier Gunn Heatta, 
konstituert klinikksjef for Klinikk psykisk 
helsevern og rus. 

Klinikken hadde i 2013 et overforbruk på 
8,3 MNOK, mens dette ble snudd til et 
underforbruk i 2014 på 2,6 MNOK. Dette 
er en forbedring på ca. 11 MNOK.  

– Forklaringen er at vi behandler flere 
pasienter selv, så færre pasienter har 
måttet få behandling utenfor fylket. 
Rutinene for gjestepasienter er også 
bedret: I 2013 betalte vi over 28 millioner 
kroner for gjestepasienter, mens vi i 2014 
hadde gjestepasientkostnader på drøyt 15 
millioner kroner, sier Heatta. 

Sammensetningen av et kompetent 
vurderingsteam har vært viktig. Vurde-

ringsteamet har gjort gode og helhetlige 
vurderinger av pasientenes behov.  

– De vurderer ikke bare innleggelser, men 
også hvorvidt pasienten har behov for 
poliklinisk behandling før og etter 
innleggelse. Et vurderingsteam som er 
tverrfaglig kan se de ulike faglige aspek-
tene ved en behandling, og vil kunne 
vurdere bedre hva som passer for pasien-
ten. Et eksempel kan være at de vurderer 
at det er viktig å samarbeide tett med 
kommunale tjenester og følge opp 
pasienten poliklinisk etter innleggelse. Da 
kan det være mer hensiktsmessig med en 
innleggelse i Finnmark slik at døgnenhet, 
poliklinikk og kommunens tjenester kan 
innlede et samarbeid så tidlig som mulig. 
Det vil også gi et positivt utslag på 
økonomien da det er billigere å behandle i 
Finnmark, i tillegg til at vi sparer reise-
kostnader, avslutter Heatta. 

Faste medlemmer i vurderingsteamet: 
Anna Rita Spein – overlege 
Ann-Sylvi Nilsen – psykolog 
May Nergård- psykiatrisk sykepleier 
Ann-Sofie Hellberg – sosionom. 

Varamedlemmer: 
Gordana Ignjatovic – overlege 
Michael Sommer – psykologspesialist 
Sissel Johnsen – sosionom. 

Samisk språkforvaltningsområde 

I de kommuner som er inkludert i det 
samiske språkforvaltningsområdet skal 
det være fullstendig likestilling av det 
samiske og det norske språk i offisielle 
sammenhenger.  

Kilde: Store norske leksikon 
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Føden i Kirkenes ble nylig 
evaluert og kan kalle seg «mor–
barn-vennlig sykehus». 

– For å bestå dette er det en del krav som 
må godkjennes, og vi som jobber her er 
kjempeglade for å ha fått dette godkjent. 
Vi har lykkes med alt. Det er mange 
kriterier som må oppfylles for å bli 
godkjent, og vi fikk godkjent på alle 
punkter. Vi har gitt informasjon til 
foreldrene om hvor viktig det er at de 
svarer, for bare da kan vi få tilbake-
melding og bli godkjent som mor–barn-
vennlig. Vi gjorde et forsøk i fjor, men fikk 
for få svar fra foreldre, sier Eva-Lill Døvle, 
jordmor, og Britt Jerijervi, barnepleier på 
fødeavdelingen i Kirkenes 

Undersøkelsen ble også gjort ved 
Hammerfest sykehus, og de som har svart 
har gitt gode tilbakemeldinger: I 
rapporten står det at alle mødrene fikk 

holde barnet hud mot hud, de som hadde 
behov for det, fikk hjelp til ammingen. De 
fleste fikk informasjon om å amme så 
lenge og så ofte barnet ville, men bare én 
fikk informasjon om eventuelle ulemper 
ved smokkbruk. Alle fullammet ved 
utreise. 

Men Hammerfest sykehus fikk ikke nok 
svar til å bli evaluert. Det er krav om at et 
visst antall mødre må svare på en 
undersøkelse, og sykehuset fikk ikke inn 
tilstrekkelig svar. 

– Vi har gjort mange ekstra tiltak for å få 
mødrene til å svare. Vi har tilbudt 
mødrene bruk av vår PC på føde-
avdelingen for å svare. Vi har delt ut 
brosjyrer,  og vi har sendt brev hjem til 
mødrene, men svarene har uteblitt. Vi har 
virkelig prøvd, men uten nok svar får vi 
ikke kalle oss mor–barn-vennlig, sier 
enhetsleder Unn Sissel Juliussen. 

Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF 
the Baby Friendly Hospital Initiative 
(BFHI), et verdensomspennende krafttak 
for å fremme amming og tidlig nærkontakt 
mellom mor og barn på føde-/
barselavdelinger.  

Ti trinn for vellykket amming   

1. Ha en skriftlig ammeprosedyre som 
rutinemessig formidles til alt 
helsepersonell ved avdelingen. 

2. Tilby opplæring slik at det er mulig 
for personalet å følge amme-
prosedyren. 

3. Bidra til å spre informasjon til gravide 
om fordelene ved brysternæring og 
om hva de kan gjøre for å få til 
ammingen. 

4. Sørge for at mor og barn etter en 
normal fødsel kan ha uforstyrret 
hudkontakt i minst én time, eller til 
barnet er rede til å suge og den første 
ammingen har funnet sted. 

5. Vise mødre hvordan de skal amme og 
hvordan de kan opprettholde melke-
produksjonen selv om de midlertidig 
skilles fra sine spedbarn. 

6. Ikke gi nyfødte barn noen annen form 
for næring eller drikke enn morsmelk, 
hvis ikke det er medisinsk grunn til det. 

7. Gi mor og barn anledning til å være 
sammen 24 timer i døgnet. 

8. Oppmuntre til amming etter behov, 
såkalt selvregulering. 

9. Unngå bruk av narresmokk eller 
flaskesmokk til brystbarn, iallfall til 
ammingen er veletablert. 

10. Bidra til at det etableres en enhetlig 
arbeidende tiltakskjede mellom 
svangerskapsomsorgen, føde-/
barselavdelingen og helsestasjonen. 

Kurs om retter og plikter etter 
IA-avtalen 

Tirsdag 10. mars 2015  
kl. 09:00 

Hammerfest sykehus, Auditoriet 

Kurs om retter og plikter etter 
IA-avtalen 

Tirsdag 10. mars 2015  
kl. 12:00 

Hammerfest sykehus, Auditoriet 

Kurs om retter og plikter etter 
IA-avtalen 

Onsdag 11. mars 2015  
kl. 09:00 

Hammerfest sykehus, Auditoriet 

Kurs om retter og plikter etter 
IA-avtalen 

Torsdag 12. mars 2015  
kl. 09:00 

Hammerfest sykehus, Auditoriet 

Nav kontordag  Torsdag 12. mars 2015 
kl. 09:00 – 14:00 

 Hammerfest sykehus, HR-senteret 

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

Føden på Kirkenes er 
mor–barn-vennlig 

Fra venstre: jordmor Monica Nordli, jordmor Eva-Lill Døvle, jordmor Maria Nicolaissen, sykepleierstudent Audun, barnepleier Britt Jerijervi, 

barnepleier Margot Grindstein og sekretær Gunn Persen med baby.  

Mor–barn-
vennlig initiativ 

Illustrasjon: Colourbox.com 

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

