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LEDER 
Administrerende direktør 

Torbjørn Aas 

S olsida.papir er in-ternavisa for ansatte 

i Finnmarkssykehuset. 

Vanligvis distribueres 

den til alle arbeidsstede-

ne va re, men na  i mai 

sendes avisa ogsa  til alle 

husstander i fylket.  

T il tider skrives det mye om Finnmarks-

sykehuset i avisene, og 

ikke alltid positivt. Et 

godt helsetilbud er viktig 

for alle, og det er naturlig 

og riktig at pressen er 

opptatt av va re tjenester.  

V i har et ma l om a  

være førstevalget 

ba de for pasienter og for 

helsepersonell og andre 

ansatte. Vi har mye a  

være stolte av, og samti-

dig som vi vil være a pne 

om det vi kan forbedre 

oss pa , vil vi gjerne vise 

fram det vi er stolte av. 

Derfor er vi glade for a  

slippe dere inn pa  Solsi-

da! 

Jubilanter i april 
Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50 år 

onsdag 1.  Susanne Birgitte Lundgren, Intensiv avd HS 

lørdag 4.  Venche Laupstad, Fysikalsk medisin og rehabilitering 

søndag 19.  Ane Kokkvoll, Barneleger HS 

60 år 

mandag 6.  Piera Niiles West, Medisinske leger HS 

torsdag 23.  Eva L Pettersen, Renhold / Husøkonom Kirkenes 

70 år 

tirsdag 21.  Karin Wæraas, Føde-/gyn. sengepost HS 

lørdag 25.  Peter Thomas Holmquist, Barneleger HS 

Ansettelsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt i 25 år 

torsdag 2.  Grete H Kiil, Føde-/gyn. sengepost HS 

tirsdag 28.  Nils Otto Pleym, MTT Øst 

Jubilanter i mai 
Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50 år 

søndag 3.  Berit Sofie Mikkelsdatter Bongo, Spesialistpoliklinikken Alta 

fredag 8.  Evy Christine Adamsen, HR-senter 

onsdag 13.  Rita Jørgensen, KS 

onsdag 20.  Goran Mandic, Medisinske leger KS 

lørdag 30.  Gunn-Irene Persen, Sekretærtjenste KIR sengepost KS 

60 år 

fredag 1.  Eli Hanssen, Kirurgisk/ortopedisk sengepost HS 

lørdag 2.  Åshild Marie Henriksen, Regnskap 

søndag 3.  Elisabeth Larsson, Operasjonsavd HS 

tirsdag 5.  Synnøve Suhr Antonsen, Barn sengepost HS 

fredag 15.  Enid Anne Larsen, Sektretærtjeneste Med KH 

onsdag 20.  Lioudmila Hansen, Renhold DPS Øst 

søndag 24.  Sissel Indsetviken, Kirurgisk polklinikk KS 

70 år 

torsdag 21.  Kirsten Wang-Svendsen, Operasjonsavd HS 

Ansettelsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt i 25 år 

lørdag 9.  Line Elisabeth Johansen, Operasjonsavd HS 

Merkedager  
april–mai  
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Solsida.papir er Finnmarkssykehusets 
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måneden. Redaksjonen består av: 

Ivar Greiner, kommunikasjonssjef (redaktør)

Eilert Sundt, kommunikasjonsrådgiver (layout) 

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef 

Kenneth Grav, HR-rådgiver 

solsida@finnmarkssykehuset.no 

Solsida .papir  

Faktaboksen: 

Store tall og 
kalde fakta 
Finnmarkssykehuset har ansvar for spesialist-
helsetjenester til befolkningen i Finnmark, som 
er Norges største fylke i areal, men Norges 
minste i folketall. 

75 600 innbyggere,  
47 400 i vest og 28 100 i øst 

Vi er Finnmarks største virksomhet: 

1550 ansatte – 1500 årsverk 
1,6 milliarder kroner i budsjett 
71 000 somatiske pasientkontakter i 2013 
74 500 somatiske pasientkontakter i 2014 

Prehospitale tjenester (ambulanse): 

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.) 

Kostnader til pasientreiser: 

Gjennomsnitt reiseavstand til sykehus: 

Ca. 151 km. 

Hva synes du om avisa? 
Send tips og kommentarer til redaksjonen: 

solsida@finnmarkssykehuset.no 

Trykkes hos: 

Disse hjemmestrikkede lestene 
er gull verd. En liten og en stor. 
Også sklisikre på vinterføre. 
Hvem har eid disse? De har 
virkelig gjort nytte for seg. 

Lillian Borch 
lillian.borch@finnmarkssykehuset.no 

 I 2006/2007 fant jeg disse under en dyne. 
En liten lest og en stor. Grønne med gra  
striper, gjenglemt pa  pasienthotellet i 
tredje etasje. Ingen navn. Jeg vet ikke om 
det er fra en pasient eller en pa rørende. 
Muligens en ung dame. Jeg tok vare pa  
sokkene og vasket dem. Jeg tenkte at det 
er sikkert noen som fa r bruk for dem.  

I 2007 blir en mann fra Havøysund 
operert i en fot pa  dagkirurgisk. Han fikk 
ikke skoen pa  seg da han skulle reise hjem. 
Han snakket om a  dra opp pa  europris for 
a  kjøpe sokker. Da tenkte jeg pa  disse 
sokkene. Jeg la nte han den store lesten. 
Det ble han veldig takknemlig for. Noen 
dager senere fikk jeg lesten i retur. 
Nyvasket! 

Samme a r. En eldre dame fra Kviby kom til 
kir/ort med ambulanse. Uten sko. Hun ble 
senere overflyttet til pasienthotellet. Da 
hun skulle reise hjem var hun litt lei seg, 
da hun var uten sko. Det var vinter og det 
var glatt ute. Jeg tok to plastovertrekk og 
dro ullsokkene pa . Hun tok taxi hjem og 
var ba de varm, tørr og trygg pa  glatta. Jeg 
fikk begge sokkene i retur  – nyvaskede og 
med en takk for hjelpen.  

I 2008 kom en dame fra Alta. Hun kom fra 
kir/ort og var nyoperert i en fot. Hun 
reiste med bussen hjem med ullsokk pa  

foten. Jeg fikk den i retur etter noen dager. 
Nyvasket. – Og en meget fornøyd pasient, 
selvfølgelig fornøyd med operasjonen, 
men det var spesielt pa  grunn av denne 
sokken.  

I 2010 kom en eldre dame med ambulanse 
fra Alta. Hun ble innlagt pa  kir/ort, og 
senere flyttet over til medisin C. Jeg kjente 
damen. Hun fikk ikke sove for hun frøs sa  
veldig pa  føttene. Men jeg visste ra d. Jeg 
hentet sokkene og hun ble varm og glad og 
fikk sove. Hun dro senere tilbake med  
ambulanse til Alta med ullsokkene pa . 
Sokkene fulgte henne til sykehjemmet i 
Alta. Jeg fikk dem i retur etter en uke. 
Nyvasket og med et flott kort med fine 
ord. Hun var meget fornøyd. Selvfølgelig 
fornøyd med operasjon, men spesielt med 
disse sokkene. 

I 2013 kom en mann fra Gamvik med 
nyoperert fot fra dagkirurgisk til orto–
pedisk avdeling. Han reiste hjem dagen 
etter med sokk pa  foten som var operert. 
Den fikk jeg i retur. Nyvasket! 

I a r kom en mann med gips og bare tær. 
Det var vinter og vinterstormer. Jeg sa til 
ham at han kunne ikke reise med bare 
gipsen. Men han svarte at han bare skulle 
med hurtigruta. Men jeg insisterte og sa 
han skulle fa  la ne en sokk.  Vi tok pa  
sokken og fikk dekket tærne. Han ble 
skikkelig glad. «Service», sa han. Noen 
dager senere kom mannen personlig med 
sokken tilbake. 

To lester og mange føtter 

Pasienter må sjekke at mobilnummeret er 
registrert ved Finnmarkssykehuset. An-
satte i Finnmarkssykehuset må sjekke at 
mobilnummeret er registrert, og huke av 
for SMS-varsling. Da får pasienten auto-
matisk en SMS som minner om timen de 
har fått. Husk også å registrere foreldre-
nes nummer for barna som eventuelt har 
fått time.  

Det går an å reservere seg mot å få SMS, 
da sier du bare fra til den aktuelle avde-
lingen.  

Barneavdelingen i Hammerfest har testet 
ut løsningen, og nå er det opp til hver 
avdeling i Finnmarkssykehuset å sørge for 
at pasientene blir varslet på SMS. 

 2013 2014 

Drosje 49 208 151     53 136 303  

Egen bil 28 204 595      31 199 827  

Buss/rutebåt 5 652 027        5 337 991  

Fly 88 356 677   100 146 132  

Oppholdsutgifter 14 138 040      12 670 730  
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Illustrasjonsfptp: Colourbox.com 

Karen Lorentzen, sykehusprest i Hammerfest 
karen.lorentzen@finnmarkssykehuset.no 

De aller fleste sykehus i landet har ansatt 
en eller flere sykehusprester. Ogsa  
Hammerfest sykehus har egen prest. Jeg er 
sykehusprest i Hammerfest pa  a ttende 
a ret na . I løpet av disse a rene har ba de 
samfunnet og sykehusene i landet 
forandret seg pa  flere omra der. Preste-
tjenesten pa  sykehus ogsa . Jeg opplever i 
blant at pasienter kan bli skuffet over at 
presten ikke av seg selv kommer og ser til 
dem. For før gikk sykehuspresten ubedt 
inn pa  alle sykerom og hilste pa  alle 
pasientene. Dagens sykehusprester gjør 
ikke det. Na  er pasientens selvbestemmel-
sesrett en verdi som er tydeligere vektlagt 
i alle deler av pasientforløpet. Pasienten 
skal selv fa  ta stilling til om de vil ha 
kontakt med prest eller ikke. Det betyr 
ikke at tilbudet er da rligere eller at det er 
vanskeligere a  fa  møte sykehuspresten 
enn tidligere. Na  formidles kontakten via 
leger og pleiere, eller ved at pasienter og 
pa rørende selv kontakter meg for en 
avtale.  

«Jeg er ikke kristen, altsa …» Det er ei 
formulering jeg ofte hører i samtale med 
pasienter eller pa rørende.  Andre sier 
kanskje: «Jeg vet ikke hva jeg skal snakke 
med en prest om.» Finnmarkssykehuset er 
en del av det livssynsmangfoldige sam-
funn. Vi har plikt til a  ivareta hele mennes-
ket, ogsa  de a ndelige og eksistensielle 
dimensjonene, uavhengig av pasientens 
eller de pa rørendes livssyn. Sykehus-
presten har denne kompetansen og er 
derfor ansatt for det.  

Sykdom og usikkerhet omkring helse og 
egen framtid berører dype og grunnleg-
gende livsverdier i oss. Det er ikke en 
forutsetning at man deler kirkens tro for a  
fa  et møte med presten. Utgangspunktet 

for en samtale kan være na r du trenger 
noen som kan lytte, na r du er i en vanske-
lig livssituasjon, na r du vil dele spørsma l 
som ligger deg pa  hjertet. Presten skal la 
samtalen forega  ut fra samtalepartneren 
sine forutsetninger.  

Pasienter skal fa  kontakt med sitt tros- 
eller livssynssamfunn na r de ønsker det. 
Prestetjenesten hjelper til a  formidle slik 
kontakt. 

Som før utfører sykehuspresten naturlig-
vis nattverd, da p, bønn, velsignelse, 
ba reandakt og andre kirkelige handlinger 
etter ønske fra pasient og pa rørende.  

Velkommen til et møte med sykehus-
presten!  

Sykehuspresten kan kontaktes på 
telefon 78 42 12 88 / 911 82 776  

«Jeg er ikke kristen, 
altså...» 

Kapellet – det stille rom 
Dette rommet benyttes av pasienter, 
pa rørende og ansatte. Du er velkommen 
hit, det er alltid a pent. Her kan du finne ro 
til ettertanke. Du kan tenne lys, lese og be. 
Kapellet har et godt piano og en cd-spiller. 
I rommet utenfor finnes aktuell litteratur, 
salmebøker og bibler. 

Kapellet er a pent for alle, uavhengig av tro 
eller livssyn. Kapellet ligger pa  grunnpla-
net, til venstre na r du har passert kafete-
riaen. Følg skiltene. 

Møt til timen, så andre slipper å vente 
lengre 

Mange pasienter venter unødig lenge. 
Altfor ofte sta r helsepersonellet klare til a  
ta i mot pasienten til en undersøkelse eller 
til en operasjon, uten at pasienten møter 
opp. Denne tiden kunne vi brukt pa  en 
annen pasient som venter. Hvis alle møtte 
til avtalt tid, kunne vi for mange pasienter 
kanskje halvert ventetiden. Det er viktig a  
si fra. Du kan risikere at din fastlege fa r 
henvisningen i retur fra Finnmarkssykehu-
set for a  vurdere pa  nytt om du virkelig 
trenger timen, hvis du gjentakende ganger 
ikke møter. 

Her er derfor råd til alle pasienter: 

 Ta timen na r du fa r den. 

 Si fra hvis du ikke kan møte. 

 Varsle hvis du har blitt frisk, eller fa tt 
tilbud eller blitt behandlet annet sted. 

 Si fra om du ønsker a  sta  pa  «kort 
varsel-liste», da kan du fa  time tidligere 
hvis en annen pasient sier fra seg 
timen. 

 Sjekk at ditt mobilnummer er regi-
strert, slik at du kan fa  en pa minnelse 
pa  SMS. 

 Ta kontakt dersom du har ventet 
lengre enn den perioden du fikk angitt 
først 

Dobbelt så dyrt å ikke møte til timen 

Regjeringen med helseministeren i spissen 
har doblet gebyret fra 320 kroner til 640 
kroner dersom pasienten ikke møter til 
timen uten a  si fra.  

Hvert a r glemmer, eller gidder ikke 
200.000 nordmenn a  møte til avtalt 
poliklinisk behandling. Ved Stavanger 
universitetssykehus er det rundt 100 hver 
dag som ikke møter. Høie sa tidligere til 
Stavanger Aftenblad at pasientene skal 
merke pa  lommeboken dersom vedkom-
mende uteblir uten a  gi beskjed.  

De som ikke møter fa r en regning pa  640 
kroner. Men kostnaden for samfunnet er 
mye større. Et operasjonsteam koster flere 
tusen kroner, og det er unødvendig at de 
sta r uten en pasient fordi pasienten ikke 
har sagt fra. 

Møt opp til 
timen! 
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Lyst til å jobbe på laboratoriet? 
Ungdom over 18 år er ønsket på 
laborotoriet i Kirkenes.  

Kirkenes sykehus forsøker jobbglidning 
for a  rekruttere ungdom som kan tenke 
seg a  bli bioingeniør. Leder ved medisinsk 
biokjemi og blodbank (Laboratoriet), May 
Kristoffersen, ønsker med dette a  prøve 
noe nytt i et a r fremover. 

Det er mangel pa  bioingeniører i Norge.  Vi 
ønsker derfor a  fa  flere unge til a  velge 
denne utdanningen.  

Den viktigste jobben blir å ta blod-
prøver. 

I første omgang trenger vi en som skal ta 
blodprøver, men flere arbeidsoppgaver 
venter for rette vedkommende. Det er fint 
om personen har helsefaglig bakgrunn fra 
viderega ende skole. Det viktigste er at han 
eller hun er arbeidsvillig og har evnen til a  
være hyggelig i møte med pasientene.  

Mulig karriere 

Dette er en fin ma te a  teste ut om utdan-
nelse innenfor helse er noe for deg og da 
spesielt bioingeniøryrket. Om du velger 
denne utdanningen er du garantert jobb i 
Norge na r du er ferdig.  

Stillingen lyses ut i mai 

Ha per du har lyst til a  prøve deg hos oss.  
Om dette er noe for deg, kontakt May 
Kristoffersen pa  laboratoriet.  

Bytter ut 
bioingeniør med 
ungdom 

Alta Nærsykehus er under 
planlegging, og nå utformes 
detaljene. Nå sitter fire med-
virkningsgrupper og ser på 
hvilke funksjoner som hvert rom 
skal ha, for å gi en mest mulig 
utnyttelse av arealene. En av 
gruppene planlegger felles-
arealer utenom de kliniske 
områdene. 

I dag er det mange innganger til helse-
senteret, og det er separate innganger for 
flere av funksjonene. For framtiden ønsker 
vi en felles og tydelig inngang for pasien-
ter, brukere og pa rørende inn i helsesen-
teret. Det første pasientene skal møte er 
vestibyle med resepsjon og venteomra de. 
Det planlegges lekeomra de for barn og 
eget sted for pasientverter. Før arkitekte-
ne kan fullføre tegningene ma  de vite litt 
mer detaljert om hvilke funksjoner som 
skal dekkes. Her diskuteres blant annet 
hva en resepsjon skal omfatte.  

 Hvor mange pasienter kan vi regne 
med at venter samtidig?  

 Kan vi se det i sammenheng med 
kantina?  

 Trenger vi et venterom? 

 Vil ikke pasientene helst sette seg 
utenfor legekontoret? 

Slike spørsma l diskuteres.  

– Pa  Hammerfest sykehus, ser vi at 
pasientene ikke vil sitte i fellesomra de, 
sier Ingeborg Eliassen. 

– Vi skal definere behovene, og sa  skal 
arkitektene finne den arkitektoniske 
løsningen, sier Kenneth Johansen, som 
leder gruppa.  

– Kantina ma  være romslig. Hvis pasienter 
og behandlere skal sitte i samme kantine, 
ma  den være romslig. Pasienten ønsker 
ikke a  sitte tett inntil behandlerne.  

– Ma let er a  sørge for en tydelig og 
oversiktlig inngangsparti, som ba de 
ivaretar behov for venteareal og mottaks-

sone for pasienter og pa rørende. Det er i 
tillegg ønskelig med et stort lokale for 
undervisning og møtevirksomhet 
(auditorium). 

Leder av gruppa er Kenneth Johansen, 
lege, Alta kommune. I gruppa er for øvrig 
Unni Salamonsen, Leder av Brukerutvalget 
i Finnmarkssykehuset, Lene Thomassen, 
sykepleier, FIN, Ingeborg Eliassen, leder, 
FIN, Frode Larsen,senter for drift og 
eigedom, FIN, Robert Kechter, leder,FIN, 
Johan Fredrik Nilsen, leder, Alta kommune 
og Ingunn Torbergsen, leder,  Alta 
kommune.  

De andre faglige medvirkningsgruppene er  

1. Somatisk døgnbehandling, sengepos-
ter og fellesomra der (føde- og syke-
stue)  

2. Somatisk poliklinikk, dagbehandling, 
dagkriurgi og billeddiagnostikk,  

3. Psykisk helse og TSB (rusbehandling) 
og APAT og  

4. Teknisk gruppe 

Finnmarkssykehuset og Alta kom-
mune planlegger fellesarealer  

Vil du bli pasientvert på 
Hammerfest sykehus? 
Kan du tenke deg å bruke 4 timer hver uke 
på å hjelpe pasienter med å finne veien på 
sykehuset? 

Jobben passer for alle som vil og kan  
bruke omtrent fire timer i uken på å gjøre 

en frivillig innsats på sykehuset. Du får 
arbeidsklær/uniform og du får 
nødvendig opplæring av de andre 

pasientvertene. De dagene du går vakt, 
får du gratis lunsj i sykehusets kantine.   

Våre pasienter representerer et mangfold 
både språklig, kulturelt og på mange andre 
måter, og vi ønsker også velkommen et 
mangfold blant våre pasientverter! Menn 
oppfordres særlig til å søke.  

Ta kontakt med Randi på 
Frivillighetssentralen i Hammerfest  
frivillig@fikas.no 
T 78 41 70 02 | M 456 61 930 

Se også artikkel på side 10. 
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Unge mellom 13 og 18 år har 
innholdsrike dager på UPA i 
Karasjok. Her får ungdom fra 
Finnmark og samisk ungdom fra 
hele landet utredning og 
behandling innen psykisk 
helsevern.  

Dersom barnet har alvorlige problemer 
kan det henvises til UPA, Finnmarkssyke-
husets ungdomspsykiatriske avdeling i 
Karasjok.  

– Vi utreder og behandler de som har 
alvorlige utfordringer i forhold til bl.a. 
psykoser, angst og depresjon, tilpasnings-
vansker, autismespekterlidelser, selvska-
ding og selvmordsproblemer.  

Det er opp til 6 ungdommer samtidig pa  
UPA. Vinterprogrammet er tettpakket med 
fysisk aktivitet som ledd i miljøterapeutisk 
arbeid, som for eksempel, slalomkjøring, 
skutertur, snøhuletur, snarefangst, isfiske, 
besøk i reingjerde.  

– Ungdommene fa r utfordringer, og ma let 
er at ungdommene opplever mestring. 
Gjennom tett samspill med barna, kan vi 
observere dem og fa r et godt bilde som vi 

bruker i samtaler og evalueringer for 
utredning og behandling.  

Den enkelte fa r sitt eget behandlingsteam 
som besta r av psykiater, psykologspesia-
list, spesialpedagoger og miljøterapeuter 
med ulik fagbakgrunn. Avdelingen har 
egen kokk som via matlaging vil bruke 
kommunikasjon og samhandling som en 
del av behandlingen. Behandlingstilbudet 
tilrettelegges ut fra ungdommens indivi-
duelle behov. Avdelingen har et særlig 
fokus pa  samisk kultur og har samisk-
spra klige terapeuter. 

Fire grunnpillarer 

UPA driver miljøterapi, individualterapi, 
familiearbeid og nettverksarbeid.  

Ungdommen er pa  UPA gjennomsnittlig 6-
8 uker, og ga r pa  skole inne pa  avdelingen. 
Skolen drives av Finnmark Fylkeskommu-
ne der Lakselv viderega ende skole har det 
faglige ansvaret. Skolens spesialpedagoger 
samarbeider med behandlingspersonalet, 
og er i nær kontakt med lærer pa  ungdom-
mens hjemmeskole. Skolen gir tilbud til 
barn og ungdom i skolepliktig alder, samt 
til ungdom som ga r i viderega ende skole. 

Alle innleggelser skjer pa  frivillig grunn-
lag. Innleggelsestiden vil bli individuelt 

tilpasset. Avdelingen har 6 behandlings-
plasser, hvorav to av plassene er forbe-
holdt samisk ungdom. 

Vi anbefaler at poliklinisk utredning og 
behandling er forsøkt før henvisning. 
Skriftlig henvisning ma  komme fra BUP 
(Barne- og ungdomspsykiatrisk polikli-
nikk) eller PUT (Samisk Psykiatrisk 
Ungdomsteam). 

Karasjok: 
Snarefangst og isfiske for ungdom  
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Finnmarkssykehuset lanserer ny 
nettside som skal gjøre det 
enklere både for pasienter og 
behandlere å planlegge reiser 
for pasienter i Finnmark. 

Pa  den nye nettsiden finnes det et interak-
tivt kart som viser alle Finnmarkssykehu-
sets behandlingssteder, kommunesentre 
og flyplasser. Her finner man ogsa  
foretakets reisepolicy og de mest brukte 
reiserutene mellom alle kommunene og 
behandlingsstedene. 

God og riktig forhåndsinformasjon 

Avdelingsleder for Pasientreiser i Finn-
mark, Bjørn Erik Johansen, forklarer at a  
organisere pasientreiser i Finnmark er en 
stor og omfattende oppgave. – Vi er uten 
tvil Finnmarks største «reisebyra », og vi 
disponerer en stor andel av Finnmarkssy-
kehusets budsjett. A  fa  pasientene trygt til 
og fra behandling, sa  komfortabelt og 
behagelig som mulig er en viktig jobb. 
Samtidig ma  vi bruke fellesskapets penger 
pa  en nøktern og fornuftig ma te. Vi er 
sikre pa  at det vil være lettere for pasien-
tene a  planlegge og forberede seg pa  sin 
behandlingsreise na r de tidlig kan fa  god 
og presis informasjon om hvordan 
detaljene blir. 

Pasientens helsetjeneste 

Helseminister Bent Høie har som ma l a  
dreie helsevesenet i Norge mot det han 
kaller «Pasientens helsetjeneste». Det skal 
bli enklere og bedre a  være pasient. I den 
forbindelsen har han ogsa  fremmet forslag 
for Stortinget om at det skal bli enklere a  
fa  dekket utgifter til pasientreiser. 

Direktør Torbjørn Aas er glad for at 
ministeren jobber for a  gjøre det enklere 
for pasientene. 
– Det er tøft nok a  være pasient, sa  vi 
hilser velkommen alle tiltak for a  forenkle 
alt det praktiske og byra kratiske. Denne 
nye nettsiden er va rt eget lille bidrag til 
det her i Finnmark. 

Krevende geografi 

Finnmark er Norges største fylke i areal, 
samtidig som vi har den minste befolk-
ningen i landet. Det betyr at vi har de 
lengste reiser til undersøkelse og behand-
ling for pasienter, samtidig som vi har 
da rligere veier og tøffere vær- og førefor-
hold enn de fleste andre. Alt dette gjør det 
krevende a  planlegge og gjennomføre 
pasientreiser her – ba de for pasientene 
som skal gjennomføre reisene og for 
Pasientreiser, som er den avdelingen i 
Finnmarkssykehuset som skal  administ-
rere og organisere alle reisene og reise-
regningene. 

Strengt nasjonalt regelverk 

Kostnadene ved reise til behandling 
dekkes av det offentlige, men Stortinget 
har vedtatt strenge regler for hvilke 
reisema ter dette omfatter. I utgangspunk-
tet dekkes det billigste rutega ende 
transport mellom hjemsted og behandling. 

Den nye nettsiden finnes pa   
www.finnmarkssykehuset.no/Pasientreiser 

Kun én prosent klager 
Pasientreiser er den største service-
enheten i Finnmarkssykehuset, og 
hjelper pasientene med reisebestilling 
og reiseoppgjør i forbindelse med 
reiser til og fra behandling. Kun et 
fåtall har noe å klage på. 

Det store reisevolumet for pasienter i 
Finnmark kan beskrives med ulike tall. I 
2014 behandlet vi nærmere 40.000 
reiseregninger, og avviklet 30.000 
flyreiser. Vi hadde 46.000 drosjeturer, det 
tilsvarer over 120 drosjeturer hver dag. 
Hver dag besvares 200 telefonhenvendel-
ser. 

Det nytter å klage til Pasientreiser 

I fjor klagde 493 pasienter til Pasientrei-
ser, hvorav 450 fikk innvilget sin klage. 43 
pasienter klagde til Helsetilsynet, hvorav 7 
ble innvilget.  

Det viser seg, at de som klager, som regel 
fa r innvilget sin klage De aller fleste 
klagene gjelder reiseregninger. Samtidig 
er det et poeng a  fa  fram, at a  klage i avisa, 
ikke medfører noen endring.  

Det har vært flere tilfeller hvor pasienten 
har ga tt til avisa, uten at det har endret 
noe. Pasientene ma  klage til Pasientreiser, 
sa  vil de behandle saken. Saken blir ikke 
behandlet pa  bakgrunn av en avisartikkel.  

Slik skal pasientreise-
ordningen forenkles 
Neste a r skal brukerne av reiser uten 
rekvisisjon kunne sende inn skjemaet sitt 
elektronisk. I dag sendes reiseregnings-
skjema med nødvendig dokumentasjon i 
posten. Deretter behandles søknaden 
manuelt ved Pasientreiser. Dette oppleves 
tungvint ba de for brukere av ordningen og 
av forvaltningen. Den nye løsningen vil 
gjøre denne delen av helseomra det i stand 
til a  møte en digital hverdag. 

Pa  Helsenorge.no vil pasienten fa  en 
løsning som heter Mine pasientreiser. Der 
kan pasienten søke om refusjon. Det er 
flere fordeler ved en slik løsning. Søk-
naden kan sendes fra PC, nettbrett eller 
mobil. Det blir mer effektivt na r det blir 
mer maskinell saksbehandling. Saks-
behandling en kan gjøres med færre folk, 
slik at vi kan bruke mer penger til helse-
behandling. I dag bruker vi 120 millioner 
kroner pa  reiser og forvaltning.  

Husk a  ta vare pa  alle kvitteringer, slik at 
du kan dokumentere reiseutgiftene dine.  

Nå blir det enklere å planlegge 
pasientreiser i Finnmark 

http://www.finnmarkssykehuset.no/pasientreiser/
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Til tross for at helsepersonell fra 
de ulike faggruppene ofte jobber 
med de samme pasientene har 
de ikke hatt felles nettverk. I 
Hammerfest møttes de i april for 
første gang for faglig utveksling.  

Samlingen startet med faglig program pa  
hurtigruta fra Tromsø til Hammerfest. Da 
holdt Katrine Haggag innlegg om diagnos-
tikk av demens hos personer med psykisk 
utviklingshemning, og Trine Magnus 
foredro om kvalitetsregistre og Helseatlas. 

Gruppen var sammensatt av leger i 
fagfeltene geriatri, fysikalsk medisin og 
rehabilitering og habilitering. Her var folk 
fra Bodø, Narvik, Harstad, Tromsø og 
Hammerfest, ba de LIS-leger og spesialister 
og ernæringsfysiologer. Det er Helse Nord 
som har initiert nettverket, som har et ma l 
om a  rekruttere og stabilisere fagfolk for 
som skal jobbe med framtidens skrøpelige 
eldre.  

Overlege og geriater Geir Høibjør present-
erte en kasuistikk. En pasient med tett 
oppfølging, mange undersøkelser, nye 
symptomer med pa følgende flere under-
søkelser. Underveis stiller Høibjør 
deltakerne om de ser løsninger. Det ble 
spennende diskusjoner.  

Gry Hoem Sansa er kirurgisk turnuslege, 
men har tidligere ga tt forskerlinja og 
presenterte spennende kunnskap om 
Fragilt X syndrom og premutasjoner som 
fora rsaker sykdom. Hun forklarte hvor-
dan  FXTAS, Parkinson og Alzheimer 
kunne ha lignende symptomer, og at de er 
vanskelige a  skille fra andre nevrodegene-

rative sykdommer. Hun lister opp utvik-
lingsforstyrrelser, depresjon, sosial fobi, 
rusmiddelbruk og autoimmune sykdom-
mer. Det finnes ikke kurativ behandling, 
da det ikke er lov i Norge a  screene 
pasientene. Men det finnes støttende 
behandling, der vi kan redusere sympto-
mene og redusere farten pa  degenerering. 
Fysisk og psykisk trening viser seg a  gi 
god effekt  

Sigurd Sparr snakker om regler for 
førerkort og nye prosedyrer som er pa  
høring. Han viser til hvordan ulykkes-
frekvensen er høy for de yngre bilistene, 
hvor den avtar med stigende alder, hvor sa  
ulykkesfrekvensen øker igjen na r bilistene 
blir gamle.  

– Ikke pa  grunn av alderen i seg selv, men 
pa  grunn av sykdom, pa peker Sparr. 

Han sier at legene ikke kan gjøre vedtak 
om hvorvidt en bilist skal ha førerkort 
eller ikke. Det er kun fylkeslegen som har 
vedtaksmyndighet. Na r legen skal vurdere 
om en eldre pasient er trygg i trafikken, 
har Sparr god erfaring med et enkelt 
spørsma l:  

«Tør du la barnebarna dine sitte pa ?» 

 Vi trenger generalistkompetanse og 
spisskompetanse i skjønn forening for a  ha 
muligheten til a  gi skrøpelige gamle den 
rette kombinasjon av samarbeidende 
spesialist- og allmennlegetjenester. Den 
geriatriske spesialistkompetansen er 
ujevnt og da rlig spredt i Nord, men det er 
mange interesserte og dyktige fagfolk 
ba de i kommuner og pa  sykehus som yter 
god geriatrisk behandling. Utfordringen er 
a  forvalte den geriatriske kompetansen pa  
en god ma te. 

Vi trenger leger som kjenner 
Finnmark og som trives med å 
jobbe her.  

Til høsten blir det vedtatt om Finnmarks-
sykehuset skal ta i mot legestudenter i 
sine siste studiea r. Et positivt vedtak kan 
bidra til a  sikre legedekningen i Finnmark. 

Prosjektet Regionalisering av medisin-
utdanningen til Finnmark - «Finnmarks-
modellen» planlegger et desentralisert 
studietilbud i Finnmark for femte- og 
sjettea rstudenter i medisin.  

Endelig vedtak tas høsten 2015. De gode 
erfaringene fra praksisutplasseringen pa  
femtea ret gjør at man ønsker a  a  utvide 
Finnmark som utdanningsarena. Ma let er 
at tolv av studentene som er inne i sitt 
siste a r pa  studiet skal fa  sin utdanning i 
Hammerfest, Alta og Karasjok. De første 
kan uteksamineres allerede i 2018.  

UiT – Norges arktiske universitet samar-
beider tett med Finnmarkssykehuset og 
de tre kommunene for a  fa  utdanningen pa  
plass. I Canada har de lykkes med en slik 
regionalisert utdanning, og gevinsten er 
stor. 

Professor Roger Strasser besøkte Finn-
mark i begynnelsen av april for a  dele sine 
erfaringer fra sitt universitet; North 
Ontario School of Medicine. Han sier at det 
er flere paralleller mellom Nord- Ontario 
og Finnmark, med store avstander og tynn 
befolkning. De har hatt en desentralisert 
utdanning siden 2003 og har samfunnet 
har høstet frukter.  

– En by med 3000 innbyggere hadde en 
situasjon der de var syv a r uten fast lege. 
Na  har de tre lokale leger, som alle har fa tt 
sin lokale utdanning, forteller Strasser. 

–V i mener vi har mye a  lære bort. Om 
hvordan det er a  jobbe i store avstander 
med da rlig vær, og jobbe praktisk, sier 
Ingrid Petrikke Olsen, leder for Finn-
marksmodellen.  

Ingrid Petrikke Olsen er til daglig overlege 
ved gynekologisk avdeling pa  Klinikk 
Hammerfest, men jobber na  30 prosent 
som prosjektleder for dette arbeidet som 
UiT kaller «Regionalisering av medisinut-
danningen i Finnmark - Finnmarksmodel-
len». 

– Vi sikter pa  a  fa  til et pilotprosjekt hvor 
vi har fire 6.-a rsstudenter her i Hammer-
fest fra høsten 2017. A ret etter skal det 
være full drift med tolv studenter i a ret, 
sier Marianne Vanem som er prosjektko-
ordinator. 

Geir Høibjør, Sigurd Sparr og Svein Størdahl 

Geriatri og fysikalsk medisin 
samlet for første gang 

Slik sikres lege-
dekningen i Finnmark 
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Rekruttering 

Bakgrunnen for a  starte med profesjons-
studier i medisin i Tromsø i 1973 var for a  
rekruttere leger til Nord-Norge. Det har 
fungert og na  vil man gjøre det samme for 
Finnmark. 

– Da det første kullet kom ut fra UiT i 
1978, begynte hele 82 prosent a  jobbe i 
Nord-Norge. 37 prosent av dem som kom 
sørfra for a  studere i Tromsø, ble ogsa  
igjen i landsdelen, sier Olsen. 

UiT vurderte allerede i 1999 a  overføre 
denne effekten til andre deler av Nord-
Norge, men da ble konklusjonen at 
Finnmark manglet den nødvendige 
akademiske kompetansen og kun Bodø ble 
tatt inn i prosjektet. 

I 2012 ble Finnmark vurdert pa  nytt og 
forslag til studieforløp ble levert i fjor 
sommer. Det skal være samme læringsma l 
som i Tromsø, men med særskilt fokus pa  
akuttmedisin, samhandling og samisk 
kulturforsta else.  

– Det a  jobbe i Finnmark stiller andre krav 
til en lege enn det man lærer i de store 
byene. Vi som jobber her har en bredde-
kompetanse som man faktisk ma  være her 
for a  lære. Det er veldig bra om vi fa r lært 
dem dette allerede i studieløpet, sier 
Olsen. 

Basen for studentene er lagt til Hammer-
fest pa  grunn av sykehuset og sykepleier-
utdanninga, men det blir i tillegg noen 
uker med undervisning i Alta og i Kara-
sjok. 

Hammerfest kommune blir involvert, 
blant annet for a  sørge for boliger til 
studentene. 

Finnmarksmodellen planlegger en pilot 
med fire studenter fra høsten 2017 og vil 
deretter uteksaminere tolv medisinerstu-
denter i Hammerfest hvert a r fra høsten 
2018. 

Marianne Vanem er prosjektkoordinator 
og Ingrid Petrikke Olsen prosjektleder for 
Finnmarksmodellen som skal ende med et 
utdanningstilbud i Finnmark for det sjette 
a ret til tolv medisinstudenter a rlig. 

Professor Roger Strasser ved Northern 
Ontario School of Medicine i Canada 
forklarer at den beste ma ten a  sørge for at 
det finnes nok leger og annet helseperso-
nell i utkantstrøk, er a  rekruttere studen-
ter fra landsdelen og sa  sørge for at de fa r 
mest mulig av utdanningen sin i landsde-
len. 

– Lytt høflig til protestene fra sentrale 
myndigheter, forklar dem hvorfor de tar 
feil, og fortsett med a  løse egne problemer 
med egne krefter. Se heller til utlandet for 
samarbeid med andre som har lignende 
utfordringer enn a  forvente forsta else fra 
egen hovedstad, er anbefalingen fra 
professor Strasser, som har stor tro pa  a  
legge deler av utdanningen for 5. og 6. a rs 
medisinerstudenter til Finnmark, slik det 
planlegges i et samarbeidsprosjekt 
mellom Finnmarkssykehuset, UiT Norges 
arktiske universitet, Universitetssykehu-
set Nord-Norge (UNN) og kommunene 
Alta, Hammerfest og Karasjok. 

Nærmere 60 fagfolk fra flere land og 
mange fagmiljøer var samlet til en 
erfaringskonferanse i Kirkenes i forrige 
uke, i forbindelse med at Finnmarkssyke-
huset na  i ti a r har drevet et prosjekt for 
rekruttering av leger til fylket. 

Utnytt særpreget – snu ulemper til 
fordeler 

Peter Berggren, som er sjef for forsknings- 
og utviklingsavdelingen ved Glesbygdsme-
dicinsk centrum i den lille kommunen 
Storuman i Va sterbotten i Sverige, 
forklarte at man kan drive banebrytende 
forskning pa  sma  steder. Det gjelder bare 
a  snu sine særtrekk til en fordel. 

– Vi ligger tjue a r i forkant na r det gjelder 
demografien i Storuman, forklarte 
Berggren. – Vi har en sterkt aldrende 
befolkning her. Visst skaper dette proble-
mer og utfordringer, men mange land, 
som for eksempel Japan, kommer til a  ha 
den samme aldersfordelingen om tjue a r. 
Det er klart de er interessert i a  se hva vi 
gjør for a  løse utfordringene her. 

Spesielle behov i Finnmark 

Helsedirektoratet presenterte nye planer 
for spesialistutdanningen for leger, og 
forslag til ny funksjonsdeling mellom 
akutt kirurgi og akutt indremedisin pa  
sykehusene, med nye krav for bemanning. 

Gynekologisk overlege Ingrid Petrikke 
Olsen ved Hammerfest sykehus uttrykte 
bekymring for at helsedirektoratet la opp 
til en for høy grad av spesialisering, som 
ikke er en god løsning for Finnmark, med 
sin spredte befolkning og vanskelige 
klimaforhold. – Her har vi mer bruk for 
generalister som evner a  møte et bredt 
spekter av utfordringer, hevdet hun. 

Hun fikk langt pa  vei støtte fra professor 
Strasser fra Canada, som mener at 
utkanststrøk i hele verden har andre 
behov enn sentrale tettbygde strøk na r det 
gjelder legedekning og helsekompetanse. 

Fornøyd prosjektleder 

Wenche Kjøla s, har vært prosjektleder for 
legerekrutteringen i Finnmarkssykehuset 
i nesten to a r. 

– Vi i Finnmarkssykehuset har drevet med 
legerekruttering som et eget prosjekt i ti 
a r na . Prosjektet har na  blitt evaluert av 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved 
universitetet i Tromsø, og vi ser at særlig 
noen av tiltakene va re har hatt en klar 
effekt med a  styrke rekrutteringen av faste 
legespesialister.  Vi har lenge hatt som 
motto a  stole pa  egne krefter, og det ma  vi 
fortsette med. Og sa  er det viktig a  lytte til 
hva som gjøres i andre land som har 
lignende utfordringer, avslutter Kjøla s. 

Direktør Torbjørn Aas forklarer at 
rekruttering og stabilisering er viktig for 
Finnmarkssykehuset. 

 – Vi har satt oss som ma l at Finnmarkssy-
kehuset skal være førstevalget ba de for 
pasienter og arbeidssøkere. Derfor er det 
helt avgjørende at vi klarer a  rekruttere og 
holde pa  gode fagfolk, og denne konferan-
sen var en viktig del av arbeidet. 

Slik sikres lege-
dekningen i Finnmark 

Vi skal satse på egne 
krefter 

Ingrid Petrikke Olsen, Marianne Vanem og Roger Strasser 

Internasjonale fagfolk samlet til konferanse om rekruttering i Kirkenes.(f.v.) Frøydis Nystad Nilsen, SANKS; Roger Strasser, Northern Ontaria 

School of Medicine; Arnfinn Sundsfjord, UiT Norges arktiske universitet; Ingrid Petrikke Olsen, Hammerfest sykehus; Peter Berggren, Gles-

bygdsmedicinsk centrum Storuman; Karin Straume, tidl. fylkeslege i Finnmark og Torbjørn Aas, Finnmarkssykehuset. 
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Evalueringen etter et halvt års 
prøveprosjekt er entydig: 
Ordningen med pasientverter 
ved Hammerfest sykehus er en 
ubetinget suksess. 

Siden slutten av oktober i fjor har pasien-
ter ved Hammerfest sykehus blitt møtt i 
resepsjonen av smilende, bla kledde 
pasientverter. Pasientvertene ønsker 
velkommen, viser vei og følger til behand-
ling og undersøkelse de som ønsker det.  

Direktørens hjertebarn 

Det er administrerende direktør i Finn-
markssykehuset, Torbjørn Aas, som har 
tatt initiativ til ordningen. 

– Jeg har selv erfart som pasient hvor 
overveldende det kan være a  forholde seg 
til alt det praktiske samtidig som man har 
mange tanker og bekymringer omkring 
undersøkelser og mulig sykdom. Da er det 
en veldig støtte a  kunne bli møtt med et 
vennlig smil, og fa  hjelp til a  finne fram dit 
man skal. Jeg er ba de glad og stolt over at 
pasientvertene na  har blitt et fast innslag 
pa  sykehuset og har godt ha p om at vi kan 
fa  spredt dette til flere deler av Finn-
markssykehuset. 

Fornøyd klinikksjef 

Vivi Brenden Bech som er klinikksjef for 
Klinikk Hammerfest er glad for pasient-
vertordningen  

– Det er et flott tilskudd til sykehuset. Ba de 
det at pasientene kan bli tatt vare pa  rent 
medmenneskelig, og at det kliniske 
personalet kan fa  avlastning for oppgaver 
med a  følge pasienter er en stor verdi for 
oss. 

Storfornøyde pasientverter 

– Vi gleder oss til a  ga  «pa  jobb» forteller 
pasientvertene Anne Skredlund og Haldis 
Olsen. – Vi storkoser oss med a  komme pa  
sykehuset og treffe ansatte og pasienter. I 
motsetning til travle sykepleiere og andre 
pa  avdelingene, kan jo vi ta oss tid til a  sla  
av en prat med folk i tillegg til a  yte ren 
praktisk hjelp. 

Populære 
pasientverter 

Helsedirektoratets Thorstein 
Ouren møtte helsepersonell og 
ansatte i helsesektoren fra 
kommunene i Finnmark og 
Finnmarkssykehuset under årets 
samhandlingskonferanse.  

– Det er ikke «bla lyspasienter» som skal 
ha dette tilbudet. Øyeblikkelig hjelp- 
døgnopphold i kommunene kan være et 
tilbud til pasienter med infeksjoner eller 
lungebetennelse, dehydrerte pasienter 
som trenger oppfølging, pasienter med 
fallskader eller ulike smertetilstander.  

Ouren sier at noen kommuner i landet har 
etablert «minisykehus», som kan ha ndtere 
mer alvorlig syke. Det er gjort statistiske 
undersøkelser som viser mer enn halvpar-
ten av de som henvises er over 80 a r. 

– Men pa  den annen side er 24 prosent 
under 67 a r, sa  det er ikke bare for de 
eldste, sier Ouren.  

Ouren sier det er et poeng at pasientene 
ikke ligger for lenge, slik at tilbudet blir 
brukt i henhold til hensikten.  

– Helsedirektoratet skrev i en tidligere 
veileder at vi regnet med en gjennomsnitt-
lig liggetid pa  3 døgn, men sa  viste det seg 
at flere kommuner oppfattet tre døgn som 
en norm. Vi ønsker ikke a  fastsla  en norm, 
sa  i de kommende veilederne vil det ikke 
sta  noe om liggetid, sier Ouren. 

Ouren lister opp fire kriterier for a  lykkes 
med KAD-senger (kommunale akutte 
døgnplasser). Det ene er god kommunika-
sjon mellom fastleger og befolkningen, 
tillitt til kompetanse hos ba de pasient og 
innleggende lege, tydelige kriterier for 
innleggelse i KAD-senger og avstand til 
sykehus. 

– Det viser seg at de kommunene som er 
nære sykehus tør a  behandle mer kreven-
de pasienter fordi de vet at de kan fa  hjelp 

hvis de trenger det. Men samtidig har vi 
sett at de som har lang avstand ogsa  
behandler mer krevende pasienter, fordi 
det har de alltid gjort, og har opparbeidet 
seg kompetanse til a  gjøre det.  

Fastlege Erik Langfeldt kan regnes som en 
nestor na r det gjelder sykestuedrift. Han 
sier en sykestue er mye mer enn KAD-
senger som kommunene na  har fa tt krav 
om a  opprette. 

– Jeg er fullstendig uinteressert i KAD-
senger, fordi sykestuene er mye mer enn 
KAD.  

Langfeldt presenterer en rekke interes-
sante tall. 12 av fylkets sykestue-
kommuner bruker vei for transport til 
sykehus – et poeng han trekker fram for a  
styrke argumentet for a  videreutvikle 
sykestuemodellen. 

– De har i snitt 190 kilometer vei til 
nærmeste sykehus. Det er tre viktige 
argumenter for a  drive gode sykestuer. 
Det er avstanden til sykehus, avstand 
mellom kommunesentre og klima og 
logistikkutfordringene vi har i fylket.  

Samhandling krever at legene snakker 
sammen 

Pa  samhandlingskonferansen i februar 
snakket Langfeldt varmt om sykestuene 
som den perfekte samhandlingsarena, 
men savner engasjement fra legene. 

Fastlege Erik Langfeldt savner engasje-
ment fra legene i samhandlingsspørsma l 

– Hvor mange er leger her i dag? Spurte 
Langfeldt. 

Fire blant deltakerne rakk opp ha nden. 
Langfeldt sier at legene fra Finnmarkssy-
kehuset og fastlegene bør komme mer pa  
banen na r samhandling diskuteres. 

– Det er kun fire leger her pa  konferansen. 
Det er et da rlig utgangspunkt for sam-
handling. 

Samhandlingskonferansen 2015: 

Kommunale akutte døgn-
plasser 
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Kommentar 

Erik Langfeldt, fastlege Nordkapp kommune 

Sykestuene ha ndterer de pasientene som 
KAD-plassene skal ha ndtere, men i større 
omfang enn disse, samt ulike andre 
pasienter. Pasienter som innlegges som 
øyeblikkelig hjelp fra hjemmet ferdigbe-
handles i betydelig grad pa  sykestua. Disse 
pasientene domineres av indremedisinske 
problemstillinger: KOLS, hjertesvikt med 
behov for parenteral korrigering, infek-
sjonstilstand med komorbiditet, enkelte 
smertetilstander og noen kirurgiske 
tilstander til observasjon, psykiatriske 
tilstander og rus. Registreringene doku-
menterer at det er svært fa  av sykestuepa-
sientene som ikke til slutt utskrives til 
hjemmet. 

Na r akuttpasienten er da rlig og avstanden 
til sykehus liten, vil hun bli transportert 
direkte raskest mulig. Gjennomsnittlig 
veiavstand til sykehus fra de 12 sykestue-
kommunene som vanligvis bruker 
ambulanse til sykehus, er 191 km. Dess 
da rligere pasienten er ute i en sykestue-
kommune, dess viktigere er det a  utøve 
prehospitale tjenester pa  institusjonsniva  
før transporten starter til sykehus: 
Diagnostisere, eventuelt primærbehandle 
og stabilisere pasienten. Institusjonsplass 
ma  ogsa  brukes i pa vente av at ambulan-
se/ambulansefly blir ledig, samt ved 
ventetid pa  at været tillater at transport til 
sykehus kan finne sted. Vinterstid kan det 
være umulig a  transportere pasienter 
videre pga. av stengte veier og da rlig 
flyvær. Rammevilka rene tilsier at vi ma  
være forberedt pa  a  beholde en da rlig 
pasient lenger enn det er medisinskfaglig 
tilra delig om spesialisthelsetjenesten 
hadde vært nærmere. Blir en pasient 
liggende lenger enn tre timer, er hun etter 
avtale definert som sykestuepasient.  

Na r pasienter med et potensielt mer 
alvorlig sykdomsbilde ma  innom sykestua 
før eventuell videre transport til sykehus, 
finner det ikke sjelden sted en avklaring 
av sykdomsbildet som betyr at en interes-
sant andel av disse pasientene kan 
beholdes og skrives ut til hjemmet i løpet 
av ett til to døgn. En del av de sykeste 
utskrivningsklare pasientene fra sykehus 
overføres ogsa  sykestua for mer intensiv 
medisinsk oppfølging før de skrives ut til 
hjemmet eller kommunal institusjonsplass 

Noen elektive pasienter pa  sykestueplass: 
Pasienter innlagt for utredningsopphold 
og for optimalisering av behandling, samt 
pasienter innlagt for palliasjon og terminal 
pleie. Na r pasienten er stabil og daglig 
legetilsyn ikke er nødvendig, overføres 

hun til kommunal korttidsplass eller 
skrives ut til hjemmet. Noen ganger vil 
utredningen konkludere med overføring 
til sykehus. Terminale pasienter etterspør 
i økende grad a  fa  dø hjemme. Det 
strekker vi oss langt for a  etterkomme 

Na r skrøpelige gamle reiser fra kommuner 
med lang avstand til sykehus, er det 
rimelig a  anta at de oftere vil trenge 
innleggelse enn de som bor nær sykehuset 
og kanskje kan betjenes poliklinisk. Kan 
man gjøre mer av utredninger og behand-
linger lokalt, sparer det transport, 
innleggelser og oppholdstid ved sykehus.  

Pa  grunn av avstanden til sykehus har vi 
blant annet i Nordkapp utviklet noen 
desentraliserte helsetjenester, som gir 
bedre tilbud enn spesialisthelsetjenesten 
kan gi for noen av va re innbyggere:  

Eksempel 1: Tiden som ga r før pasienten 
kom til sykehus var grunnlaget for at vi 
ved sykestuen i Nordkapp i 1994 i 
samarbeid med kardiologer ved Klinikk 
Hammerfest og Universitetssykehuset 
Nord-Norge startet prehospital tromboly-
se ved akutt hjerteinfarkt 12 a r før 
ambulansene begynte med dette. Tidsge-
vinsten i det enkelte tilfellet ble gjerne to 
timer eller mer med tilsvarende spart 
hjertemuskulatur.   

Eksempel 2: Kreftpasienter mottar siden 
2005 som oftest cytostatika ved dagopp-
hold pa  sykestuen etter at første dose som 
regel er gitt i spesialisthelsetjenesten. Det 
skjer i samarbeid med kreftavdelingen ved 
UNN og andre avdelinger. Dermed slipper 
pasientene ukentlig skytteltrafikk til 
sykehuset med lange reiser i en periode 
ofte med ubehagelige symptomer ba de fra 
sykdommen og behandlingen. Det er stor 
tilfredshet blant brukerne med at behand-
lingstilbudet finnes lokalt. Cellegiftbe-
handling er definert som dagopphold pa  
sykestueplass. Pasienten bor hjemme. En 
behandling som strekker seg over to dager 
registreres som to dagopphold. Kreft var 
den diagnosegruppen som la beslag pa  
flest liggedøgn ved sykestuene i 2010. 

Eksempel 3: Planlagte blodtransfusjoner, 
og, en sjelden gang, transfusjon av 
trombocytter.  

Eksempel 4: Noen sykestuer gir dialyse, 
men hittil ikke Nordkapp (annet enn 
hjemmedialyse).  

Vi og en tilhørende gruppe av va re 
pasienter har et ønske om at vi skal kunne 
gi biologisk medisin til utvalgte grupper 
kronisk syke etter avtale med spesialist-
helsetjenesten. Pasienttid er en faktor som 
ma  tillegges større betydning. 

Sykestuene byr seg fram som en hensikts-
messig instans for a  koordinere kommu-
nehelsetjenestens interne, tverrfaglige 
samarbeid til enhver tid til de sykeste 
pasientene, ogsa  pa  tvers av institusjoner 
og hjemmebaserte tjenester. Sykestuene 
er velegnet som arena for samhandling 
mellom kommune og foretak om disse 
samme pasientene. Kravene som stilles til 
sykestuedrift ma  ikke minst rette seg mot 
kvalitet og omfang pa  samhandlingen 
mellom niva ene. Den administrative 
samhandlingen er grepet tak i, men den 
faglige samhandlingen er bare sa  vidt 
begynt. Det er et potensiale for a  utvikle 
gode samhandlingsformer i nettverk 
mellom grupper av kommuner og Finn-
markssykehuset med utgangspunkt i 
sykestuene. 70 % av innbyggerne i 
Finnmark bor i kommuner med sykestue-
funksjon. Det betyr at sykestuene bør 
være sentrale i betjeningen av en stor 
andel av de alvor syke i fylket, ba de de 
akutt og de kronisk syke.    

Finansieringen av sykestuene har vært 
basert pa  en gjensidig, fireparters forplik-
telse mellom kommunene, Finnmarkssy-
kehuset, Helse Nord og Staten. Grunnlaget 
er at denne helsetjenesteformen ivaretar 
felles utfordringer for utøving av helsetje-
nester innenfor særskilte rammebetingel-
ser i Finnmark. Rammebetingelsene er 
fordyrende for alle partene. Kommunene 
bærer om lag 50 % av utgiftene alene. 
Finnmarkssykehusets andel ga r betydelig 
ned ved at kommunene i a r vil motta KAD-
tilskudd for en del av virksomheten, og at 
dette tilskuddet ga r til fradrag pa  foreta-
kets andel.  

– Sykestueplasser er mer enn 
øyeblikkelig hjelp-senger 

Foto: Den norske legeforening 
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Samtidig som vi etablerer kreftbehandling 
etter en nasjonal standard, starter vi med 
dedikert helsepersonell som skal være 
pasienters og behandleres kontaktperson.  

Na  har vi begynt med standard behand-
lingsforløp av kreftpasienter. Det er 
innført et nytt begrep i kreftbehandling i 
Norge, nemlig «pakkeforløp». Pakkeforlø-
pene er nasjonale standardiserte behand-
lingsforløp med forløpstider, dvs anbefa-
linger om hvor raskt pasientene bør sluses 
gjennom utredning fram til behandlings-
start.   

Faste kontaktpersoner for pasienten 

Pa  sykehusene er det na  ansatt forløps-

koordinatorer. Disse skal være pasiente-
nes faste kontaktperson for hele behand-
lingsforløpet, en slags «pasientlos». 
Forløpskoordinatorene er tilgjengelig for 
pasienter, pa rørende og helsepersonell i 
kommunene.  

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig 
mandag–fredag kl 08–14 hele a ret 
gjennom, og har faste telefonnumre: 

Hammerfest sykehus:  901 78 120 
Kirkenes sykehus:  78 97 33 37 

Behandlingsforløpene er basert pa  
nasjonale faglige retningslinjer. Med 
utgangspunkt i en nasjonal standard skal 
et individuelt forløp for hver enkelt 

pasient tilrettelegges. Hensikten er a  gi 
kreftpasientene økt opplevelse av trygg-
het, kvalitet, koordinering og forutsig-
barhet.  

Pakkeforløpene innføres trinnvis i 2015. 
De fire første pakkeforløpene (tykk/
endetarm-, prostata-, bryst- og lungekreft) 
er allerede igang. Disse fire pakke-
forløpene utgjør omtrent halvparten av 
krefttilfellene. 

Pakkeforløpet starter ved mottak av 
henvisning 

Pasientforløpet registreres og monitore-
res i spesialisthelsetjenesten, der pakke-
forløpet starter ved mottak av henvisning. 
Pasientene henvises vanligvis fra fastlege, 
men ogsa  avtalespesialister, poliklinikker, 
røntgenavdelinger og screening-program 
kan være henvisende instanser. Den 
vanligste aktør her er fastlegen. 

Henvisningene skal være skrevet etter 
vurdering og undersøkelse i henhold til 
diagnoseveilederen for den aktuelle 
kreftformen. Fastlegene ma  være tydelig 
med a  meddele at det foreligger begrunnet 
mistanke om kreft i sin henvisning. 

Forløpstider 

Følgende forløpstider vil Finnmarkssyke-
huset bli ma lt pa :  

 Start pakkeforløp til Start utredning 

 Start utredning til Klinisk beslutning, 

 Klinisk beslutning til Start behandling  

 Start pakkeforløp til Start behandling 
(summen av de tre første) 

Forløpstidene vil variere for de fors-
kjellige kreftformene, og vil ogsa  avhenge 
av om det er snakk om oppstart av 
stra ling/kirurgi (der det vil gis rom for at 
det tar noe tid a  rigge til slik behandling) 
eller medisinsk behandling (som man 
forventer kan iverksettes raskere). 

Ma ling av disse forløpstidene vil bli 
nasjonalt publisert og vil komme til a  
innga  i grunnlaget for kvalitetsbasert 
finansiering av spesialisthelsetjenesten. 

Forløpstidene er normgivende, det vil si at 
anbefalte forløpstider ikke er noen ny 
pasientrettighet 

www.finnmarkssykehuset.no 

Pa  Finnmarkssykehusets hjemmesider er 
det lagt ut generell informasjon om 
pakkeforløpene i Finnmark, telefonnumre 
til forløpskoordinatorer samt pasient-
informasjon om pakkeforløp og ogsa  om 
de enkelte kreftformer. Informasjonen er 
tenkt brukt av pasienter, pa rørende, 
fastleger, annet kommunalt helsepersonell 
og av ansatte i Finnmarksykehuset selv. 

Det er viktig å vurdere 
innkomne henvisninger tidlig, 
slik at vi får anledning til å få 
pasienten til første utredning 
innen de anbefalte tidene.  

– Det blir en litt annen ma te a  organisere 
seg pa . Dette skal ikke bli merarbeid, men 
det vil kreve at vi jobber pa  litt andre 
ma ter. Vi fa r ikke flere pasienter, ikke 
andre typer pasienter, men vi ma  sørge for 
at vi har ledige timer til kreftpasientene. 
Da ma  man kanskje ha ledige timer i 
programmet, til disposisjon ved behov. 
Dersom det ikke er behov for akkurat den 
timen, kan timen brukes til en pasient som 
sta r pa  «kort varsel-liste», forklarer 
Harald G. Sunde.  

Gyn/føde i Hammerfest er en av de 
avdelingene som i dag har raskest 
vurdering. Men samtidig skal pasienter 
med mulig kreft tidligere inn til vurdering 
sammenlignet med andre pasienter. 
Spørsma let er da om gyn/føde er klare til 
a  tilpasse seg slik at pasientene blir 
vurdert enna  raskere, for a  sikre at 
pasienten blir utredet i tide.  

Dersom en henvisning sendes pa  en 
fredag, vil den leses pa  en mandag. Da har 
det ga tt tre dager allerede, sier overlege 
Ingrid Petrikke Olsen. – I slike tilfeller kan 
det være fornuftig at fastlegene ringer og 
forteller at de har sendt en henvisning 
som vi ma  behandle raskt, pa  samme ma te 
som de ringer og varsler om abortsøkende 
som er nær 12-ukers grensen for selv-
bestemt abort.  

Overlege Uwe Agledahl ved kirurgisk 
enhet i Hammerfest tror at andre pasien-
ter ma  vente lengre. 

– Det er klart at hvis man ikke tilfører 
foretaket nye ressurser sa  vil «ikke-
pakkepasienter» ma tte vente noe lengre 
na r pakkepasientene na  skal prioriteres. 
Man ma  ogsa  akseptere at noen timer sta r 
tomme for a  gardere seg mot at pakke-
pasienter ikke fa r time i tide. Hvor stort 
problem det blir, er vanskelig a  forutse na . 
Man skal ogsa  huske at pakkeforløpene 
blir innført uten ambisjoner om a  bedre 
overlevelsen pa  kreft. Samtidig er det 
a penbart at vi har en del a  ga  pa  na r det 
gjelder a  vurdere alle henvisninger raskt, 
sier Agledahl.  

Utredning og behandling til rett tid 

Harald Sunde går gjennom de nye pakkeforløpene for kreftbehand-

ling. Jo raskere henvisningen blir vurdert, jo større sjanse har 

pasienten til å få time innenfor de anbefalte fristene. 

Kreftpasienter får fast kontakt-
person 
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– Vi har innført en ny og bedre behandling 
som er enkel for pasienten og som sparer 
ressurser for helsevesenet.  

Forklaringen er enkel. Operasjonsstuene 
er dyre a  drifte og har begrenset kapasitet. 
Derfor ønsker overlege og medisinskfaglig 
ansvarlig Søren Nobaek heller a  behandle 
pasienten poliklinisk.  

– For a  kunne behandle pasienten poli-
klinisk vil vi innføre en ny behandlingsme-
tode der vi lukker den skadde venen, sier 
Nobaek. 

Den tidligere og tradisjonelle behandling-
en innebar at pasienten først ma tte pa  
røntgen for ultralyd av bena. Deretter kom 
pasienten til poliklinikken hvor det ble 
vurdert om pasienten trengte operasjon. 
Sa  ble pasienten satt pa  venteliste. Før 
operasjon ma tte det tas blodprøver. Pa  

operasjonsdagen ma  pasienten faste, fa  
veneflon, premedisineres, fa  narkose,  
intuberes og til slutt opereres. Etter 
operasjon kunne man forvente 2-4 uker 
sykemelding og smerter opp til 8 uker. Og 
dersom det var behov for operasjon i 
begge bena, ma tte alt dette gjøres i to 
omganger.  

Den tradisjonelle metoden kan vi sette 
strek over. 

– Med den nye behandlingen kommer 
pasienten til poliklinikken der legen selv 
utfører ultralyd. Legen avtaler eventuell 
operasjon, som gjøres ved nytt besøk pa  
poliklinikken. Operasjonen vil være over 
pa  45 minutter, og pasienten kan ga  hjem. 
Pasienten slipper faste og blodprøver og 
trenger ikke premedisin, intubering eller 
narkose. Prosedyren innebærer kun 
lokalbedøvelse og pasienten trenger ikke 
sykemelding. Begge bena kan opereres 
samtidig.  

Nobaek, som ønsker a  innføre den nye 
metoden, har gjennomført 800 slike 
operasjoner i Sverige.  

– Snart kan jeg lære LIS-legene a  utføre 
denne metoden. Og etter hvert kan vi tilby 
opplæring i metoden til Hammerfest 
sykehus, avslutter Nobaek. 

Kirkenes: Ny og bedre 
behandling av åreknuter 

 

 

Fastleger og alle andre som henviser til 

røntgen må lære seg nye rutiner for 

henvisning, før det nye røntgensystemet 

er på plass. Planlagt oppstart for det nye 

røntgensystemet i Finnmarkssykehuset er 

30. mai. 

Ansatte ved Finnmarkssykehuset får tilbud 

om opplæring i mai. Fastleger blir 

informert per brev.  

Det blir perioder med lavdrift og nedetid. 

Datoer blir informert om på Finnmarks-

sykehusets nettsider. Når det er nedetid, 

må manuelle rutiner tas i bruk. De som 

ikke kjenner manuelle systemer tidligere, 

må sette seg inn i disse allerede nå.  

Alle som henviser, ansatte og fastleger, vil 

få mer informasjon om hvordan de skal 

forholde seg til oppstartshelgen, som er 

planlagt 30. mai. Denne helgen er det kun 

papirhenvisninger som vil gjelde. Bilder vil 

kun være tilgjengelig på 

røntgenavdelingen. 

 

Superbrukere  

(kontaktpersoner for ansatte i 

Finnmarkssykehuset) 

Klinikk Hammerfest 

Øystein Kofoed  ................ T 78 42 11 54 

Else-Lill Utstrand  ............. T 78 42 11 57 

Grete Norvang  ................. T 78 42 11 48 

Klinikk Kirkenes 

Anita Heitmann Hansen  .. T 78 97 33 71 

Lill Tove Erikstad  .............. T 78 97 33 61 

Olav Thomassen  .............. T 78 97 33 62 

Ole Jørgen Ulvang  ........... T 78 97 33 73 

Nye rutiner for henvisning til røntgen 

Abortpille er den vanligste 
metoden for abort. Men selv om 
vår nyeste forskning viser at 
kvinnen ikke trenger å møte på 
sykehuset for kontroll, er det en 
risiko for at graviditetstesten 
ikke er god nok.  

Hvis kvinnen ikke har noen plager og er 
symptomfri, er eneste grunn til kontroll 
ved sykehuset, a  bekrefte at hun ikke 
lenger er gravid. Er det nødvendig a  bruke 
sykehusressurser for a  fa  svar pa  dette? 

I studien, ledet av gynekolog Kevin Sunde 
Oppegaard, som i februar ble publisert i 
The Lancet, ble nesten 1 000 kvinner i 
Østerrike, Finland, Sverige og Norge som 
skulle utføre medisinsk hjemmeabort, 
randomisert til egenkontroll og telefonisk 
oppfølging eller poliklinisk kontroll.  

De som fikk telefonisk oppfølging, gjen-
nomførte selv en semikvantitativ gravidi-
tetstest, som ma ler to niva er av svangers-
kapshormonet humant choriongonado-
tropin i urin. En slik test kan bekrefte en 
vellykket abort innen et kortere tidsinter-
vall enn det en vanlig graviditetstest kan. 

NRK skrev i mars om en kvinne i Tromsø 
som trodde at hjemmeaborten var vellyk-
ket, men graviditeten fortsatte, og hun 
valgte a  beholde barnet. Er det trygt nok 
med hjemmeabort? 

– I studien var det tre pa ga ende gravidite-
ter etter abort som ikke ble fanget opp av 
graviditetstesten. Denne testen kan derfor 
ikke anbefales som erstatning for klinisk 
kontroll før den er forbedret. At sa  fa  
hadde begynt med prevensjon e n ma ned 
etter aborten, er bekymringsfullt. Mange 
kvinner er ikke klar over at de kan bli 
gravide igjen etter en abort før neste 
menstruasjon. Kvinner som søker abort, 
trenger grundig prevensjonsveiledning og 
ma  informeres om at ingen behandling er 
hundre prosent effektiv og at ingen test er 
hundre prosent sikker, understreker 
Oppegaard. 

Graviditetstest 
etter abortpille er 
ikke god nok 
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Foreslår en ny tilnærming til 
pasientene og deres historier i 
psykoterapi.  

Tidligere har det ofte vært diskusjoner om 
hvorvidt psykiatriske pasienter «ta ler» a  
lese sin egen journal eller om de er for 
«ømta lige og ustabile».  I kontrast til det 
argumenterer psykologspesialist og 
forsker Malin Fors  for at det ikke bare ga r 
an, men at det ogsa  kan ha en terapeutisk 
gevinst. Spesielt for pasienter med mer 
alvorlig problematikk. 

Med artikkelen «Collaborative Reading of 
Medical Records in Psychotherapy: A 
Feminist Psychoanalytic Proposal about 
Narrative and Empowerment», diskuterer 
hun og medforfatteren hvordan pasient og 
psykolog kan lese pasientens journal i 
felleskap som en del av den terapeutiske 
prosessen. Det teoretiske rasjonale eller 
fremgangsma ten bak slik tilnærming er 
ikke tidligere beskrevet i forsknings-
litteraturen selv om enkelte terapeuter 
helt sikkert ogsa  tidligere gjort dette med 
sine pasienter pa  intuitivt grunnlag. Na  
mener de at pasientens og terapeutens 
samarbeid rundt journallesingen kan 
styrke den terapeutiske alliansen, øke 
gjensidig forsta else av pasientens proble-
mer og støtte pasientens autonomi, ansvar 
og selvrespekt. De ser at metoden er 
særlig egnet for personer med mer 
alvorlig problematikk. I artikkelen 
beskrives felles journallesing sammen 
med en anonym kvinne med tidligere 
episoder av voldelig utagering for a  vise 
pa  hvordan metoden konkret kan vare til 
hjelp.  

Det er minst tre fordeler med felleslesing 
av journalen i psykoterapi: informasjons-
verdi for ba de terapeut og pasient, 
relasjonsverdien i a  utjevne noen makt-
aspekter av behandlingsforholdet og 
formidle at ingen informasjon er skjult. 
Men mest betydningsfullt, er den terapeu-
tiske verdien.  

A  involvere pasienten i diagnostiske 
dilemmaer og behandlingsmuligheter 
bidrar til økt terapeutisk innsikt, økt 

terapeutisk allianse og stimulerer ogsa  til 
assosiasjoner og minner. 

Erfaringer fra tidligere forskning pa  
pasienttilgang pa  journaler i somatiske 
sammenheng, og bruk av a pne journaler 
pa  psykiatrisk sengepost, danner et 
bakteppe for a  beskrive hvordan felles 
lesing av pasientjournalen kan brukes som 
et verktøy ogsa  innenfor psykoterapi.  

Artikkelen er antatt for publisering i 
Psychoanalytic Psychology.  

Nancy McWilliams, PhD, Professor ved Rutgers 
University Graduate School of Applied & Professional 
Psychology, New Jersey, USA. 

Fors, M. & McWilliams, N. (in press). Collaborative 
Reading of Medical Records in Psychotherapy: A 
Feminist Psychoanalytic Proposal about Narrative and 
Empowerment. Psychoanalytic Psychology. 

Tromsøstudenter får lære 
om svangerskapskramper 

Jordmor Charlotte Agnete 
Mannsverk og avdelingsoverlege 
Ingrid Petrikke Olsen fra 
Finnmarkssykehuset underviste 
jordmorstudentene i Tromsø om 
svangerskapskramper og 
svangerskapsforgiftning. 

– Det er viktig at vi som jobber ute i 
kommuner og pa  lokalsykehus fa r komme 
inn i undervisningen av framtidige 
jordmødre, forteller Olsen. – Va r virkelig-
het er nok litt annerledes enn den som 
studentene ser pa  et universitetssykehus. 
Vi jobber jo hver dag med gravide og kan i 
tillegg til teoretisk undervisning ogsa  
bidra med hvordan vi praktisk jobber na r 
det er lange avstander og mye vær. Det er 
faktorer som vi vet virker skremmende pa  
nyutdannede som kommer til Finnmark. I 
undervisningen avdramatiserer vi det. 

– Og sa  er det bra at vi kan fa  lov til a  vise 
oss frem som de robuste fagfolk vi er. 

Leder for jordmorutdanningen ved 
universitet i Tromsø, Kari Bjerck, forteller 
at de har den eneste jordmorutdanningen 
nord for Trondheim. 

– Vi bruker hele Helse-Nord som praksis-
felt. Det er derfor verdifullt at studentene 
møter forelesere tilknyttet andre helse-
foretak enn UNN. Lokalsykehus og 
komunalt tilsatte jordmødre i distriktet 
sta r med andre utfordringer enn man gjør 
i Tromsø. Ingrid Petrikke er god pa  a  
trekke fram at avstander og lokal bered-
skap er viktige element i individuell 
vurdering av ulike syekhistorier. 

Jordmor Mannsverk forteller at hun selv 
fikk svangerskapskramper i forbindelse 
med en fødsel for to a r siden, og derfor 
kunne bidra med en selvopplevd pasient-
historie. Olsen var overlege pa  vakt da det 
skjedde, sa  en bedre førsteha nds gjengivel-
se av kasuistikken er det vanskelig a  tenke 
seg. 

– Dette var en utrolig lærerik opplevelse. 
Det er moro a  være med na r Ingrid 
underviser. Det er ogsa  veldig tilfredsstil-
lende at det som skjedde med meg kan 
bidra til at andre som blir rammet kan fa  
god hjelp. 

Dette er andre a ret pa  rad at fagfolkene fra 
Finnmark underviser pa  universitetet i 
Tromsø, og de regner med a  være tilbake 
igjen til neste a r. 

 

– Les journa-
len sammen 
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Hvis man ikke jobber med barn 
til daglig kan det være utford-
rende å snakke med barn og 
foreldre.  

Barn trenger at voksne loser dem gjennom 
følelsesmessige pa kjenninger og ubehage-
lige opplevelser. I et samspill mellom 
voksne og barn ma  tempoet og taktskiftet  
følge barnet.  

Vi har barneansvarlige i Finnmarkssyke-
huset. Bruk dem for a  øke din kompetanse 
om barn som pa rørende.  Barneansvarlig 
skal fremme og koordinere helseperso-
nells oppfølging av barn som pa rørende. 
Det er altsa  ikke barneansvarlig som alene 
skal sta  for ivaretakelsen av barna. I stedet 
skal han eller hun arbeide for at kollegaer 
bidrar til a  ivareta pasientenes barn pa  en 
god ma te.  

Den kanskje viktigste oppgaven til 
barneansvarlige er a  fremme barneper-
spektivet slik at det blir en naturlig og 
integrert del av det helsefremmende 
arbeidet. Ma let er a  gi helsehjelp til 
foreldre som rommer omsorgen for 
pasientens barn. Dette kan du gjøre 
gjennom a  tematisere barnas situasjon i 
ulike faglige sammenhenger; behandlings-
møter, rapporter og fagdiskusjoner.  

Om å lytte så barn snakker 

– Å lytte er noe annet og mer enn «a  høre». 
Det innebærer a  være oppmerksom, ikke 
bare pa  ordene, men ogsa  pa  intensjonene 
og følelsene bak. For a  fa  det til, ma  vi 
konsentrere oss om øyeblikket, sta r det i 
veilederen «Snakk med meg» fra Barne- og 
likestillingsdepartementet.  

Om å snakke så barn lytter 

– Like viktig som a  kunne lytte sa  barn 
snakker er det a  kunne snakke sa  barn 
lytter. Barn og unge trenger at voksne 
tilfører dialogen sine egne tanker, betrakt-
ninger og prøvende beskrivelser som 
barnet eventuelt kan kjenne seg igjen i. 
Barn kan oppleve lettelse over a  slippe a  
skulle svare pa  spørsma l, og heller lytte til 
va re tanker, refleksjoner og gjettende 
forsøk pa  a  beskrive hvordan det muligens 
kan være «a  være meg», sta r det i samme 
veileder.  

Disse er barneansvarlige 

I Kirkenes: Linn Marita Nilsen (intensiv), 
Martha Ekhorn, (kir/ort/DKI), Maria 
Nikolaisen (føde/gyn), Kari Beate Engseth 
(FMR), A sa Wikman (Hab/Art), Elna 
Warelius (Medisin)

I Hammerfest: Linn-Anett Rirud, Barnean-
svarlig koordinator i svangerskapspermi-
sjon ut 2015), Lill Hege Engenes 
(kreftpoliklinikken), Stina Nilsen (kir/ort 
sengepost), Pia Birgitte Berg (Medisin), 
Karoline Berglund (Medisin), Stina W. 
Kristiansen (Akuttmottaket), Marianne 
Paulsen (Barn), Heidi Olsen (Intensiv og 
DKI) og  Linda Sma bach Henriksen (Føde/
gyn) 

Døgnavd Post Alta: Greta Suhr Thomassen, 
Beathe Mikalsen, Renate Ha gensen . 
Døgnavd Tana: Anja Somby, Irja Hansen, 
BUP Kirkenes: Aina Kristoffersen, 

BUP Hammerfest: Christina Grønnum,  

SANKS barn og unge: Tove Laiti, SANKS 
voksne/ Døgnavd Lakselv: Tonje Samuel-
sen, VPP Alta: Hanne Vang, VPP Alta APAT: 
Tonje Haldorsen, VPP Hammerfest: Mari 
Myrland, VPP Lakselv: Sonja Tornvik, 
VPP/AAT Tana: Hilde Gunn Schanche, VPP 
Kirkenes: Ingunn Børresen, Finnmarkskli-
nikken: Ellen Inger Marie Sara,  

Hege Amundsen er foretakets koordinator 
for barn som pa rørende, og kan veilede og 
undervise helsepersonellet pa  din 
avdeling.  

Nå trener studentene fra 
sykepleie-, radiologi- og 
medisinstudiet i Tromsø på 
ledelse, kommunikasjon og 
samarbeid for å håndtere 
alvorlig skadde. 

Na r studentene fa r den skadde pasienten 
foran seg, vet hver og en hva de med sin 
fagkunnskap ma  gjøre. Men vet de 
hvordan de sammen skal behandle 
pasienten pa  en best mulig ma te? 

Professor Torben Wisborg fra Hammerfest 
sykehus underviser studentene i 
teamwork. 

– Universitetet har ikke tradisjon for a  øve 
studentene pa  tvers av faggrupper. Fram 
til na  har studentene hatt parallelle og 
adskilte løp. Na r en medisinstudent er 
ferdig med studiet skal legen ikke bare 
gjøre sin jobb og behandle en alvorlig 
skadd pasient, men ogsa  delta i og etter 
hvert lede et stort team med sykepleiere, 
anestesileger og radiolog. Det kan vi 
nesten ikke forvente uten at de har trent 
pa  teamarbeid pa  forha nd. 

Studenten selv ønsker slik trening, og na  
kan vi tilby treningsmetoden, etter 
modellen vi har brukt pa  sykehuset siden 
1997.   

– De som skal bli leger, har stor nytte av a  
se hvor mye en sykepleier kan og eventu-
elt ikke kan ha ndtere, og motsatt er det 
nyttig for sykepleieren a  vite hva legene 
gjør. Studentene fikk mange aha-
opplevelser under treningen.  

UiT Norges Arktiske universitet øver 
studentene etter samme prinsipper som 
Stiftelsen BEST, og med ressurser fra 
BEST. BEST-prosjektet startet i 1997 med 
økonomisk støtte fra Legeforeningen, 
Hordaland fylkeskommune og Hammer-
fest sykehus og sykehus i Hordaland. 
Initiativet kom blant annet fra anestesile-
ge Torben Wisborg. Ma lsetningen var a  
bedre ledelse, kommunikasjon og samar-
beid rundt alvorlig skadde pasienter 
gjennom tverrfaglig opplæring av team 
lokalt pa  sykehusene. Virkeligheten er jo 
slik at et hvert sykehus med akuttfunksjon 
ma  kunne foresta  den initiale behandling 
av slike pasienter, tross godt utbygd 
luftambulanse og traumesentre ved 
universitetssykehusene. 

Lege- og sykepleiestudenter 
trener sammen for første gang  

Foto: Bjørn-Kåre Iversen, uit.no/helsefak 

Synes du det er vanskelig når du 
møter barn som pårørende?  
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I løpet av 2015 skal alle pasienter fa  
elektronisk tilgang til deler av sin pasient-
journal hos Finnmarkssykehuset. Va re 
pasienter skal kunne logge seg pa  den 
nasjonale helseportalen helsenorge.no og 
fa  vist blant annet journalnotater og 
henvisninger. 

En ønsket utvikling 

At pasienter fa r elektronisk tilgang til sin 
pasientjournal er en ønsket utvikling fra 
norske myndigheter. Stortingsmeldingen 
E n innbygger, e n journal sla r fast at 
norske pasienter skal kunne fa  pasient-
journalen sin elektronisk. 

I Finnmarkssykehuset er det Renate 
Jakobsson og Nils Petter Hallonen som 
leder arbeidet med a  innføre «Min 
pasientjournal» 

– Hvilke endringer vil elektronisk tilgang 
bety for helsepersonellet som skriver i 
journalen? 

– I dag fa r pasienter som ønsker det, 
utskrift av sin journal fra sykehuset na r de 
ber om det, pa  papir eller en CD. Den store 
endringen for helsepersonellet blir at 
pasientene kan lese journaldokumenter 
med en gang behandleren har godkjent 
det. Det er mange som lurer pa  hvilke 

dokumenter pasientene fa r tilgang til, og 
om løsningen vil endre forholdet mellom 
behandler og pasient. Vi ma  nok regne 
med at det kan komme flere spørsma l om 
konkrete ting i journalen. Hvis det er noe 
pasientene ikke forsta r om sin egen helse, 
har de krav pa  fa  det forklart. 

Noe informasjon kan sperres 

Som hovedregel skal alle journaldoku-
menter være tilgjengelige for pasienten, 
men det finnes noen unntak. Det kan for 
eksempel være tilfeller av vold i parfor-
hold der man ma  regne med at pasientens 
partner ogsa  fa r tilgang til journalen.  I en 
nyere versjon av DIPS er det mulig a  
merke dokumenter med at dette er 
dokumenter pasienten ikke skal ha innsyn 
i, sa  fremt det er lovhjemmel for det. 
Helsepersonell vil fa  informasjon og 
opplæring i dette. 

Utsette godkjenning 

Det kan tenkes situasjoner der behandle-
ren ønsker a  snakke med pasienten før de 
leser sin journal pa  nettet, for eksempel 
na r en pasient nettopp har fa tt en alvorlig 
diagnose. Dette kan ogsa  skje i tilfeller der 
legen ønsker a  sjekke forhold utenfor 
sykehuset, som mistanke om vold i nære 
relasjoner før pasienten eller foresatte gis 
innsyn. I slike situasjoner kan behandle-
ren utsette godkjenning av journaldoku-
mentet til de har fa tt snakket med 
pasienten eller avsluttet undersøkelsene 
sine. 

Flere faser 

I første omgang skal pasientene i Nord-
Norge fa  tilgang til a  se og lese de vanligste 
dokumentene som ligger i pasientjourna-
len, for eksempel journalnotater og 
epikriser. De fa r ogsa  tilgang til a  se loggen 

som viser hvem som har sett pa  et enkelt 
dokument. Røntgenbilder og laboratorie-
svar er teknisk utfordrende a  vise, sa  disse 
er ikke med na  i starten. 

Helse Nord ønsker a  utvide den elektro-
niske pasientjournalen til ogsa  a  kunne se 
og endre timer, og a  kunne ha annen 
enkel, elektronisk dialog med sykehuset. 
Dette er tjenester som kan komme etter 
hvert. 

Samarbeid med flere 

Prosjektet i Helse Nord er et samarbeid 
mellom flere parter: Helsenorge.no/
Helsedirektoratet, DIPS, Nasjonalt senter 
for telemedisin, Helse Nord IKT, helsefore-
takene og Helse Nord RHF. 

Du finner mer informasjon om prosjektet 
pa  Helse Nords nettsider. 

Docmap kurs for ledere Tirsdag 26. mai 2015 kl. 08:00 Datarom, klinikk Kirkenes 

Docmap kurs for superbrukere Onsdag 27. mai 2015 kl. 08:00 Datarom, klinikk Kirkenes 

Internt HMS-grunnkurs Del 1: 
Todagers samling i Kirkenes 

Onsdag 27. mai 2015 kl. 08:00 – 
torsdag 28. mai 2015 kl. 16:00 

LMS-lokalet, Kirkenes sykehus 

Docmap kurs for brukere Torsdag 28. mai 2015 kl. 08:00 Datarom, klinikk Kirkenes 

Docmap kurs for brukere Torsdag 28. mai 2015 kl. 09:30 Datarom, klinikk Kirkenes 

Docmap kurs for brukere Torsdag 28. mai 2015 kl. 12:00 Datarom, klinikk Kirkenes 

HR-KALENDER mai 
Alltid oppdatert oversikt pa  http://intranett.finnmarkssykehuset.no/Kurs/ 

«Min pasientjournal»: 
Les egen journal på internett 

Stortingsmeldingen Én innbygger, én journal 
sier at journalen skal bli tilgjengelig elek-
tronisk for pasienten. 

Rett til innsyn i pasientjournalen har norske 
pasienter hatt i mange år, og den ble 
tydeliggjort i pasientrettighetsloven som 
kom i 2001. 

Et forprosjekt i Nasjonalt senter for sam-
handling og telemedisin (NST) og Universi-
tetssykehuset Nord-Norge undersøkte i 
2012–2013 vilkårene for å kunne gi 
pasienter elektronisk tilgang. 

I 2013 bestemte Helse Nord RHF at 
prosjektet skulle gjennomføres for alle 
sykehuspasienter i Nord-Norge. 

I løpet av 2015 skal alle nordnorske sykehus-
pasienter som ønsker det, kunne logge seg 
inn via helsenorge.no i sin pasientjournal. 

Renate Jakobsson Nils-Petter Hallonen 

http://www.helse-nord.no/elektronisk-tilgang-til-pasientjournal/category36262.html
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/docmap-kurs-for-ledere-4
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/docmap-kurs-for-ledere-3
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/del-1-to-dagers-samling-i-kirkenes
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/del-1-to-dagers-samling-i-kirkenes
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/docmap-kurs-for-ledere-5
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/docmap-kurs-for-ledere-6
http://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/docmap-kurs-for-ledere-7
http://intranett.finnmarkssykehuset.no/Kurs/

