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LEDER 
Forskningsleder 

Me�e Kjær 

D enne utgaven av avisa er 

et temanummer om 

forskning: Ny viten. 

F orskning er en av våre !ire 

lovpålagte hovedoppgaver, 

og det er !lere grunner til at 

dette er en viktig aktivitet for 

helseforetaket. For det første 

er det slik at god helseforsk-

ning gir kunnskaper som 

direkte og indirekte fører til 

bedre klinisk virksomhet – 

altså bedre pasientbehandling. 

Det er mange ting som er 

spesielt for Finnmark, som 

lange avstander og !lerspråklig 

og !lerkulturell befolkning, og 

ved at vi selv kan forske og 

skaffe kunnskap om disse 

forholdene gjør det oss nokså 

direkte bedre i stand til å gi 

gode helsetjenester i 

Finnmark. I tillegg bidrar vi 

naturligvis også med mer 

generell medisinsk forskning 

som kan komme til nytte både i 

Norge og resten av verden. 

E t aktivt forskningsmiljø er 

også en viktig faktor i det 

å skape interessante og stabile 

fagmiljøer, som gjør det 

attraktivt for høyt kvali!iserte 

spesialister å slå seg ned i 

Finnmark. På den måten bidrar 

god forskning både til 

rekruttering og stabilisering av 

fagfolk. 

Jubilanter i juni 
Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50	år	

tirsdag	2.		 Runa	Wiik	Leistad,	Kirurgisk/ortopedisk	sengepost	HS	

torsdag	4.		 Øyvind	Krystad,	BUP	Hammerfest	

lørdag	27.		 Eva	Tharaldsteen,	Intensiv	avd	HS	

søndag	28.		 Mona	Aslaksen,	Regnskap	

søndag	28.		 Susann	Sandell	Larsen,	Lønn	Kirkenes	

60	år	

fredag	5.		 Inger	Lise	Balandin,	Klinikkledelse	psykiatri	

lørdag	6.		 Liv	Turid	Andreassen,	Føde-/gyn.	sengepost	HS	

70	år	

mandag	29.		Sverker	Sti	Axel	Arver,	BUP	Øst	Finnmark	

Anse�elsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt	i	25	år	

mandag	15.		Arnt	R.	Johannessen,	Kirurgiske	leger	HS	

lørdag	20.		 Reidun	Johansen,	Kjøkken	DPS	Øst	

torsdag	25.		 Tonje	Holst	Samuelsen,	Psykiatriske	avdelinger	sengeposter	

Ansatt	i	35	år	

lørdag	20.		 Runa	Wiik	Leistad,	Kirurgisk/ortopedisk	sengepost	HS	

tirsdag	23.		 Aud	Torill	Seljemo,	Fysikalsk	medisin	og	rehabilitering	

Jubilanter i juli 
Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50	år	

tirsdag	7.		 Tove	M.	Grønnli,	AMK	Finnmark	

tirsdag	7.		 Susanne	Lyngedal,	Intensiv	avd	HS	

torsdag	9.		 Anne-K	Manz	Kristiansen,	Psykiatriske	avdelinger	sengeposter	

torsdag	16.		 Unni	Jenssen,	DPS	Vest-Finnmark	

mandag	20.		Nazmi	Ramadani,	Operasjons	avd	HS	

tirsdag	28.		 Nann-Helen	Jespersen,	Kirurgisk	polklinikk	KS	

60	år	

søndag	5.			 Randi	R	Hjertø,	Intensiv	avd	HS	

Anse�elsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt	i	25	år	

lørdag	11.		 Tove	Gjetmundsen,	Sekretærtjeneste	MED	Pol	KS	

lørdag	11.		 Unn	Sissel	Juliussen,	Føde-/gyn.	sengepost	HS	

torsdag	16.		 Karen	Maria	Wilhelmsen,	BUP	Midt	Finnmark	

Ansatt	i	35	år	

tirsdag	7.		 Berit	Larsen,	Sekretærtjenste	KIR	poliklinikk	KS	

Merkedager		
juni–juli		
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Faktaboksen: 

Forskning i 
Finnmarks-
sykehuset 
 

A= rlig	(2014)	bruker	vi	ca.	
11millioner	av	interne	og	eksterne	
midler	til	forskning.	

Professorer	
1	i	Hammerfest	
1	i	Kirkenes	

Ansatte	med	forskerkompetanse	
7	i	Hammerfest	
2	i	Kirkenes	
9	i	Psykisk	helsevern	og	rus	

Ansatte	som	holder	på	med	
doktorgradsarbeid	
3	i	Hammerfest	
4	i	Kirkenes	
4	i	Psykisk	helsevern	og	rus	

10	vitenskapelige	artikler		
publisert	av	ansatte	i	2014.	
6	artikler	hittil	i	år.	

Hva skal vi skrive om? 

Send	tips	til	redaksjonen:	
solsida@8innmarkssykehuset.no 

Dobbelt	så	mange	til	
overvektspoliklinikken	

Trykkes hos: 

Antall konsultasjoner ved 

overvektspoliklinikken har 

nesten doblet seg fra 2013 4l 

2014. Poliklinikken behandlet 

48 nye pasienter i 2014.  

Lene Løkke, spesialsykepleier 

lene.lokke@finnmarkssykehuset.no 

Vi	vet	at	livsstilsendring	i	forkant	gir	et	
bedre	langtidsresultat	etter	kirurgi,	med	et	
varig	vekttap.	

I	2013	var	det	117,	og	i	2014	var	det	
197	konsultasjoner.	Overvektspoli-
klinikken	ved	Klinikk	Hammerfest	tilbyr	
utredning	og	behandling	av	voksne	
pasienter	i	Vest-Finnmark	med	sykelig	
overvekt	samt	eventuelle	følgetilstander	
av	overvekten.	Pasienter	møter	et	team	
bestående	av	overlege	Håkon	Wahl,	
konstituert	overlege	Linn	N.	Tjønsø,	
klinisk	ernæringsfysiolog	Ulla	Uhrskov	og	
sykepleier	Lene	Løkke.	

Vi	ønsker	å	gi	et	tilbud	der	pasientene	
opplever	et	helhetlig	konservativt	behand-
lingsopplegg	parallelt	med,	eller	som	
alternativ	til	vurdering	for	barriatrisk	
kirurgi	ved	Nordlandssykehuset.	Pasi-
entene	tilbys	grundig	utredning	av	
somatisk	og	psykisk	helsesituasjon,	
funksjonsnivå,	behandlingsmotivasjon	og	
livsstil,	og	det	legges	spesiell	vekt	på	
følgetilstander	av	overvekt.		

De	følges	opp	med	hjelp	til	konservative	
livvstilstiltak	i	fasen	fram	mot	eventuell	
henvisning	til	kirurg,	eller	så	lenge	det	er	
nødvendig	dersom	pasienten	ikke	ønsker	
kirurgi.	

Henvisning	til	kirurgi	skal	tidligst	skje	

6	måneder	etter	oppstart	av	konservativ	
behandling,	som	i	praksis	betyr	6	måneder	
etter	første	konsultasjon	i	spesialisthelse-
tjenesten.		

Alle	pasienter	med	overvekt	(uavhengig	av	
grad	eller	tilleggskomplikasjoner)	skal	
følges	opp	av	fastlege	initialt,	og	henvises	
til	spesialisthelsetjenesten	dersom	en	ikke	
innen	rimelig	tid	har	oppnådd	behand-
lingsmålene.		

Vi	tror	at	pasienter	med	sykelig	overvekt	
og/eller	følgetilstander	av	overvekt	bør	få	
en	god	tverrfaglig	oppfølging	så	tidlig	som	
mulig.	Ved	Klinikk	Hammerfest	har	vi	
derfor	ikke	satt	som	betingelse	at	behand-
ling	skal	være	forsøkt	i	primærhelsetje-
nesten	før	henvisning	til	spesialist-
helsetjenesten.		

Vi	tror	imidlertid	at	kunnskapsrike	
fastleger	med	motivasjon	vil	kunne	følge	
opp	pasienten	med	et	godt	tilbud,	spesielt	
der	avstanden	til	spesialisthelsetjenesten	
er	stor.	Vi	håper	at	fastlegene	ikke	nøler	å	
ta	kontakt	med	oss	ved	Overvektspoli-
klinikken	når	det	er	behov	for	råd,	vei-
ledning	etc.	

Tidligere	ble	pasienter	med	sykelig	
overvekt	behandlet	ved	Nordlandssyke-
huset.	I	2010	ble	det	besluttet	av	Helse	
Nord	RHF	at	utredning	av	pasienter	for	
overvektskirurgi	skal	foregå	ved	de	lokale	
helseforetakene.	Fastleger	i	Finnmark	skal	
henvise	pasienter	til	overvektspoliklinik-
ken	i	Hammerfest.	Barn	med	sykelig	
overvekt	følges	opp	av	Barneavdelingen,	
Klinikk	Hammerfest.	

Høsten	2012	ble	Overvektspoliklinikken	
etablert	som	en	underenhet	under	
Medisinsk	poliklinikk.	

Illustrasjon: Colourbox.com 
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Tema: 

Ny	viten	i	Finn-
markssykehuset	

Legemidler, rus og 
skade i Finnmark 
Vi har for lite kunnskap om sammen-

hengen mellom bruken av rusgivende 

stoffer og skader i Finnmark. Derfor har 

vi begynt et forskningsprosjekt der vi 

leter e�er sammenhenger.  

Thomas Wilson, anestesilege  

thomas.wilson@finnmarkssykehuset.no 

Vi	vet	fra	andre	studier	og	statistikk	at	det	
er	sammenheng	mellom	for	eksempel	
alkohol	og	tra!ikkulykker,	og	mellom	
sovemedisin	og	hoftebrudd.	Vi	vet	mye	
mindre	om	sammenhengen	mellom	
rusgivende	legemidler	og	skade	–	og	dette	
gjelder	både	lokalt,	nasjonalt	og	inter-
nasjonalt.	Finnmark	var	i	2013	på	volds-
toppen	i	landet	med	antall	anmeldte	

voldshendelser	pr	1000	innbyggere.	Neste	
på	listen,	med	god	margin	bak	oss,	var	
Oslo.		

Vi	vet	ikke	årsaken	til	dette,	men	for	å	
komme	nærmere	forhold	vi	kan	forebygge	
eller	behandle,	må	vi	som	spesialisthelse-
tjeneste	nettopp	bidra	med	å	forske.		

Mål 

Folkehelseinstituttet	har	tatt	initiativ	til	å	
utføre	denne	studien	i	Finnmark,	som	et	
samarbeidsprosjekt	med	Finnmarkssyke-
huset.	Målet	med	studien	er	å	undersøke	
sammenhengen	mellom	bruk	av	alkohol,	
narkotika	og	rusgivende	legemidler	og	
skade/overdose	i	Finnmark.		

Metode 

Det	innebærer	at	vi	tar	en	blodprøve	av	
alle	pasienter	fra	18	år	og	over	som	
innlegges	pga	skade	(uansett	årsak)	eller	
overdose,	samt	at	sykepleier	og	pasient	

utfyller	et	spørreskjema	omkring	ulykken	
og	forhold	som	kan	ha	betydning	for	
hendelsen.	

Blodprøvene	analyseres	kun	etter	at	
samtykke	fra	pasienten	er	innhentet,	og	de	
lagres	sikkert	i	en	biobank	ved	Folkehelse-
instituttet	i	Oslo.	Spørreskjemaer	registre-
res,	og	det	etterregistreres	utskrivelses-
diagnoser	og	informasjon	om	blant	annet	
triage.	Blodprøvene	undersøkes	for	
alkohol,	rusgivende	legemidler	som	

Vi	driver	mye	forskning	i	Finnmarkssykehuset.		

Hvert	år	samles	forskerne	i	Karasjok	for	å	presentere	prosjekter	og	utveksle	

erfaringer.	Bildet	over	er	fra	årets	samling	i	mai.	

Prosjektgruppe 

Prosjektleder: Thomas Wilson, 

 LiS, aku;avdelingen Hammerfest 

Marit Fivesdal 

 sykepleier, aku;mo;aket Hammerfest 

Toril Danielsen 

Anna Lena Fernhag 

 sykepleiere, aku;mo;aket Kirkenes 
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kodein og andre opiater, sovemedisin og 

beroligende midler, og narkotika som 

cannabis, amfetaminer, kokain osv. 

Gjennomføring 

Datainnsamlingen	startet	i	januar	2015	i	
Hammerfest	og	i	februar	i	Kirkenes.	
Studien	tenkes	utført	over	1,5	år	med	
omtrent	1500	pasienter.	Studien	er	
godkjent	av	regional	etisk	komité	som	
sikrer	at	alt	gjøres	med	respekt	for	
pasientenes	privatliv	og	sikkerhet.		

Prosjektgruppen 

Det	er	utarbeidet	informasjonsmateriell	
på	!lere	språk,	og	det	er	ansatt	tre	syke-
pleiere	på	akuttmottakene	som	holder	
styr	på	den	daglige	innsamlingen	og	
registreringen	av	opplysninger.	

Tidligere studier 

Et	lignende	studie	fra	2007–2008	ved	
Ullevål	Sykehus	viste	en	forekomst	på	
44	%	positive	blodprøver.	27	%	var	for	
alkohol.	I	12%	ble	det	påvist	kombinasjo-
ner	av	alkohol,	medisiner	eller	illegale	
stoffer.	Man	fant	mest	sløvende	legemidler	
hos	damer	over	65	år	og	mest	kombina-
sjoner	hos	menn	under	35	år.	76	%	av	
funnene	var	ved	voldsskader,	mens	
medisiner	var	vanligst	i	hjemmeulykker	
(39	%).	Den	studien	er	fra	et	helt	annet	
opptaksområde	uten	de	utfordringer	vi	
har	i	Finnmark	med	avstander	og	en	
annen	befolkningsoppbygning,	så	det	er	
absolutt	relevant	med	både	mer	og	
oppdatert	informasjon.	

Parallelle prosjekter 

Samtidig	med	dette	prosjektet	pågår	det	et	
veikantstudie	som	skal	undersøke	
forekomsten	av	alkohol,	rusgivende	
legemidler	og	narkotika	i	normaltra!ikken	
i	Finnmark.	Disse	tallene	kan	vi	sammen-
ligne	med	for	å	beregne	risiko.	Videre	er	
det	et	samarbeid	med	sykehusene	i	
Murmansk,	som	gjør	en	lignende	studie	på	
tra!ikkulykker	på	sin	side	av	grensen.		

Nytteverdi 

Det	blir	interessant	å	se	hvilke	tall	vi	får	i	
Finnmark,	nettopp	fordi	det	er	mye	vi	ikke	
vet.	Vi	har	indikasjoner	på	at	det	nok	er	et	
høyere	tall	enn	vi	ville	ønske,	men	det	at	vi	
kan	komme	nærmere	detaljene	gjør	at	vi	
lettere	kan	sette	inn	forebyggende	tiltak	
på	riktig	sted.		

Klinisk arbeid og forskning 

Dette	er	et	veldig	stort	arbeid,	spesielt	for	
sykepleierne	i	akuttmottakene	på	begge	
våre	klinikker	som	møter	pasientene	og	
gjennomfører	studien	til	daglig.	Jeg	vil	
rette	en	stor	honnør	til	dem.	Det	er	ikke	
lett	i	en	travel	hverdag,	men	det	er	en	
utrolig	viktig	oppgave	som	de	utfører	med	
briljans	i	tillegg	til	alle	sine	andre	oppga-
ver.	Denne	studien	og	samarbeidet	med	de	
andre	forskningsgruppene	kommer	til	å	gi	
viktig	og	nyttig	informasjon	ikke	bare	for	
vårt	eget	sykehus,	men	også	nasjonalt	og	
internasjonalt.	

Finnmarkinger har 
god førstehjelps-
kompetanse 
Forskere fra Norges Ark4ske Universi-

tetet i Tromsø og Finnmarkssykehuset 

har funnet at den førstehjelpen som 

blir gi� før ambulansepersonellet 

ankommer er god. 

På	grunn	av	store	avstander	i	fylket	er	det	
ofte	at	andre	har	startet	førstehjelp	før	
ambulansen	kommer	til.	Tidligere	
forskning	har	vist	at	rask	førstehjelp	er	
viktig,	men	det	er	ikke	forsket	mye	på	i	
hvor	stor	grad	tidlig	førstehjelp	gis.		

Gjennom	18	måneder	har	professor	
Torben	Wisborg,	Håkon	Kvåle	Bakke	og	
Tine	Steinvik	studert	408	ulykker,	der	det	
har	blitt	gitt	tidlig	førstehjelp	i	97	%	av	
tilfellene.	Studien	ble	gjennomført	ved	at	
ambulansepersonell	som	kom	til	stedet	
har	notert	ned	detaljer	om	den	tidlige	
førstehjelpen	som	var	blitt	utført.	

Funnene	viser	at	sikring	av	frie	luftveier	
ble	gjort	korrekt	i	76	%	av	de	41	tilfellene	
der	det	var	nødvendig.	I	48	av	63	tilfeller	
ble	det	utført	korrekt	metode	for	å	stanse	
blødninger.	Det	var	fare	for	hypotermi	i	
204	tilfeller,	hvorav	62	%	gjorde	tiltak	for	
å	forhindre	hypotermi.		

Det	ble	også	notert	hvem	av	de	tidlige	
førstehjelperne	som	hadde	førstehjelps-
trening.	Selv	om	det	var	en	del	der	
førstehjelpskunnskapene	ikke	var	
registrert,	viste	det	seg	at	de	med	opplæ-
ring	i	førstehjelp	ga	klart	bedre	førstehjelp	
enn	de	som	ikke	hadde	slik	trening.	
Overraskende	mange	situasjoner	med	
behov	for	førstehjelp	oppsto	der	en	
helsearbeider	var	til	stede.	Det	ser	ut	til	å	
være	god	grunn	til	at	alt	helsepersonell	
vedlikeholder	sine	kunnskaper	i	første-
hjelp.		

Konklusjonen	er	at	majoriteten	av	de	
skadde	pasientene	i	studien	mottok	
korrekt	prehospital	førstehjelp.	Det	er	et	
tydelig	behov	for	forbedring,	spesielt	for	å	
redusere	faren	for	hypotermi.	Kvaliteten	
på	den	førstehjelpen	som	gis,	avhenger	av	
om	førstehjelperne	har	trent	på	første-
hjelp.	Studien	har	ikke	sett	på	hvorvidt	
førstehjelpen	har	bidratt	til	økt	over-
levelse.		

En pille plassert i 
skjeden gir skånsom 
operasjon 
Finnmarksforskning kan få økt betyd-

ning for kvinner e�er internasjonal 

omtale.  

Nylig	ble	forskningen	til	den	mangeårige	
gynekologen	og	forskeren	ved	Finnmarks-
sykehuset,	Kevin	Sunde	Oppegaard,	
internasjonalt	anerkjent.	Det	ble	i	april	
publisert	en	Cochrane-review	som	
omtaler	to	studier	ledet	av	Finnmarkssy-
kehuset	i	2008	og	2010.		

–	At	forskningen	til	Oppegaard	blir	
presentert,	og	i	så	stor	grad	vektlagt	av	
Cochrane-gruppen,	er	et	kvalitetsstempel,	
og	betyr	at	forskningen	holder	høy	
internasjonal	standard,	sier	forsknings-
leder	i	Finnmarkssykehuset,	Mette	Kjær.		

Cochrane	er	en	organisasjon	som	består	
av	anerkjente	forskere	som	frivillig	
arbeider	med	å	gjennomgå	litteraturen	for	
å	gi	råd	til	beslutningstakere,	det	være	seg	
helsemyndigheter	eller	spesialisthelse-

tjenesten,	om	hva	som	er	den	beste	
praksis,	og	som	bør	implementeres	i	
behandling	av	pasienter.		

Et	problem	i	forbindelse	med	operasjon,	
er	at	livmorhalsen	ikke	er	tilstrekkelig	
myk,	og	komplikasjoner	kan	derfor	opp-
stå.	Det	er	rundt	fem	kvinner	hver	måned	i	
Finnmark	som	undersøkes	og	opereres	
der	det	er	fare	for	komplikasjoner,	og	
halvparten	av	komplikasjonene	skyldes	
utfordringer	med	for	stiv	livmorhals.		

–	Med	en	slik	internasjonal	anerkjennelse,	
åpner	det	for	endring	av	praksis	og	helt	
klart	viktigst	her:	reduserte	antall	
komplikasjoner	ved	operasjon	i	livmor,	
sier	Kjær.		

Lege	og	forsker	Kevin	Sunde	Oppegaard	
har	forbedret	metoden	for	forbehandling	
av	livmorhalsen	før	inngrep	i	livmorhulen,	
slik	at	det	blir	mest	mulig	skånsomt	for	
kvinnen.	I	perioden	2001–2009	ledet	han	
!ire	forskningsstudier	med	legemiddelet	
mot	magesår	–	misoprostol	–	som	påvise-
lig	gjør	livmorhalsen	myk.	Legemiddel-
produsenten	har	imidlertid	ikke	godkjent	
bruken	av	legemiddelet	til	dette	formålet.	
Legemiddelet	er	billig	og	trygt,	og	det	har	
derfor	vært	stor	interesse	knyttet	til	disse	
studiene.	
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Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 
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I sin avhandling har Kevin Sunde Oppe-

gaard og hans medarbeidere vist at 

metodene man tidligere brukte ikke var 
optimale. Kvinnene kan sette tablettene i 

skjeden selv hjemme. Dette gjør livmor-

halsen hurtigere myk, og med færre 

bivirkninger sammenlignet med å svelge 

tablettene.  

Undersøkelser viser at kvinnene synes det 

er greit å sette tabletter i skjeden selv. 
Dette gjelder også kvinner fra land utenfor 

Norden. Oppegaard og medarbeidere fant 

at misoprostol er effektiv både hos 

gravide og ikke-gravide kvinner, men ikke 

hos kvinner etter overgangsalderen. Hvis 

kvinner etter overgangsalderen bruker 

kvinnelig kjønnshormon i skjeden i 14 

dager, vil misoprostol virke også hos disse. 

Det har tidligere blitt vist at medika-

mentet gjør livmorhalsen myk hos gravide 

kvinner, men det var usikkert om den 

kunne ha effekt på ikke-gravide kvinner 

som skal opereres i livmoren. Pillen er i 

utgangspunktet lagd for å svelges, men 
gruppen fant at ved å plassere pillen 

direkte i skjeden, kunne livmorhalsen 

gjøres myk også hos ikke-gravide. Oppe-

gaards gruppe er en av de første som har 

utført en studie som pålitelig påviser at 

behandlingen fungerer på kvinner etter 
overgangsalderen, dersom de samtidig 

også bruker kvinnelig kjønnshormon. 

Oppegaards slekt stammer opprinnelig fra 

Nordland og Troms, men utvandret til 

Afrika på begynnelsen av 1900-tallet. Han 

ble født i Kenya i 1967 og !lyttet til Norge i 

1981. Han fullførte embedsstudiet i 
medisin ved Universitetet i Oslo i 1995 og 

begynte å spesialisere seg innenfor 

fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2000. 

Han ble godkjent spesialist i 2006. Han 

ledet sitt første forskningsprosjekt i 2001 

og forsvarte sin doktogradsavhandling i 

2009. 

Vår abor>orskning 
kan endre inter-
nasjonale ru4ner 
Nylig skrev Karolinska Ins4tutet om 

hvordan abor>orskningen som er gjort 

av blant annet mangeårig gynekolog 

ved Finnmarkssykehuset, Hammerfest, 

Kevin Sunde Oppegaard, kan endre 

internasjonale ru4ner.  

I	november	presenterte	Oppegaard	sine	
funn	i	en	artikkel	på	nett	i	en	av	de	høyest	
rangerte	medisinske	tidsskrift,	The	Lancet,	
og	i	februar	kom	artikkelen	i	papirutgaven	
av	The	Lancet.		

Nå	skriver	universitetet	Karolinska	
Institutet	at	denne	forskningen	og	et	
lignende	forskningsresultat	fra	Karolinska,	
kan	føre	til	en	endring	av	internasjonale	
rutiner.		

–	Det	er	jo	for	tidlig	å	si	nå,	om	WHO	vil	

bruke	våre	funn.	WHO	har	!inansiert	deler	
av	den	andre	studien,	så	det	viser	at	de	
ønsker	å	vite	mer	om	dette	fagfeltet,	sier	
Oppegaard.		

Oppegaard	startet	studien	med	utgangs-
punkt	i	Finnmark,	der	store	avstander	og	
harde	værfohold	stiller	spesielle	krav	til	
prosedyrer.	Det	!innes	to	metoder	å	
avbryte	et	svangerskap	på,	enten	kirur-
gisk,	eller	med	medikamenter	(abortpille).	
Medikamentell	abort	er	vanligst,	men	
tradisjonelt	har	det	blitt	fulgt	opp	av	
sykehuskontroll.	Oppegaards	forskning	
viser	at	det	ikke	er	nødvendig	med	
sykehusbesøk	etter	medikamentell	abort.		

–	Dersom	WHO	lar	dette	bli	styrende	for	
nye	internasjonale	rutiner,	vil	det	få	stor	
betydning	for	land	med	store	avstander	til	
sykehus,	eller	liten	tilgang	på	sykehus.	For	
eksempel	i	Uganda,	hvor	det	er	langt	
mellom	legene,	kan	medikamentell	abort	
følges	opp	av	jordmødre	i	distriktene,	sier	
Oppegaard.		

Nå	jobber	Oppegaard	ved	Lillestrøm	
sykehus.	Han	holder	foredrag	over	hele	
verden	og	besøker	Hammerfest	i	forbin-
delse	med	årsmøtet	i	Nordnorsk	forening	
for	gynekologi	og	obstetrikk	11.	og	
12.	juni.	Han	skal	blant	annet	besøke	
Canada	og	er	invitert	til	California	for	å	
holde	foredrag	for	Gynuity,	en	helseorga-
nisasjon	som	jobber	for	at	medisinsk	
kompetanse	skal	være	lettere	tilgjengelig	
for	verdens	befolkning,	en	organisasjon	
som	blant	annet	er	sponset	av	Bill	Gates.	

Graviditetstest e�er 
abortpille er ikke god 
nok 
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	å	bekrefte	at	hun	ikke	
lenger	er	gravid.	Er	det	nødvendig	å	bruke	
sykehusressurser	for	å	få	svar	på	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	!ikk	telefonisk	oppfølging,	
gjennomførte	selv	en	semikvantitativ	
graviditetstest,	som	måler	to	nivåer	av	
svangerskapshormonet	humant	chorion-
gonadotropin	i	urin.	En	slik	test	kan	
bekrefte	en	vellykket	abort	innen	et	
kortere	tidsintervall	enn	det	en	vanlig	
graviditetstest	kan.	

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

–	I	studien	var	det	tre	pågående	graviditeter	
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	så	få	hadde	
begynt	med	prevensjon	én	måned	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	må	informeres	
om	at	ingen	behandling	er	hundre	prosent	
effektiv	og	at	ingen	test	er	hundre	prosent	
sikker,	understreker	Oppegaard.	

Illustrasjonfoto: Colourbox.com 
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Ønsker	mer	student-
forskning	

Har du noen gang tenkt «De�e 

skulle jeg ønske noen hadde 

forsket på»? Nå kan du få 

ønsket di� oppfylt. 

–	Hvert	år	skriver	studenter	i	helsefagene	
hundrevis	av	master-	og	bacheloroppga-
ver.	Disse	oppgavene	skal	handle	om	
forskning	som	studentene	gjør	innenfor	et	
gitt	tema.	Studentene	har	derfor	et	stort	
og	jevnt	behov	for	gode	forsknings-
prosjekter.	Samtidig	går	det	mange	
klinikere	rundt	i	helsetjenesten	som	
gjerne	skulle	hatt	mer	kunnskap	om	de	
forskjelligste	temaer.		Disse	må	vi	jo	få	
koblet	sammen,	sier	Marianne	Vanem.		

Sammen	med	forskningsleder	Mette	Kjær	
leder	hun	et	prosjekt	som	skal	gjøre	det	
lettere	for	studenter	og	forskningsprosjek-
ter	å	!inne	hverandre.	Finnmarks-
sykehuset	har	bevilget	innovasjonsmidler	
til	et	prosjekt	som	skal	få	etablert	en	
database	over	forskningsprosjekter,	
studenter	og	arbeidsgivere.		

–	Ideen	til	databasen	springer	ut	fra	
prosjektet	«Recruit	and	Retain»	som	ble	
avsluttet	i	!jor	sommer.	Vi	ser	at	studenter	
som	har	tatt	noe	av	utdanningen	sin	i	
Finnmark,	har	større	sannsynlighet	for	å	
søke	jobb	i	Finnmark	etter	studiet,	og	vi	
tror	på	samme	måten	at	studenter	som	
har	forsket	i	Finnmark	på	temaer	som	er	
relevante	for	Finnmark,	også	vil	være	mer	
tilbøyelige	til	å	jobbe	her	senere.	På	den	
måten	ser	vi	for	oss	en	dobbel	gevinst:	
relevant	forskning	og	styrket	rekruttering.	
Hadde	dette	vært	en	tabloidavis,	ville	jeg	
ha	vært	fristet	til	å	kalle	det	et	Kinderegg,	
ler	Vanem.	

–	Vi	håper	at	databasen	skal	være	i	drift	i	
løpet	av	høsten	2015.	Her	skal	arbeids-
givere	kunne	legge	inn	ideer	til	forsk-
ningsprosjekter,	og	det	er	også	tenkt	at	
studenter	selv	skal	registrere	egne	
prosjektideer	og	søke	etter	oppdrag	og	
arbeidsgivere.	Ferdige	prosjekter	av	nyere	
dato	skal	også	registreres	her,	slik	at	
studentene	kan	se	om	ideen	deres	allerede	
har	vært	forsket	på,	samt	hente	inspira-
sjon	til	nye	prosjektoppgaver.	

Men	for	at	databasen	skal	bli	et	nyttig	
verktøy	når	den	kommer	i	drift,	så	må	vi	få	
inn	så	mange	ideer	til	forskningsprosjek-
ter	som	mulig	nå	på	forhånd.	Så	hvis	du	
har	noe	du	skulle	ønske	at	noen	hadde	
forsket	på,	ta	kontakt	med	Marianne	
Vanem	eller	Mette	Kjær,	for	å	få	registrert	
prosjektideen	din	i	databasen.	

Kontakt 

Marianne Vanem,	prosjektleder	
marianne.vanem@!innmarkssykehuset.no	
Mette Kjær,	forskningsleder	
mette.kjaer@!innmarkssykehuset.no	

Me;e Kjær (t.v) og Marianne Vanem 

Prosjektet omfa;er i første omgang  
master- og bacheloroppgaver, samt 

5. årsoppgaven Al medisinerstudenter. 

Temaene i databasen er avgrenset Al 

ArkAsk helse, distriktsmedisin, 

distriktssykepleie, samhandling (dvs 

primær- og spesialisthelsevesen i 
Finnmark), rural helse, samisk helse, 

kulturforståelse, etnisitet, urbefolkning + 

Finnmark og nordområder.  

Databasen utvikles av Glesbygds-

medicinskt centrum i Storuman i Sverige.  

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 

KS Nord-Norge i Finnmarkssykehuset. 

Ruth Persen ny 

leder for DPS Øst 

E�er at Åse Mathisen Holberg 
har gå� av med pensjon, overtar 

Ruth Persen (58) som leder for 

DPS Øst.  

Ruth	Persen	kommer	fra	stillingen	som	
nestleder	i	SANKS,	avdelingsleder	for	
avdeling	voksne	og	enhetsleder	for	
akutteamet	og	VPP.		

–	Jeg	er	så	glad	for	at	jeg	har	fått	denne	
jobben.	Jeg	gleder	meg	veldig.	Nå	skal	jeg	
overta	ansvaret	for	en	veldrevet	avdeling,	
og	arbeidet	etter	en	leder	som	har	gjort	en	
god	jobb,	sier	Persen.	

Persen	sier	at	DPS	Øst	over	tid	har	levert	
gode	resultater	innen	en	rekke	kvalitets-
indikatorer	som	fristbrudd,	belegg,	
epikrisetid	og	økonomi.		

–	Når	jeg	ser	gjennom	det	som	DPS	Øst	har	
levert,	ser	jeg	at	vi	ligger	bra	an.		

Persen	har	mange	års	erfaring	fra	Klinikk	
Psykisk	helsevern	og	rus,	med	!lere	runder	
med	endringer.	

–	Jeg	har	jobbet	med	endringer	hele	mitt	
liv.	Det	er	utfordringer	jeg	behersker	og	
liker,	men	jeg	skal	ikke	revolusjonere	noe	i	
DPS	Øst.	Jeg	skal	sette	meg	inn	i	driften,	se	
hvordan	det	jobbes,	bli	kjent	med	med-
arbeiderne	og	kulturen.	Jeg	skal	ikke	
endre	noe,	men	det	er	alltid	rom	for	
forbedringer,	sier	Persen.	

Hun	ser	allerede	at	det	blir	en	tøffere	
konkurranse	om	pasientene.		

–	Vi	vil	kanskje	etter	hvert	merke	at	vi	får	
konkurranse	fra	private	aktører.	Da	må	jeg	
og	mine	medarbeidere	sørge	for	at	vi	har	
et	tilbud	som	våre	pasienter	velger.	Jeg	
kjenner	fagområdet	godt	etter	åtte	år	i	
SANKS.		

Persen	begynner	allerede	22.	juni.	
Arbeidsstedet	vil	være	Tana.	

–	Men	jeg	vil	også	være	en	del	i	Kirkenes	
der	vi	har	BUP	og	VPP.		

CV:	Kommunal-	og	sosialhøgskolen	i	Oslo.	
Nasjonalt	topplederprogram.	Lederjobber	
i	Karasjok	kommune	og	Porsanger	
kommune.		
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Disse	kan	bli	frem-
tidens	ledere	

15 potensielle ledere deltar i 

foretakets nye program leder-

mobilisering, ni måneder med 

bevisstgjøring, trening og ledelse 

i praksis.  

15	kandidater	er	valgt	ut	på	bakgrunn	av	
motivasjon	og	ønske	om	å	gjøre	en	
forskjell.		

–	Dette	er	helt	nytt.	Sammen	med	tre	
andre	foretak	er	vi	de	første	som	gjør	
dette,	sier	HR-sjef	Lena	Elisabeth	Nielsen.			

Ønsker	egeninnsikt	og	mer	kunnskap	
om	ledelse	

–	Jeg	forventer	at	lederprogrammet	gir	
meg	mer	innsikt	i	hva	ledelsesarbeid	
innebærer,	sier	Katri	Somby.		

–	Jeg	ønsker	å	lære	mer	om	ledelse	i	
foretaket	og	mer	om	meg	selv.	Og	få	en	
tilbakemelding	på	om	jeg	er	rett	person	
for	foretaket	når	det	gjelder	ledelse,	sier	
Yury	Yarkov.		

–	Målet	mitt	er	å	bli	bedre	kjent	med	meg	
selv,	og	få	se	organisasjonen	Finnmarkssy-
kehuset	fra	en	annen	vinkel,	sier	Line	
Skauen.		

–	Mitt	mål	er	å	bli	en	knakende	god	leder,	
så	Finnmarkssykehuset	blir	best.	Jeg	
ønsker	å	bli	kjent	med	de	andre	som	også	
skal	bli	knakende	gode	ledere,	slik	at	vi	får	
et	godt	samarbeid.	Programmet	gir	en	
unik	mulighet	til	å	etablere	nettverk,	sier	
Camilla	Svegaard	

Inspirerende	program	

–	Den	første	samlingen	var	både	spennen-
de	og	nyttig.	Innledningen	til	Torbjørn	
(administrerende	direktør	Torbjørn	Aas,	
red.	anm.)	og	hans	tanker	om	ledelse	var	

bra.	Vi	har	dannet	re!leksjonsgrupper	som	
vil	være	verdifullt,	sier	Hilde	Ingebrigtsen	

–	Programmet	inspirerer	allerede	til	å	gå	i	
gang	med	ledelse.	Den	første	samlingen	
har	inspirert	til	å	bruke	ledelsesteori	i	
praktisk	handling.	Vi	har	dannet	tverr-
faglige	grupper,	som	inspirerer	til	å	jobbe	
mer	tverrfaglig,	sier	Hilde	Kristiansen.	

	

60 studiepoeng 

+ full jobb 

Nylig fullførte foretakets første 

kull lederstudie med eksamen i 

markedsføring.  

Programmet	har	vært	rettet	mot	enhets-
ledernivået	i	foretaket.	Tilbudet	om	leder-
utdanning	startet	etter	en	lederunder-
søkelse	der	kun	25	%	av	våre	ledere	
svarte	at	de	har	ledelse	som	fag	i	sin	
utdannelseskombinasjon.	

–	Vi	satser	i	tiden	fremover	på	leder-

nettverk	på	tvers	av	avdelinger	og	

klinikker	der	ledelse	er	fokus.	Disse	har	i	

så	måte	også	vært	en	pilot	på	dette,	sier	

HR-sjef	Lena	Elisabeth	Nielsen.		

Deltakerne	har	fulgt	et	fulltidsstudium	ved	

UiTø	campus	Finnmark	dette	studieåret	i	

kombinasjon	med	100	%	lederjobb.	

–	Det	står	det	respekt	av,	sier	Nielsen.	

Disse	har	fullført		

Hammerfest:		

Bryndis	Rogde	
Anette	Mortensen	
Kenneth	Grav	HR,		

Alta:	

Hanne	Vang		
Ragnhild	Hanne	Nilsen		
Stig	Aksel	Opgård		
Evy	Adamsen	HR		

Kirkenes:		

Siw	Paulsen		
Ann-Karin	Hedmann		
Kristin	Jannicke	Pedersen	
Line	Nilsen	

Til	høsten	starter	nye	på.	Studiet	er	
endret,	slik	at	kandidatene	tar	et	fulltids-
studium	over	to	år	i	stedet	for	ett.	

17 % av dagens ledere i sykehus er over 60 

år. Dette viser at spesialisthelsetjenesten 

har behov for mange nye ledere i årene 

som kommer.  

- Det er tradisjonelt ikke mange søkere per 

stilling. De siste 3 årene har Finnmarkssyke-

huset hatt 1,3 søkere per lederstilling i snitt 

og det ønsker vi å gjøre noe med, sier HR-

sjef Lena Elisabeth Nielsen. 

Nasjonal ledelsesutvikling, i samarbeid med 

Finnmarkssykehuset og andre helseforetak, 

står bak initiativet ledermobilisering. I 2015 

gjennomføres det en pilot ved fire utvalgte 

foretak. Her får lederkandidater som har 

søkt om plass en unik mulighet til å prøve 

ut om ledelse er noe for seg.  

Deltakerne skal få mulighet til å utforske og 

reflektere over hva det innebærer å være 

leder. De skal bli bedre kjent med seg selv – 

sine styrker og utviklingsområder. 

Lederkandidatforløpet går over 9 måneder 

og består av samlinger, refleksjonsgrupper, 

egenarbeid og praktiske ledelsesoppgaver. 

Det forventes at lederkandidatene vil bruke 

ca 9 dager av sin arbeidstid til å gjennom-

føre forløpet, og at nærmeste leder legger 

til rette for dette. All aktivitet vil foregå 

lokalt på det enkelte foretak, med unntak 

av en nasjonal treningssamling. 

Illustrasjonfoto: Colourbox.com 
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–	Æ	leve!	
Fisker	Kjell	Danielsen	til	anestesilege	Frode	Skoglund		

i	det	han	blir	heist	om	bord	i	Sea	King-helikopteret	

Nylig kunne vi lese en drama4sk historie i VG om en rednings-

aksjon der fem fiskere ble reddet fra iskalde Barentshavet 

110 kilometer utenfor BåtsJord i januar. Redningshelikopteret 

hentet fiskerne som hadde vært over to 4mer i vannet.  

Om bord i helikopteret var anestesilege Frode Skoglund.  

Illustrasjonfoto: Colourbox.com 
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– Da vi dro ut i Barentshavet i vinter, var 

det Nils Arne Ro som var fartøysjef. Vi 

planla underveis i helikopteret hvordan vi 
skulle løse oppdraget. Vi så for oss ulike 

scenarier. Til slutt sa han: «Husk på, at nå 

skal vi kun gjøre det vi har trent på.» Med 

den beskjeden !ikk han oss fokusert. I en 

krevende situasjon klarte han å ivareta 

resten av crewet på redningshelikopteret 

på en god måte, sier Skoglund.  

Hvordan Skoglund forbereder seg av-

henger av typen oppdrag. De medisinske 

vurderingene gjelder behandling og 

behandlingsnivå, og hvor raskt pasienten 

trenger behandling. 

– Hvis det er snakk om et forlis eller 

alvorlig skadde, så bruker vi ikke noe tid 
på bakken. Da er det kun om å gjøre å 

komme seg i maskinen. Hvis pasienten 

ikke er alvorlig skadd eller syk, skaffer vi 

oss mest mulig informasjon. Er været 

dårlig? Ut fra denne informasjonen må vi 

se på hvordan pasienten kan få best mulig 

behandling underveis til sykehuset. Noen 
ganger ender det da med at pasienten ikke 

transporteres av oss. De !leste mindre 

alvorlige tilfellene håndteres av ambu-

lansepersonell og legevaktslegen.  

Skoglund har kompetansen og rednings-

helikopteret har utstyret til å ivareta alle 

livsnødvendige funksjoner.  

– Vi kan sikre luftveier, gi pustehjelp og 

støtte blodsirkulasjonen. Om bord i 

redningshelikopteret har vi avansert 

medsinskteknisk utstyr som respirator, 

monitorering, sprøytepumper og medika-

menter. Om nødvendig legger vi pasienten 
i kunstig koma. Vi holder pasienten i live 

til vi kommer til sykehus hvor pasienten 

kan få den behandlingen han trenger.   

– Får du høy puls på denne typen oppdrag? 

– Nei, men man blir dedikert. Man går inn i 

et «modus» der man ønsker å yte best 

mulig og være skjerpet.  

Skoglund er opptatt av at resten av 

crewet, som består av fartøysjefen, 

andrepiloten, maskinisten, rednings-

mannen og systemoperatøren/

navigatøren, skal jobbe godt sammen.  

– Det er et unikt miljø å jobbe i, med sterk 

fokusering på å få jobben utført. Vi ønsker 

å være løsningsorienterte. Vi har som 

regel en brief før oppdraget, og selv om 

hver og en har sin de!inerte rolle, gir alle 

råd til hverandre.  

– Kan de kommentere på ditt fagfelt? 

– Ja, ikke bare kan de det, men jeg ønsker 
at de skal gjøre det. Alle kan spørre og gi 

råd slik at vi kan løse oppgaven sammen. 

Det som er alfa og omega, er at hele 

crewet fungerer. Jeg forsøker å ta alle 

tidlig med i informasjonen om oppdraget. 

Alle har ulikt erfaringsgrunnlag, noen har 
jobbet i mange år og kjenner Finnmarks-
vidda og kysten veldig godt. Jeg liker å få 
så mye informasjon og hjelp som mulig. 
Målet er klart: Hvordan kan vi løse 
oppdraget til pasientens eller havaristens 
beste. Fartøysjefene viser god ledelse og 
får alle til å bidra.  

– Når du sitter i lufta? Hva er i hodet ditt? 

– Hvordan skal vi løse dette videre? Hva 
har skjedd og hvor skal vi dra? Sammen 
med redningsmannen ser jeg på hva vi 
trenger med oss ut av helikopteret for å 
stabilisere pasienten. Det er pasientens 
sykdom eller skade som avgjør om vi skal 
til lokalsykehus eller rett til universitets-
sykehus. Hvis det for eksempel er en 
hodeskade må vi inn til universitets-

sykehus. De aller !leste blir !lydd til 
lokalsykehus hvor de får god behandling. 

Skoglund, som opprinnelig er fra Andøy, 
og med bestefar fra Komag!jord i Alta!jor-
den, har fast stilling ved 330-skvadronen 
avdeling Banak, der han jobber seks uker i 
året på redningshelikopteret. Til vanlig er 
han overlege ved Operasjon- og intensiv-
klinikken på UNN Tromsø, og har tidligere 
også hatt stilling som anestesilege på 
helikopteret og !lyet i Tromsø. 

– Jeg har jobbet i !lere år på rednings-
helikopteret, men fortsatt er jeg langt fra 
utlært hva angår lokalkunnskap. På 
redningshelikopteret jobber folk både fra 
kysten og fra indre Finnmark som har god 
lokalkunnskap. De !leste har også lang 
fartstid. Du må være bevisst avstandene, 
for å planlegge oppdragene riktig, og det å 
ha lokalsykehusene i nærheten føles trygt.  

Skoglund følger pasienten helt til han vet 
at han eller hun blir godt ivaretatt av 
kompetent personell.  

– Etter oppdraget med helikopteret går vi 
gjennom hendelsen fra A til A=  med crewet. 
Vi har en form på debriefen som gjør at 
hver og en kan se på sin innsats, og se på 
hva vi kan gjøre bedre neste gang. Det gjør 
arbeidsklimaet bra når alle tør å være 
ærlige.  

 Det er viktig å ha en god sjef. Hanne 
Iversen er min arbeidsgiver. Hanne følger 
med og gir meg konstruktiv kritikk, så det 
betyr mye å ha henne bak seg. Hun er en 
perfekt sjef. Hun er en sterk pådriver for 
utvikle tjenesten og gjøre oss bedre. 
Fallhøyden er stor, både bokstavlig og 
billedlig. Vi jobber på kanten av hva en 
kan klare, og noen ganger klarer vi ikke å 
redde liv. Da er det viktig å ha full støtte i 
ryggen. 

Sjefen på Banak, Nils Christian Kaaresen, 
er også en sjef som ivaretar oss legene. 
Han sørger for at vi er en del av crewet 
selv om vi ikke er ansatt i forsvaret. Vi må 
regelmessig være med ut og !ly for å trene 
på søk, heising, nødprosedyrer etc. Dette 
gjør vi to ganger daglig for å bli gode. 

– Kan du beskrive stemningen om bord 
når ting går bra? 

– Da er stemningen til å ta og føle på. Som i 
vinter, under havarioppdraget der fem 
!iskere ble reddet fra forliset av !iskeskøy-
ta Østbanken. Det første Kjell Danielsen sa 
da han kom om bord i helikopteret, var: 
«Æ leve!»  Det var en fantastisk følelse å 
redde liv. Det å kunne bidra og gjøre en 
forskjell, og vite at man har hjulpet noen, 
er utrolig.  

– Fiskere er tøffe folk. Disse fem gjorde en 
fantastisk jobb der ute, under dyktig 
ledelse av skipperen sin, Aleksander 
Lyngberg. Jeg ser og lærer mye av folk i 
andre yrkesgrupper. At de klarte å holde 
Kjell i live i !låta og at de bevarte roen, det 
tar jeg med meg videre.   

«Nå	skal	vi	kun	
gjøre	det	vi	
har	trent	på»	

Frode Skoglund på jobb i Sea King-en 
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Anestesilege Hanne Iversen 

Aksidentell  
hypotermi 
I januar 2014 kom Veileder for håndte-

ring av aksidentell hypotermi i Helse 

Nord, utarbeidet av Ole Magnus 

Filseth, Knut Fredriksen, Tor Magne 

Gamst, Mads Gilbert, Nina Hesselberg 

og Torvind Næsheim. Her er et kort 

sammendrag. 

Aksidentell	hypotermi	defineres	som	et	

traume	og	inngår	i	Helse	Nords	traumesys-

tem.	Samhandling	om	behandling	av	ofre	

for	aksidentell	hypotermi	skal	følge	

kommunikasjonsprotokoll	for	alvorlig	
skadde	i	Helse	Nord.	Tidligst	mulig	kontakt	
etableres	med	vakthavende	AMK-lege	ved	

R-AMK	i	Tromsø	som	også	skal	delta	i	den	

videre	kommunikasjonen	og	beslutnings-

prosessen	av	faglige	og	logistiske	årsaker.		

Ofre	for	aksidentell	hypotermi	med	stabil	

sirkulasjon	kan	få	aktiv	ekstern	oppvar-
ming	(varmluftsteppe)	ved	samtlige	
sykehus	med	kirurgisk	akuttfunksjon	i	
Nord-Norge	og	på	Svalbard.	Hypoterme	
pasienter	uten	tegn	til	liv	kan	tåle	AHLR	i	
!lere	timer	og	varmes	opp	på	hjerte-lunge-
maskin	med	godt	resultat.		

Hypoterme	pasienter	med	bærende	
sirkulasjon	gis	aktiv	ekstern	oppvarming	
under	transport	til	nærmeste	sykehus	
med	kirurgisk	akuttfunksjon.	Ved	tvil	om	
pasientens	sirkulasjon	er	bærende,	eller	
ved	sirkulasjonsstans,	skal	pasienten	som	
hovedregel	transporteres	direkte	til	UNN	
Tromsø	under	pågående	AHLR	for	
oppvarming	på	hjerte-lunge-maskin.		

Pasienter	med	stabil	sirkulasjon	og	
kjernetemperatur	<	35	°C	kan	varmes	opp	
eksternt	med	varmluftsteppe.	Ved	
kjernetemperatur	<	28	°C	og/eller	ustabil	
sirkulasjon	opprettes	snarest	trekantsam-
tale	mellom	lokal	traumeleder	og	regional	
traumeleder	og	AMK-lege	ved	UNN	
Tromsø.	Ved	ikke-bærende	sirkulasjon	
eller	aksidentell	hypoterm	sirkulasjons-
stans	med	kjernetemperatur	<	32	°C	og		
s-K+	<	12	mmol∙L-1	skal	pasienten	fraktes	
til	UNN	Tromsø	under	pågående	AHLR	for	
oppvarming	på	hjerte-lunge-maskin.	

Ny� traumesystem 
4lpasset Finnmark? 

Forslag 4l ny� traumesystem har vært 

på høring. Finnmarkssykehuset har 

svart. Anestesilege Hanne Iversen 

mener den ikke vektlegger bil- og 

båtambulanse godt nok.  

Fagdirektørene	i	de	regionale	helseforetak	
ga	i	november	2013	Nasjonal	Kompetan-
setjeneste	for	Traumatologi	i	oppdrag	å	
lede	revisjon	av	«Organisering	av	behand-
lingen	av	alvorlig	skadde	pasienter	–	

Traumesystem»	fra	2006.	Et	nytt	forslag	
til	traumesystem,	Traumesystem	i	Norge	
2015	har	vært	på	høring,	og	høringsfristen	
gikk	ut	1.	juni.		

Finnmarkssykehuset	har	levert	sitt	
høringssvar.	I	tillegg	har	Hanne	Iversen,	

anestesilege	ved	Hammerfest	sykehus	og	
fagansvarlig	ved	redningshelikopteret,	
som	medlem	i	Fagråd	for	akuttmedisin	i	
Helse	Nord	levert	et	høringssvar.	

	I	svaret	skriver	de	rett	ut	at	kapittelet	om	
ambulansetjenesten	må	skrives	om.	

–	Ambulansetjenesten	er	ryggraden	i	vår	
prehospitale	traumeberedskap,	sammen	
med	legevaktlege.	Det	utkastet	vi	har	fått	
til	høring,	legger	for	lite	vekt	på	bil-	og	
båtambulansen,	og	viser	hvor	forskjellig	
virkeligheten	framstår	i	ulike	deler	av	
landet.	Luftambulansetjenesten	er	et	
supplement	til	bil-	og	båtambulanse,	men	
vil	ikke	alltid	være	pålitelig	på	grunn	av	
vær,	samtidighet	og	avstander,	sier	
Iversen.		

Om	lag	10	%	av	befolkningen	skades	årlig,	
og	100	000	skades	så	alvorlig	at	de	
trenger	behandling	i	sykehus.	A= rlig	dør	
2	500	fortrinnsvis	unge	og	tidligere	friske	
personer	av	skader.	Skader	er	den	
hyppigste	dødsårsak	i	befolkningen	under	
3540	år.	Kvaliteten	på	behandlingen	av	
alvorlig	skader	betyr	mye	for	utfallet	med	
tanke	på	overlevelse	og	følgetilstander.	
Behandlingen	vil	oftest	være	tidskritisk,	
og	er	avhengig	av	umiddelbart	tilgjengelig	
og	godt	forberedt	kompetanse.	Et	traume-
system	er	en	organisering	av	alle	ressur-
ser	i	den	kjeden	som	behandler	den	
alvorlig	skadde	pasient,	der	sømløs	
overlapping	og	informasjons!lyt	tilstrebes	
i	et	system	uten	terskler	eller	!laskehalser.	
Traumesystemet	omfatter	derfor	alle	ledd,	
fra	forebygging	over	førstehjelp	på	
skadested	til	rehabilitering,	det	inkluderer	
pasienterfaringer	og	implementering	av	
overvåkningssystemer	som	det	nasjonale	
traumeregister.	

– Flere vil dø av  
skader 

Torben Wisborg ble nylig intervjuet av 

Na4onen. Der sier han at flere vil dø 

dersom reise4den 4l nærmeste 

aku�kirurg øker.  

Debatten	om	akuttsykehus	gjelder	hele	
landet,	men	helseminister	Bent	Høie	har	
foreløpig	sagt	at	Hammerfest	og	Kirkenes	
sykehus	fortsatt	skal	være	akuttsykehus.	

En	akuttmedisinsk	arbeidsgruppe	ledet	av	
Torben	Wisborg,	anbefaler	at	hvis	det	tar	
det	mer	enn	45	minutter	å	frakte	en	
alvorlig	skadet	person	fra	skadested	til	
universitetssykehusene,	skal	pasienten	
bringes	til	nærmeste	sykehus	med	
akuttkirurgi.	Denne	anbefalingen	kommer	
samtidig	med	at	regjeringen	vurderer	å	
kutte	i	lokalsykehusenes	akuttkirurgiske	
tilbud.	Det	vil	øke	reisetiden	for	hardt	
skadde	i	resten	av	landet.		

–	Ganske	mange	av	dem	som	er	alvorlig	
skadd,	vil	få	mye	lenger	reisetid	før	de	får	
behandling.	Her	tror	jeg	at	«det	beste	blir	
det	godes	!iende».	Du	satser	på	smal	
kompetanse	noen	steder,	men	det	vil	ta	så	
lang	tid	for	pasientene	å	komme	dit,	at	det	
ikke	får	en	positiv	verdi,	sier	Wisborg	til	
Nationen.	

Wisborg	sier	at	økt	reisetid	betyr	at	!lere	
vil	dø,	og	at	noen	vil	få	et	dårligere	
behandlingsresultat.		

–	Jeg	tror	det	er	urealistisk	med	den	
geogra!ien	Norge	har.	Det	kommer	til	å	gå	
utover	en	del	alvorlig	skadde	pasienter.	
Andre	land	har	andre	grenser.	I	England	
har	man	!lere	millioner	pasienter	per	
traumesenter.	Skulle	man	oversatt	det	til	
Norge,	skulle	vi	bare	hatt	to.	Alle	ser	at	det	
er	meningsløst.	

Wisborg	stoler	ikke	på	at	luftambulanse	
vil	hjelpe	alle	skadde,	som	er	langt	fra	
nærmeste	akuttmottak.	

–	Vi	har	ikke	et	godt	nok	system	for	å	få	
sendt	luftambulanse	til	dem	som	er	mest	
alvorlig	skadd.	Halvparten	av	dem	som	er	
alvorlig	skadd,	kommer	til	sykehus	uten	
luftambulanse,	sier	han.		

Wisborg	sier	at	kvaliteten	ved	små	
sykehus	kan	opprettholdes.	

–	Vi	har	sett	at	det	er	mulig	å	gi	traumebe-
handling	med	god	kvalitet	om	man	bruker	
tid	og	penger	på	trening.	Det	gjelder	like	
mye	ved	de	store	sykehusene,	som	ved	de	
små,	sier	Wisborg.	

Torben	Wisborg	leder	Nasjonal	kompe-
tansetjeneste	for	traumatologi,	er	aneste-
silege	ved	Hammerfest	sykehus	og	
professor	II	ved	Institutt	for	Klinisk	
Medisin	ved	Universitetet	i	Tromsø.		

Anestesilege Torben Wisborg 
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Oppfr.kurs personalportalen Onsdag 03. juni 2015 kl. 09:00 Karasjok - Undervisningsrom, SANKS 

Docmap kurs for ledere Mandag 08. juni 2015 kl. 12:00 Datakursrom, klinikk Hammerfest 

Docmap kurs for brukere Onsdag 10. juni 2015 kl. 08:30 Datakursrom, Klinikk Hammerfest 

Docmap kurs for brukere Onsdag 10. juni 2015 kl. 10:00 Datakursrom, Klinikk Hammerfest 

Docmap kurs for superbrukere Torsdag 11. juni 2015 kl. 09:00 Datakursrom, klinikk Hammerfest 

Informasjonsmøte med KLP Mandag 15. juni 2015 kl. 08:30 Hammerfest sykehus, Auditoriet 

Informasjonsmøte med KLP Tirsdag 16. juni 2015 kl. 08:30 Hammerfest sykehus, IT studio 

Informasjonsmøte med KLP Tirsdag 16. juni 2015 kl. 08:30 Alta, Møterom Lille Halde 

Informasjonsmøte med KLP Onsdag 17. juni 2015 kl. 08:30 Lakselv, Store studio på DPS 

Informasjonsmøte med KLP Onsdag 17. juni 2015 kl. 08:30 Karasjok, Møterom på spes.legesentr. 

Informasjonsmøte med KLP Torsdag 18. juni 2015 kl. 08:30 Tana, Biblioteket DPS øst 

Informasjonsmøte med KLP Torsdag 18. juni 2015 kl. 08:30 Kirkenes sykehus, Auditoriet 

Informasjonsmøte med KLP Fredag 19. juni 2015 kl. 08:30 Kirkenes sykehus, Auditoriet 

Docmap kurs for brukere Tirsdag 23. juni 2015 kl. 08:30 Datakursrom, Klinikk Hammerfest 

HR-KALENDER juni–juli 
Alltid	oppdatert	oversikt	på	http://intranett.8innmarkssykehuset.no/Kurs/	

Steinkunst	i	Hammerfest	

I  en	vinduskarm	i	en	litt	bortgjemt	trappegang	på	

Hammerfest	sykehus	ligger	det	

en	liten	samling	med	rullestein	

fra	en	strand.	Hver	gang	jeg	går	

forbi,	er	steinene	kunstferdig	

ordnet	i	et	nytt	mønster.	Snart	

ligger	de	i	en	rituell	spiralform	

fra	en	(jern	og	mytisk	fortid	–	

snart	ser	de	ut	som	om	noen	har	

brukt	dem	som	skisser	for	en	

kornsirkel	–	og	her	om	dagen	

kom	jeg	over	denne	lille	(iguren.	

Riktignok	har	han	mistet	en	

knapp	i	frakken,	men	han	har	

trukket	pusten	og	er	klar	med	

primalskriket,	mens	venstre	arm	

er	løftet	til	–	tja,	hugg	kanskje.	

Er	det	ikke	en	øks	han	holder	

der?	

	–	Diamond	pickaxe!	sier	syv-

åringen,	som	er	mer	enn	gjen-

nomsnittlig	opptatt	av	Minecraft.	


