
August/september 2015  Nummer 6 —2. årgang  Internavis for Finnmarkssykehuset 

Ønsker 
samarbeid 
mellom habili-
tering og 
slagenheter 
 
Side 9 

Solsida .papir 

Frode fikser 

Det er hektisk aktivitet pa  Hammerfest sykehus 
før vinteren Side 4 

Bak rusen i Alta 
 

Side 6 



Solsida.papir – august/september 2015 2 

LEDER 
Administrerende direktør 

Torbjørn Aas 

I  denne utgaven kan du lese om at vi driver 

hektisk oppussings- og 

vedlikeholdsarbeid pa  

Hammerfest sykehus. Nye 

Hammerfest sykehus er 

det av byggeprosjektene 

va re som ligger lengst 

fram i tid, sa  «gammel-

sykehuset» ma  vare i en 

god del a r enna . 

T o helseministere fra 

hver sin side av det 

politiske spekteret har na  

sla tt fast det vi hele tiden 

har fa tt instruks om fra va r 

eier, Helse Nord: Lokal-

sykehuset i Vest-Finnmark 

skal ligge i Hammerfest. 

Dette er det vi planlegger 

ut fra.  

S amtidig er vi i full 

gang med detalj-

planleggingen av Alta 

nærsykehus, som gir et 

stort og viktig løft for 

befolkningen i Alta og 

nabokommunene. 

Jubilanter i august 

Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50 år 

onsdag 12.  Ronny R. Karlsen, Bolig Vest 

søndag 16.  Inger Ann Slettvoll, Jansnes 

lørdag 22.  Bente K. Brun, Føde-/gyn. HS 

mandag 24.  Marit R S Nedrejord, Karasjok Bilambulanse 

60 år 

fredag 7.  Torunn Kristoffersen, Operasjonsavd HS 

mandag 24.  Solveig J Nilsen, AMU 

fredag 28.  Nadja Høgsve, Medisinsk avd B KS 

søndag 30.  Kjersti Utstøl, VPP Alta 

mandag 31.  Lisbeth Eriksen, Kirurgisk/ortopedisk sengepost HS 

Ansettelsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt i 25 år 

lørdag 1.  Eva Tharaldsteen, Intensiv avd HS 

lørdag 1.  Torben Wisborg, Anestesileger HS 

torsdag 13.  Marianne Frantzen, Akuttmottak HS 

lørdag 29.  Terje Høydahl, Lager vest 

søndag 30.  Kristin Tormodsrud, Kirurgisk/ortopedisk sengepost HS 

Ansatt i 35 år 

tirsdag 25.  Turid K Andreassen, Hudpoliklinikk HS 

mandag 31.  Oddlaug Helene Halvorsen, Kirurgisk poliklinikk HS 

Jubilanter i september 

Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50 år 

fredag 4.  Asle Slapø, Ba tsfjord Bilambulanse 

lørdag 19.  Bente E E Karlsen, Innkjøp 

onsdag 23.  Ragnhild Hanne Nilsen, Døgnenheten Alta 

onsdag 23.  Janne Wik, Ambulant rehabiliteringsjeneste 

lørdag 26.  Marianne Frantzen, Akuttmottak HS 

mandag 28.  Ann Hedi Pedersen, Medisinsk avd B KS 

60 år 

torsdag 10.  Ester S Nilsen, Barn sengepost HS 

Ansettelsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt i 25 år 

tirsdag 1.  Ester S Nilsen, Barn sengepost HS 

tirsdag 1.  Ellen Bjørg Nilsen, Tolk HS 

torsdag 3.  Vivi Brenden Bech, Klinikk Hammerfest 

tirsdag 22.  Kjerstin R Stenvoll, Operasjons avd HS 

tirsdag 29.  Gro Elise Mansika, Føde-/gyn. HS 

Ansatt i 35 år 

tirsdag 1.  Eve Margrete Buvarp, Kirurgisk polklinikk KS 

tirsdag 1.  Hedvig Næssvik, Intensiv avd HS 

tirsdag 1.  Randi R Hjertø, Intensiv avd HS 

 

 

Merkedager  
august – september  
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Faktaboksen: 

Sea King 
oppdrag i 2014 
 

Antall henvendelser om oppdrag 312 

Antall iverksatt 206 
 Hastegrad «akutt» 144 
 Hastegrad «haster» 29 

Antall avvist 106 
 Ikke medisinsk behov 62 
 Avbrutt på grunn av vær 24 

Antall pasienter 178 
 Kvinner 53 
 Menn 124 

Kategori 
 Sykdom 103 
 Skade 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva skal vi skrive om? 
Send tips og kommentarer til redaksjonen: 

solsida@finnmarkssykehuset.no 

Trykkes hos: 

Sea King-en hadde 206 oppdrag i 
2014. De fleste pasientene som 
reddes er menn under femti.  

Nesten halvparten av de som har blitt tilsett 
eller behandlet av anestesilegen om bord 
pa  redningshelikopteret er under 50 a r.  

– 60 % av disse har NACA score fra 4 og 
opp til 7. 12 % av pasientene blir intubert, 
og bare 5 % av disse blir intubert i 
anestesi, sier Hanne R. Iversen, medisinsk 
ansvarlig ved redningshelikopteret.   

Det er to hovedgrupper oppdrag; «skade» 
og «sykdom». De fleste oppdragene 
gjelder sykdom. 

– Vi rykker ut pa  en del hjertestanser og 
har begynt a  fa  en viss erfaring med 
mekanisk hjertekompresjonsmaskinen, 
Lucas. Vi benytter ogsa  en del CPAP/
BiPAP under transport. Bruken av Sea 
King synes fortsatt fornuftig med relativt 
unge pasienter med høy NACA score. 

Mengdetrening fås på sykehus 

– Det er viktig at legene som jobber pa  
Banak, ma  arbeide inne pa  sykehus for a  
holde medisinsk kompetansen og prak-
tiske ferdigheter ved like. Vi har utstyr lett 
tilgjengelig pa  basen for a  trene intubasjon 
og nød-trakeostomi sammen med red-
ningsmenn. Vi har sjekkliste for luftveis-
ha ndtering som er lett a  bruke i det 
daglige og lett a  trene med for lege og 
redningsmann, sier Iversen. 

God legedekning på Banak 

Det er tolv anestesileger som sørger for 
turnusen pa  Banak. Ti har base i Tromsø, 
Harstad eller Bodø. Fra Finnmarkssykehu-
set er det Hanne Iversen og Kim Mikkelsen. 

– Legedekningen er stabil, og dette er 
viktig. Vaktlisten legges i oktober/
november a ret før, derfor oppsta r 
endringer  for a  fa  dekket vaktene i løpet 
av a ret. Vi ser at legene som arbeider i 
Finnmarkssykehuset ogsa  utenom 
helikoptertjenesten, sikrer denne fleksibi-
liteten. Derfor skal anestisilege Thomas 
Wilson ved Hammerfest sykehus sjekkes 
ut til tjenesten rundt a rsskiftet 
2015/2016. Min erfaring er at det er slik 
vi kan rekruttere leger til ba de helikopter-
tjenesten og sykehustjenesten, sier 
Iversen. 

Bruker legebil når det er hensiktsmessig 

I tillegg til 206 Sea King oppdrag, har 
legebilen blitt brukt 17 ganger.  

– Legebilen fungerer som støtte til det 
lokale helsevesenet og benyttes ofte ba de 
for a  vurdere og overta pasienter fra 
legevaktslege. Hovedredningssentralen 
har vært liberal med a  «slippe» lege og 
redningsmann lengre unna basen na r det 
er da rlig flyvær. Dette er fornuftig bruk av 
ressurser, sier Iversen. 

SMS fungerer godt 

Utfordringen i Sea King-maskinen er 
da rlig satellittkommunikasjon og radio-
dekning sa  langt nord. Det har blitt løst 
ved a  benytte SMS fra Sea King-legen til 
AMK, dette fungerer utmerket og sikrer at 
mottakende sykehus i Finnmark fa r 
informasjonen de behøver før pasientens 
ankomst. Vi ønsker a  fa  dette til ogsa  mot 
R-AMK (UNN), men har ikke fa tt oppgitt 
nummer til vakthavende eller til AMK-
sentralen. Derfor hender det at de har lite 
informasjon om pasientene før va r 
ankomst.  

Sea King brukt til 
178 pasienter i 2014 

Foto: Dmitriy Pichugin/Wikimedia Commons 
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Av de fire store investerings-
prosjektene i Finnmarks-
sykehuset, er det Hammerfest 
sykehus som ligger lengst fram i 
tid. Derfor brukes mesteparten 
av driftsbudsjettet til Senter for 
drift og eiendom i Hammerfest.  

Her beskrives pa ga ende prosjekt som gir 
visuelle løft, energisparing, bedre parke-
ring og bedre sykehus for pasienter og 
ansatte. 

Fasaden på Hammerfest sykehus 

Det var kjøkken og kantina som først fikk 
ny fasade med nye plater, ny isolasjon, nye 
vinduer og nytt tak.  

– Det gir et visuelt løft, og vi sparer strøm, 
forteller Frode Larsen som er foretakets 
leder for drift og vedlikehold.  

Deretter var det søsterhjemmet som fikk 
ny fasade, med ny vindtetting, nye plater 
og nye vindu. Na  i tredje fase fa r admini-
strasjonsbygget ny fasade med ny isola-
sjon, ny vindtetting, nye vinduer og nye 
plater.  

– Kronen pa  verket blir en mørkere vegg 
med en stor sol, logoen va r i kobberfarge, 
sier Larsen. 

Fargevalget er gjennomtenkt. De høye 
byggene er hvite, med brune vindu. De 
lave byggene skal være gra  med brune 
vindu. Veggen med logo vil ha samme 
mørke gra  som vil ga  igjen i kommende 
innendørs skilting.  

Kan spare millioner på varmeanlegg 

Nylig var det grunnboring utenfor 
sykehuset. Det er en testbrønn for a  
vurdere varmekapasiteten i grunnvannet. 
Dersom undersøkelsene er positive, 
planlegger foretaket a  investere 
13 millioner kroner i et varmeanlegg. 

– Det kan vi spare inn i løpet av seks a r. 
Dersom vi ga r for denne løsningen, vil det 
bli mye boring. Det er snakk om rundt 80 
hull som skal bores. Et alternativ til 
grunnvannsvarme er a  benytte energien i 

sjøvannet. Det er en tidlig fase, og vi vet 
ikke na  hvilken løsning vi velger.  

Larsen forklarer at løsningen kan benyttes 
ogsa  i det nye sykehuset na r det sta r 
ferdig.  

Mer areal til Hammerfest sykehus 

Det er gjort flere tiltak for a  fa  mer plass til 
pasientrettet aktivitet. Hyblene som var i 
«søsterhjemmet» er bygget om og skal 
benyttes til det nyopprettede tilbudet i 
psykisk helsevern, ambulant psykiatrisk 
akutt-team – APAT.  

Lokaler ved sykehuset er bygget for a  huse 
administrasjonen i Senter for drift og 
eiendom, slik at klinikken fa r tilgang til 
flere kontorer.  

I september starter arbeidet med 4. etasje 
pa  søsterhjemmet. Dit skal foretakets 
administrasjon flytte. Da vil klinikken fa  
tilgang til ytterlige lokaler.  

– Det er naturlig at Klinikk Hammerfest 
ikke skal huse foretakets administrasjon. 
Klinikken har levert en oversikt over 
arealbehov, og lista er lang. Na r admini-
strasjonen flytter ut av dagens lokaler, 
løses mange av utfordringen for klinikk 
Hammerfest. 

Fylkeskommunen bruker i dag 80 m2  inne 
pa  Hammerfest sykehus for det fylkes-
kommunale tilbudet som kjevekirurg 
Bernt Arne Rønbeck driver. Planen er at 
fylkeskommunen flytter ut fra Hammer-
fest sykehus. Her blir det nytt tilbud for 
øye- og øre-nese-hals-pasienter. 

Foretaket har ett budsjett for drift og 
vedlikehold. I Kirkenes dekkes bare 
minimumsbehov siden Nye Kirkenes 
sykehus snart sta r ferdig.  

– Vi renoverer fyrrommet i Tana. I Alta er 
det Alta kommune som sørger for bygg og 
eiendom, men min avdeling er delaktig i 
utviklingen av Alta Nærsykehus sier 
Larsen.  

Flere parkeringsplasser 

Det etableres 30 nye parkeringsplasser 
utenfor Hammerfest sykehus. Det skal 
innføres enklere betaling. Man kan bruke 
app-en Easypark til betaling, eller en 
betalingsautomat.  

– Dagens ordning vil opphøre. Det blir 
parkering for alle. Man kan parkere hvor 
man vil. Noen fa  plasser blir reservert for 
pasienter, og parkering for blodgivere vil 
fortsatt være gratis. Ellers vil det koste 
18  kroner per dag, og parkeringstiden er 
08 – 21, sier Larsen. 

Hammerfest sykehus: 

Ny fasade, mer parkering og bedre plass 
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Hovedverneombud for Klinikk 
Hammerfest, Runa Leistad, 
møtte helseminister Bent Høie 
da han besøkte Finnmarks-
sykehuset i august. Hun mener 
at ministerens bekreftelse på at 
sykehuset skal ligge i Hammer-
fest har skapt en trygghet og ro 
blant ansatte på sykehuset.  

– Det var viktig for ansatte a  fa  en endelig 
bekreftelse fra helseministeren om at 
sykehuset skal være i Hammerfest. 
Sykehusdebatten har skapt usikkerhet, og 
jeg tror det har gjort det utfordrende a  
rekruttere til sykehuset, sier Leistad.  

Leistad er sykepleier pa  kreftpoliklinikken 
og pa  kirurgisk/ortopedisk sengepost. Na r 
Runa Leistad ga r i sivile klær, vet kollege-
ne at hun har rollen som hovedverneom-
bud. 

– Jeg ga r ikke i hvitt na r jeg er verne-
ombud. Jeg ga r i vanlige klær, med 
navneskilt merket med «Verneombud». 
Mange saker fanges opp na r jeg besøker 
avdelingene. Det hender folk kommer til 

meg med sine utfordringer i korridorene, 
sier Leistad.  

Usikkerhet rundt framtida for Hammer-
fest sykehus har vært et av de store 
temaene. Men det kan ogsa  være tilsyne-
latende sma  endringer som gjør at 
hovedverneombudet blir involvert. For 
eksempel ny parkeringsordning. For a  
bedre parkering for ba de ansatte og 
pasienter, ble det innført betaling for 
parkering pa  sykehustomta. 

– Det førte til mange frustrerte ansatte og 
var lenge et diskusjonstema, og en av 
mange saker som jeg har vært involvert i, 
forteller Leistad om jobben som hoved-
verneombud for Klinikk Hammerfest. 

A  arbeide for et godt arbeidsmiljø er 
hovedjobben til Leistad. 

– Jeg er opptatt av at folk skal trives, ha 
det bra, og gjøre en god jobb uten at det er 
en belastning, sier Leistad.  

Infrastrukturen har stor betydning for de 
ansattes arbeidsforhold. Som hoved-
verneombud er Leistad medlem i areal-
planutvalget. 

– Det er utfordrende a  finne arealer som 
egner seg, og som er store nok. Det krever 
ba de kompetanse og fantasi for a  dekke 
arealbehovet pa  huset. Vi har rett og slett 
for liten plass. At dette betyr at noen ma  
ut for at andre skal komme inn har skapt 
debatter ogsa  i media. Det er trist at 
kjevekirurgen ma  ut, men dessverre sa  ble 
det slik det ble. 

En trygg hverdag er viktig for ba de 
ansatte og pasienter. Enkelte rom har fa tt 
stengevarsel fra Leistad.  

– Jeg har varslet om stenging, eller stengt 
av rom. Det er ikke greit a  stenge, men 
HMS sta r i høysetet for min jobb.  

Et annet eksempel pa  utfordringer som 
ansatte er opptatt av er tilgang pa  ansatte-
toalett. 

– Dette var i lang tid et problem for 
ansatte pa  kir/ort avd. Der var kun ett 
toalett til alt for mange brukere. Vi fikk til 
slutt et ekstra toalett, selv om ikke 
plasseringen av det var ønsket. Det er sma  
ting som er viktig.  

Til høsten skal alle verneombud samles. 

– Verneombudene gjør en bedre og bedre 
jobb, nesten sa  jeg blir arbeidsledig. Det 
virker som mange har fa tt en piff, og stiller 
til gjenvalg. Vernetjenesten la  lenge brakk 
men er na  pa  full fart oppover takket være 
prioritering fra øverste hold. Men vi har 
mange utfordringer, og noen av dem er 
personalkonflikter. Derfor skal vi ha et 
eget tema som omhandler trakassering og 
mobbing. Det er noen slike tilfeller som 
det ikke blir tatt tak i, og det tror jeg er 
fordi det er stor usikkerhet rundt ha ndte-
ringen av sakene og temaet. Hvor ga r 
grensen og hva er forskjellen pa  mobbing 
og trakassering?  

Leistad samarbeider om personalsaker 
med ledelsen, HR og tillitsvalgte.  

– Vi har løst flere saker og vi blir stadig 
flinkere. Det er viktig a  huske pa  at 
verneombudene kan brukes til masse. De 
er der for a  sikre at vi har det godt og trygt 
pa  jobb. Det er ogsa  viktig at vi spiller pa  
lag med ledelsen slik at vi kan samarbeide 
og sikre gode resultater, avslutter Leistad. 

– Helseministeren har skapt ro for 
ansatte i Hammerfest 

Verneombudets rolle er å ivareta 
arbeidstakernes interesser i saker 
som angår arbeidsmiljøet. At du er 
valgt til verneombud betyr likevel 
ikke alltid at du skal tre inn på 
arbeidskollegaenes vegne hvis de 
har arbeidsmiljøproblemer. Alle 
problemer bør først søkes løst av 
den som best kjenner dem, for 
eksempel ved at den enkelte tar opp 
saken med sin nærmeste overordne-
de. Dersom saken ikke løses, er det 
naturlig at verneombudet blir 
kontaktet.  

Verneombudet skal ha en aktiv rolle 
i virksomhetens HMS-arbeid. 
Verneombudet skal også tas med på 
råd under planlegging og gjennom-
føring av tiltak som har betydning 
for arbeidsmiljøet innenfor ombu-
dets verneområde, herunder 
etablering, utøvelse og vedlikehold 
av internkontrollsystemet i virksom-
heten.  

Kilde: arbeistilsynet.no 
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DPS Vest-Finnmark arrangerte i 
mai i år et vellykket arbeids-
seminar i Alta for å styrke 
samarbeidet for god behandling 
av rusmiddelavhengige. 

«Bak rusen» er et bredt anlagt faglig 
arbeidsseminar som har som ma l a  styre 
samarbeide om rusbehandling pa  tvers av 
tjenesteniva er, pa  tvers av etater og pa  
tvers av geografiske omra der. Dette er et 
langsiktig arbeid som krever vedvarende 
innsats og sterk lokal forankring. 
DPS Vest-Finnmark har derfor jobbet 
aktivt med denne tematikken siden 2012, 
sammen med kommuner og Fagutviklings-
enheten ved UNN.  

Praktisk tilnærming 

– Det har vært viktig a  involvere de 
ansatte, ledere og andre bidragsytere i en 
praktisk arbeidsinnsats for a  finne 
konkrete utfordringer og omra der der vi 
kan forbedre oss, forteller leder for DPS 
Vest-Finnmark Robert Kechter.  

– For at vi skal kunne samhandle godt, er 
det til veldig god hjelp at vi blir kjent med 
hverandre, med va re ulike koder, spra k og 
kultur. Vi ønsker a  sikre et felles og 
helhetlig tilbud til de rusmiddelavhengige, 
og det har derfor avgjørende at vi klarer a  
fa  til en bred representasjon fra mange 
ulike arbeidsplasser og fagfelt, slik som vi 
fikk til her.  

Samtaler rundt bordene 

For a  jobbe med de forskjellige arbeids-
temaene, ble deltakerne plassert i grupper 
med representanter fra de forskjellige 
enhetene og tjenestestedene. Disse 
gruppene hadde maks a tte deltakere som 
ble plassert rundt et bord for a  diskutere 
temaer som «Hva vet vi om rus», «Tilbud 
til familier med rusmiddelbruk» og 
«Brukerperspektiv er mer enn med-
virkning». 

Kechter forteller at det var to givende 
dager med gode tilbakemeldinger, ba de pa  
gjennomføring, foredragsholdere og 
temaer.  

Flere overordnede temaer ble aktuelle 
på seminaret 

Aktivitetstilbud 
I behandlingen av rusmiddelavhengige har 
det blitt økt oppmerksomhet om aktivi-
tetstilbud som springer ut fra brukerne 
selv og engasjement fra frivillige. Disse 
initiativene representerer viktige mo-
menter pa  veien til a  fa  et verdig liv. Det 
aktiverer opplevelsen av a  kunne bidra, 
være til nytte og fa  brukt sine livs-
erfaringer og kunnskaper til det beste for 
seg selv og andre. Arbeidsseminaret 
gjorde det tydelig hvor forskjellig utgangs-
punkt pasienter og brukere kan ha. 

Hva er viktig for pasient/bruker  
Behandlere ma  stadig minnes om at alle er 
best tjent med at pasienter og brukere selv 
har eierskap til egen prosess. Ambisjoner 
og muligheter ma  tilpasses til det som 
fungerer for den det gjelder. Det er mye a  
hente pa  a  bli modigere pa  a  spørre na r 
man er usikre. Dette aktiverer det beste 
ba de hos pasient og behandler. 

Pårørende er en viktig ressurs 
Behandlerne har ikke med pasienter alene 
a  gjøre. Ofte er det en stor gruppe rundt 
pasienten, som ikke bare er berørt, men 
ogsa  involvert i det som kan gi muligheter 
til varig bedring. Spesielt er det viktig a  ta 
vare pa  barn som pa rørende. Det handler 
om a  ta pa  alvor deres erfaring, deres 
kunnskap og deres spørsma l. God hjelp til 
barnet er ogsa  god hjelp til pasienten. 

Vil fortsette arbeidet 

Kechter forteller at arbeidsseminarene sa  
langt har hatt til hensikt a  kartlegge 
utfordringer og skape rom for kommuni-
kasjon og erfaringsdeling.  

– Vi har sett at vi ma  tenke ansvarsdeling 
og samhandling mer enn ansvarsfordeling. 
Vi ma  fortsette a  stille va r samlede 
kompetanse tilgjengelig for dem som 
behøver den.   

Hvordan denne utviklingen skal forløpe er 
fortsatt noksa  a pent, men det som er helt 
klart er at de forskjellige deltakerne 
ønsker a  fortsette samarbeidet. 

«Bak rusen»: 
Samlet krefter for rusmiddelavhengige 

Arbeidsseminaret «Bak rusen 2» ble 
arrangert av DPS Vest-Finnmark i 
samarbeid med Fagutviklingsenheten 
rus og psykiatri på UNN, og med 
økonomisk støtte fra Fylkesmannen i 
Finnmark. Seminaret samlet rundt 
140 deltaker fra et tjuetalls organi-
sasjoner, bedrifter, etater og 
kommuner. 

«At både brukerne og pårørende 
fikk plass i programmet, var 

veldig nyttig for meg. Det disse 
sa i plenum, gjorde enormt 

inntrykk» 

«Alene måten vi er blitt plassert 
på under konferansen, rundt 

såkalte kafebord, har gitt meg 
veldig mye. ’Bak rusen’ var en 

god konferanse!» 

Dag Erik Hagerup og Robert Kechter 
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Unødig mange barn reiser til 
UNN i Tromsø for behandling. 
Kvinner og barn skal få et 
styrket tilbud i Finnmark.  

Avdeling for kvinne/barn er i gang med en 
rekke utviklingstiltak, og har planlagt 
ytterlige flere endringer. 

Styret i Finnmarkssykehuset har bestemt 
at avdelingen skal utvikles. Foretaket har 
et potensial for a  spare i underkant av 
1,5 millioner kroner ved a  redusere en 
lekkasje pa  300 konsultasjoner til UNN 
per a r, og i tillegg øke aktiviteten ved 
Klinikk Hammerfest med 200 konsulta-
sjoner per a r. Det krever at Klinikk 
Hammerfest fa r økte ressurser til en 
overlegestilling for a  kunne øke ambu-
leringsvirksomheten i Finnmark og 
poliklinisk virksomhet ved klinikken. 

Avdelingsleder Margareth Larsen ga r 
gjennom en rekke punkter som er 
pa begynt eller planlagt. 

– Vi har kommet i gang med mer dagdrift. 
Vi har skrevet om turnus som tar høyde 
for mer poliklinikk og mer dagbehandling.  

Avdelingen skal opprette tilbud for a  
ivareta psykisk helse for kronisk somatisk 
syke barn og barn med sammensatte 
lidelser.  

– Na r det gjelder barn med sammensatte 
lidelser, har vi barn med mage-tarm-
utfordringer inne som dagpasienter na . 
Disse ble tidligere lagt inn. Vi er klare til a  
ta i mot barn som skal ha korte kurer i 
behandling av kreft, leddgikt. Behand-
lingsoppstart skjer i Tromsø. Disse 
pasientene er som regel tilhørende i 
Hammerfestomra det. Barneavdelingen pa  
UNN har fortsatt behandlingsansvar for 
disse to pasientgruppene. 

Det er fortsatt en del DIPS-tekniske 
løsninger som ma  plass for a  fa  et godt 
dagtilbud.  

Erfaringene fra forskningsprosjektet 
Aktivitetsskolen skal implementeres. Det 
skal opprettes et behandlingsforløp for 
barn med overvekt og fedme.  

– Vi planlegger en 50 % sykepleierstilling 
som skal jobbe med barn med overvekt.  

Det skal utredes et samarbeid med BUP.  

– Vi ser at mange barn har sammensatte 
problemstillinger. Disse pasientene bør vi 
kunne gi et godt tilbud. 

Na r det gjelder seksuelle overgrep og 
mishandling, har overlegene allerede hatt 
kompetanseheving.  

– Vi skal ogsa  opprette faggruppe for a  
heve kompetansen blant sykepleierne pa  
dette feltet. 

Allerede na  slipper barn som trenger 
ultralydundersøkelse av hjertet, a  reise til 
UNN. Vi gir tilbudet i Hammerfest, med 
innleide ressurser.  

Obstiperte pasienter og pasienter med 
enurese (ufrivillig avgang av avføring, treg 
mage, pasienter som tisser pa  seg) fa r na  
dagbehandling.  

– For mange av disse pasientene er det 
viktig med innleggelse slik at vi kan 
observere dem over tid.  

Det er ønske om familietilbud na r det 
gjelder nyfødtmedisin.  Det er etter et 
modell i Drammen, men det krever areal 
som vi ikke har i dag. Det er viktig at 
nyfødte barn har nærkontakt med mor og 
far.  

Vi har ikke et godt tilpasset tilbud for 
ungdom i dag. Derfor er det ogsa  et 
satsingsomra de i den nye planen for 
avdelingen. 

– Det gjelder kronikere som diabetikere, 
nevrologiske lidelser og andre medfødte 
lidelser og mage-tarm. I dag har vi best 
kompetanse pa  barn, og ma  heve kompe-
tansen for ungdom.  

Avdelingen skal bedre tilbudet til samiske 
pasienter.  

– Det gjelder utforming av lekerom, bruk 
av tolk, og helst skulle vi ansatt samisk 
personell. Vi er ikke flinke til a  bruke tolk. 
Det skal ikke være slik at foreldrene ma  
tolke. 

Vi utdanner va re egne barnesykepleiere 
og va re egne LIS-leger. Ingrid Wæraas 
Rønning var ferdig spesialist i 2015, og 
Gudrun Henriksen vil være ferdig spesia-
list i 2016.  

– Et tiltak er a  legge til rette for hospite-
ring. 

Avdelingen skal øke samhandlingen med 
kommunene. 

– Vi kan diagnostisere, men behandlingen 
skal skje i kommunen i mange tilfeller. Da 
ma  vi veilede mer. Ogsa  internt ma  vi 
samhandle mer. For eksempel kan et barn 
være ferdig utredet somatisk, men ma  
vente pa  utredning i psykisk helse.  

Arealene er en begrensende faktor. 

 For a  fa  til alt vi ønsker, trenger vi mer 
areal. Alt strander pa  mangel pa  areal. Vi 
har areal, men det er ikke egnet til 
behandling. En løsning er a  lage et 
bookingsystem for areal som flere kan 
benytte seg av.  

Flere barn skal få behandling i 
Finnmark 

Margareth Larsen 
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Fram til nå har 
habiliteringstjenesten hatt sin 
base i Kirkenes. Hovedbasen blir 
fortsatt i Kirkenes, men nå skal 
en barnevernspedagog og en 
vernepleier jobbe ut fra Alta.  

– Det er naturlig at vi etablerer et kontor i 
Alta, da vi har flest pasienter i Vest-
Finnmark, sier enhetsleder for Habili-
teringstjenesten for voksne, Hilde Mar-
grethe Kristiansen.   

Det er barnevernspedagog Ann Sølvi 
Kvalsvik og vernepleier Marit Laila Logje 
som skal bemanne kontoret. Dermed kan 
de avslutte sin pendling til Kirkenes. 
Kontoret er i tredje etasje i Knudsen-
ga rden, samme bygg som deler av 
foretakets administrasjon har sine lokaler 
i. 

Habiliteringstjenesten har utstrakt 
reisevirksomhet. De ansatte besøker 

pasientene der de bor og har møter med 
kommunene. For hver person er det snakk 
om 70 – 80 reisedøgn  i a ret.  

– Vi etablerer kontoret i Alta for a  redu-
sere reisebelastning, redusere hotelldøgn, 
og gi en bedre forutsigbarhet for kommu-
nene som skal følge opp pasientene. 
Foretaket vil spare penger. Med mindre 
tid pa  reise, fa r vi mer tid til pasientene, og 
det blir mindre belastning for de ansatte. 
Dette er et viktig tiltak for ba de a  stabili-
sere og kunne rekruttere til habiliterings-
tjenesten, sier Kristiansen. 

– Vil pasientene merke et bedre tilbud? 

– Den enkelte pasient vil ha det samme 
tilbudet som de har i dag. Men kommune-
ne vil merke en forbedring, da det vil være 
mer forutsigbart na r vi kan møte dem. Og 
vi vil fa  mer tid til pasientbehandling, sier 
Kristiansen.  

– Vernepleier med master. Barneverns-
pedagog med videreutdanning. Habili-
teringstjenesten jobber som team, i 

samarbeid med videokonferanse. Det er 
hovedverktøyet. Slik jobber vi daglig i dag. 
Behandlingsmøter, eller ansvarsgruppe-
møter.  

Habiliteringstjenesten for voksne i 
Finnmark er spesialisttjeneste for men-
nesker med psykisk utviklingshemming og 
sammensatte funksjonsvansker. Tilbudet 
er for de over 18 a r. 

 Arbeid i enkeltsaker kan innebære 
utredning, diagnostisering, planlegging og 
iverksetting av spesialisert habilitering. 
Avdelingen gir ra d og veiledning ved 
utarbeiding av individuell plan/
habiliteringsplan for kommunehelse-
tjenesten og vurderer eller gir bistand til 
vurdering.   

Avdelingen jobber i team med sammen-
satt kompetanse, som inkluderer psyko-
log, vernepleiere, ergoterapeut, barne-
vernspedagog, spesialpedagog, lege og 
sexolog. 

Habilitering på plass i Alta 

Se live foto av Nye Kirkenes sykehus 
På nettsiden til Finnmarkssyke-
huset kan du følge byggingen av 
Nye Kirkenes sykehus.  

Det er montert kamera pa  byggetomta, 
slik at interesserte kan se hvor langt vi har 
kommet.  

Budsjettrammen er pa  1460 millioner 
kroner. Sykehuset blir pa  19 500 m2. Det 
vil sta  ferdig i 2017.  

www.finnmarkssykehuset.no/NKS 

 

Sykehuset har et eget kunstprosjekt.  

Se kunstbloggen  
Time is a ship that never casts anchor:  

newkirkeneshospital.com 

http://www.finnmarkssykehuset.no/NKS/
http://newkirkeneshospital.com/
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Kari Beathe Engseth er ny 
avdelingsleder for Avdeling 
habilitering og rehabilitering. 
Hun ønsker et tettere samarbeid 
med slagenhetene i Hammerfest 
og Kirkenes.  

– Va r avdeling har fa tt til en god sam-
arbeidsavtale med opptreningssenteret i 
Finnmark, i Alta, som er en ekstern 
samarbeidspartner. Da bør vi ogsa  klare a  
fa  til en samarbeidsavtale med va re egne 
slagenheter ved Klinikk Hammerfest og 
Klinikk Kirkenes. Ofte blir pasientene 
henvist i det øyeblikk de blir skrevet ut fra 
slagenheten. Vi trenger tidligere varsel, 
helst en melding na r pasienten kommer 
inn, slik at vi sammen kan planlegge 
videre forløp. Henvisingen bør skrives før 
pasienten skrives ut, med forventet 
utskriving fra slagenheten. Det er nok med 
en «gul lapp» i DIPS fra slagenhetens 
sekretær. Sa  enkelt er det, men vi har ikke 
fa tt det til, sier Engseth. 

Engseth kommer fra stillingen som 
enhetsleder ved sengeposten FMR – 
fysikals medisin og rehablitiering – en 
stilling som hun hadde i ti a r. Hun er 
utdannet sykepleier, og har spesial-
utdanning som intensivsykepleier. Hun 
gjennomførte det første masterprogram-
met i regi av Helse Nord.  

Engseth ønsket seg ikke bort fra enhets-
lederstillingen, men ble oppfordret til a  
søke avdelingslederstillingen. 

– Jeg ønsker a  være med pa  videre-
utviklingsprosesser. Jeg brenner for faget 

og ønsker a  tenke framover. Jeg vil være 
med pa  a  utvikle avdelingen som del av 
Finnmarkssykehuset.  

Na  jobber hver enhet med utvikling. 
Engseth mener vi er pa  riktig vei.  

– Vi skal videreføre den gode strategien 
som vi har hatt i de 20 a rene som avde-
lingen har eksistert. Det er viktig a  sikre at 
vi har et sterkt faglig fundament. Det har 
vi alltid hatt. Det er viktig a  videreføre. 

– I alle a r har jeg brent for a  tenke forløp. 
Det er moderne na , men slik har vi alltid 
tenkt. Vi skal ikke tenke stykkevis og delt, 
men helhetlig. Jeg har en overbevisning, 
om a  tenke minst to a r fram for en pasient, 
fra en skade oppsta r. Vi har en sengepost, 
ambulerende team og tett og godt samar-
beid med kommunene i Finnmark. Alle 
disse ma  bli partnere.  

Utviklingen av LMS (Lærings- og mest-
ringssenteret) er en viktig del av den 
langsiktige tanken.  

– I større grad enn vi har klart til na , ma  vi 
fa  til a  se pa  mestring av livet etter skaden. 
Vi skal fortsatt være gode pa  den akutte 
fasen, men ma  jobbe mer med a  sørge for 
at pasienten ha ndterer a  leve med skaden. 
Vi ma  finne va r rolle der.  

Engseth tror at det blir nødvendig a  utvide 
stillinger og spesialiseringer.  

– Det tror jeg ikke vi kommer unna.  

 

– En «gul lapp» er nok for 
å få et bedre pasientforløp 

Feirer med kake 
og foredrag 

Det er 20 år siden daværende 
helseminister Werner Christie 
klippet snoren til avdeling for 
habilitering og rehabilitering ved 
Kirkenes sykehus. I høst 
markeres jubileet. 

I august gjennomførte avdelingen en 
markering og utviklingsarbeid med møter 
i Pasvikskogene.  

– Det var branstorming og parvis jobbing 
med en fema rs-horistont i stra lende vær, 
sier Engseth.  

I forbindelse med rehab-uka i uke 43 skal 
avdelingen fortsette sin 20-a rs markering.  

– Det blir foredrag pa  videokonferanse, og 
kake ba de i Hammerfest og Kirkenes. 
Tidligere leder Inger W. Nordhus gir 
presenterer et lysbildeshow og gir et 
historisk tilbakeblikk, og jeg skal si noe om 
dagens status og framtidsbildet, sier 
Engseth.  

Avdelingen har a pen dag i Kirkenes 
samme uke.  

Avdelig for habilitering og rehabilitering 
er en foretaksovergripende avdeling. 
Overlegen er medisinsk faglig ansvarlig for 
alle enhetene, og er spesialist i fysikalsk 
medisin og rehabiliteringsmedisin. 
Avdelingen besta r av tre enheter: Avd. for 
fysikalsk medisin og rehabilitering, FMR, 
(sengepost 6 senger) kartlegger pasien-
tens fysiske, psykiske og sosiale situasjon, 
diagnostisere, behandle og igangsette 
tverrfaglige rehabiliteringstiltak. Enheten 
Ambulant rehabiliteringsteam, ART, reiser 
dit brukerne er. ARTs tjenester skal ytes i, 
eller nærmest mulig, brukerens vante 
miljø hele Finnmark. Enheten Habilite-
ringstjenesten for voksne er for mennes-
ker med psykisk utviklingshemming og 
sammensatte funksjonsvansker over 18 a r. 

Avdelingsleder Kari Beathe Engseth 

Illustrasjon: Colourbox.com 
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Morgenmøter uten papir  

- Nå trenger vi nettbrett, sier 
Svein Størdal. På 
morgenmøtene til medisinsk 
avdeling ved Hammerfest 
sykehus går legene gjennom 
pasientdataene som nå 
projiseres på veggen.  

Møterommet er nyoppusset. Ny kaffe-
maskin er pa  plass, og pc og projektor er 
montert, slik at pasientdata kan vises til 
alle legene samtidig.  Dermed er vi ett 
skritt nærmere en papirløs hverdag. 

Men legene sitter fortsatt med papirer 
foran seg, med detaljer om hver pasient. 
Na  ønsker legene seg nettbrett, slik at 
arbeidsdagen blir helt papirløs. Nettbrett 
kan bli en del av legenes hverdag, men det 
er stykke fram dit. 

Helse Nord har planer om en enklere og 
mer pasientsikker hverdag. Til neste a r 
starter et forprosjekt som skal gi svar pa  
hvordan Helse Nord skal etablere elek-
tronisk medikasjon og kurve. 

Løsningen vil gi god medisinskfaglig 
beslutningsstøtte og oversikt over relevant 
pasient- og behandlingsdokumentasjon.  

MetaVision er navnet pa  IT-løsningen som 
innføres i hele helseregionen. 

– Sterk involvering fra klinikere er en 
viktig suksessfaktor i dette arbeidet. Na  
jobber vi for a  rekruttere de nødvendige 
ressursene til prosjektet, sier prosjekt-
leder Bjørn Børresen.  

Løsningen skal erstatte papir-kurver og 
forordningsark som brukes i Helse Nord i 
dag. Det blir en gjennomga ende, elektro-
nisk kurve, som kan brukes ba de innenfor 
somatikken og psykiatrien. 

– Elektronisk kurve kan gjøre sykehuset 
mer papirløst, men først og fremst skal 
bruk av elektronisk kurve gi økt kvalitet i 
behandlingen av pasienter, gi mer 
forsvarlig og kvalitetssikret legemiddel-
ha ndtering, og god behandlingsinforma-
sjon og beslutningsstøtte for helsearbeide-
re, sier Børresen. 

Det er et stort behov for a  samle informa-
sjon om observasjoner, fysiologiske 
parametere, medikasjon, tiltak og effek-
ter/bivirkninger.  

 En gjennomga ende elektronisk kurve vil 
gi økt tilgjengelighet til denne behand-
lingsinformasjonen gjennom hele pasient-
forløpet, sier Børresen. 

Forprosjektet i 2016 skal ta stilling til 
løsningen i forhold til Helse Nords behov, 
prosesser og arbeidsflyt.  

– Vi tar utgangspunkt i løsningen som 
brukes i Helse Sør-Øst, og som i dag 
brukes ba de pa  akuttmottak, psykiatriske 
og somatiske sengeposter, pa  operasjon, 
intensiv, anestesi og overva kning og post-
operative avdelinger. Bruk av nettbrett er 
under utprøving i Østfold, og Helse Nord 
vil som en del av forprosjektet ta stilling til 
behovet for nettbrett eller andre mobile 
løsninger. Selve innføringen av elektronisk 
kurve vil først starte i 2017, sier Børresen. 

De som er interessert, kan delta i video-
møte 29. september 12:15 – 13:00 eller 
30. september 12:15 – 13:00 for mer 
informasjon og demonstrasjon av Meta-
Vision. Følg med pa  intranett for detaljer 
om videomøtet.  

Kvalitet i pasientbehandlingen og pasient-
sikkerhet er hovedbegrunnelsen for 
innføring av elektronisk medikasjons- og 
kurveløsning. Sterk kliniker-involvering i 
alle faser er avgjørende for lykkes. 
Prosjektet skal være kliniker-drevet, sier 
prosjektleder Bjørn Børresen, som gjerne 
ser at helsearbeidere tar kontakt hvis de 
er interessert i a  være med i forprosjektet 
i 2016. 
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Finnmarkssykehuset var best i 
Helse-Nord-klassen når det 
gjelder nøyaktighet ved 
henvisinger. Sekretærene har 
jobbet mye med forbedring. Nå 
skal også legene få tilbud om 
opplæring, da de i større grad 
enn tidligere selv skriver 
henvisningene selv. 

Under et tilsyn høsten 2014, viste det seg 
at syv av ti henvisninger var utfylt korrekt. 
Det er viktig med tanke pa  at de pasiente-
ne som trenger behandling først, faktisk 
fa r tilbud først.  

– I forbindelse med at HOS-prosjektet 
innførte regionale pasientadministrative 
prosedyrer i DIPS, har EPJ-konsulentene 
hatt flere runder med opplæring i disse 
prosedyrene, og blant annet spesielt den 
som ga r pa  henvisning til/fra annet 
sykehus. Da den prosedyren ble sluppet, 
ble det samtidig laget et eget henvisnings-
brev som skal brukes, og hvor aktuell 
informasjon om relevante datoer og frister 
automatisk blir hentet inn i brevet i DIPS. 
Dette har spesielt sekretærene vært veldig 
flinke til a  bruke, men na  na r flere leger 
ogsa  skriver brev selv, ma  vi ta en runde 
med legene pa  hvordan dette dokumentet 
opprettes korrekt, sier Ekrem. 

Fra slutten av september blir det hver 
torsdag morgen igjen gitt DIPS-
undervisning til sekretærene ved Ham-
merfest sykehus. I tillegg blir det tilbud til 
leger og behandlere pa  mandager. Pa  
Kirkenes sykehus er opplæringen godt  
etablert. EPJ-konsulent Anne-Lise Ekrem 
er en av de som lærer opp sekretærer og 
leger. Det er ogsa  mulig a  ta kontakt for a  
avtale andre tidspunkt for opplæring og 
tema.  

Legene på 
skolebenken for 
bedre henvisninger 

Vi skal informere politiet 
for a  avverge alvorlig skade 

Helsepersonell skal på eget 
initiativ varsle politi og 
brannvesen dersom det er 
nødvendig for å avverge alvorlig 
skade på person eller eiendom. 

Gjensidig kommunikasjon og informa-
sjonsdeling mellom helsepersonell og 
Politi kan være vesentlig for a  beskytte 
befolkningen og yte rask hjelp na r det 
inntreffer hendelser som truer liv og 
helse. Et nytt rundskriv fra Helsedirekto-
ratet og Politidirektoratet beskriver 
helsepersonellets taushetsplikt og na r vi 
har rett og plikt til a  utlevere pasientopp-
lysninger til Politiet.  

Taushetsplikten etter helsepersonelloven 
er begrunnet i hensynet til pasientens 
personvern og integritet, og i behovet for 
at befolkningen har tillit til helsepersonell 
og til helsetjenesten. I noen situasjoner vil 
andre interesser kunne veie tyngre enn 
hensynet til pasientens behov for konfi-
densialitet. Helsepersonelloven gjør 
derfor noen unntak. 

Helsetjenesten kan utlevere opplysninger 
til politiet for at de skal kunne bista  
helsetjenesten med a  varsle pa rørende. 

I en krise- eller katastrofesituasjon skal 
helsepersonell oppgi navn pa  pasienter 
som er ivaretatt av helsetjenesten for at 
Politiet skal fa  oversikt savnede og ikke 
binde opp ressurser til leting etter 
personer som er funnet. 

Helsepersonell har ikke rett eller plikt til a  
utlevere opplysninger til politiet ute-
lukkende for etterforskning og oppklaring 
av forbrytelser. I etterkant av en ulykke 
skal ikke helsepersonell utlevere pasient-
opplysninger til politiet dersom forma let 
kun er a  bringe klarhet i hendelsesforløp 
eller for etterforskning for øvrig. For 
eksempel vil det ikke være adgang til a  
opplyse hvem som kjørte bilen ved 
utforkjøring der fører og/eller passasjer 
var rusmiddelpa virket. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

Helsepersonelloven 
§ 31. Opplysninger til nødetater 

Helsepersonell skal varsle politi og 
brannvesen dersom dette er 
nødvendig for å avverge alvorlig 
skade på person eller eiendom. 
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Nå åpner en poliklinikk for 
lymfødempasienter med gode 
og kvalitetssikrede henvisninger, 
behandling og oppfølgings-
rutiner ved Klinikk Kirkenes.  
Tilbudet inkluderer et  innovasjons-
prosjekt der vi skal bidra til økt kunnskap 
om fagfeltet lymfødem til pasient, helse-
personell og pa rørende.  

Det blir LMS kurs for pasienter, intern og 
ekstern undervisning og fagdager for 
helsepersonell.   

– Va r visjon er a  være et ressurssenter 
innen lymfødem i Finnmarkssykehuset. 
Med dette sammensatte tilbudet vil vi 
være ganske unike i Norge, sier Kristin 
Pedersen, enhet for fysioterapi/ergoterapi 
ved Klinikk Kirkenes. 

Lymfødemprosjektet fikk i mars innvilget 
165.000 kroner i innovasjonsmidler. 
Midlene skal bidra til mer kunnskap og 
kompetanse om lymfødem og utvikle et 
kvalitetsmessig og tidsriktig tilbud til 
pasienter i Finnmarkssykehuset, først og 
fremst avgrenset til Øst-Finnmark.  

Ansvarlig for arbeidet er enhetsleder 
Kristin J. Pedersen og fysioterapeut Ino A. 
Bjørnstad. Begge har videreutdanning i 
komplett fysikalsk lymfødembehandling 
(KFL). De henviser til Helse Nords 
regionale kreftplan som sier at spesialist-
helsetjenesten og kommunene skal ha 
KFL-behandlere, og at spesialisthelse-
tjenesten har veilednings- og opplærings-
ansvar.  

– Et godt samarbeid mellom helsetjeneste-
ne vil gi en stor gevinst for pasientene. 
Innovasjonsprosjektet skal ogsa  styrke 
kommunehelsetjenesten. Vi vil gjøre 
fastlegene, fysioterapeutene, sykepleiere 
og andre aktuelle faggrupper mer opp-
merksom pa  denne pasientgruppen. Vi 
skal sørge for kunnskapsutveksling og 
støtte i undersøkelse og behandling av 
denne gruppen, sier Pedersen.  

Spesialisert kunnskap vil ogsa  ha en verdi 
for Finnmarkssykehuset. 

– Prosjektet skal føre til faglig utvikling og 
kursing for ansatte. Ma let er en mer 
hensiktsmessig bruk av eksisterende 
kompetanse. Det skal lages klare henvis-
ningsrutiner og skape kjennskap til det 
spesialiserte fagtilbudet, som igjen vil 
være en støtte for leger og annet helseper-
sonell internt, sier Bjørstad. 

– Et kvalitetssikret tilbud vil sikre oppda-
tert tilnærming og «best practice» med 
informasjon, forebygging og behandling. 
Vi ønsker spesielt a  støtte opp om 
distriktene der det er begrenset eller 
manglede tilbud og kompetanse. Helhetlig 
behandling vil kunne ha stor innvirkning 
pa  pasientens livskvalitet og arbeidsevne. 

Poliklinikken skal ogsa  være et ressurs-
senter og et ledd i pakkeforløpet til 
kreftpasienter.  

– Vi ønsker a  bidra til at pasientene fa r 
rask vurdering, veiledning, søknad om 
behandlingshjelpemidler og intensive 
behandlingsperioder ved behov, sier 
Pedersen. 

Lymfødem er en hevelse som kan bli 
kronisk dersom det ikke blir behandlet. 

Hevelsen kan gi smerter, innskrenket 
bevegelighet og funksjon. Behandling av 
lymfødem besta r i lymfedrenasje, banda-
sjering, tilpasset kompresjonsplagg og 
egenbehandling. Pa  Klinikk Kirkenes kan 
du fa  tilbud om vurdering, veiledning, 
fysioterapibehandling og undervisning.  

Lymfødem er en kronisk sykdom som 
skyldes svekkelse i kroppens lymfesys-
tem. Svekkelsen kan utvikles til varig 
hevelse i for eksempel en arm eller et ben, 
og krever oppfølging og behandling livet 
ut.  

Stadig flere med kreftdiagnose lever 
lengre. Noen fa r bivirkninger i form av 
lymfødem etter operasjon og stra ling. 
Primært lymfødem skyldes medfødt 
patologi i lymfesystemet. Lymfesystemet 
er en viktig del av kroppens spesifikke 
immunforsvar og skader kan føre til økt 
disposisjon for hudsykdommer og 
infeksjoner. Hevelsen kan skape smerte-
problematikk, tyngdefornemmelse, 
innskrenket leddbevegelighet og proble-
mer med daglige aktiviteter og personlig 
stell. 

Det er fastlegen som henviser til lymf-
ødempoliklinikken via Avdeling for 
rehabilitering 

15. september er det offisiell a pning av 
lymfødempoliklinikk. 13. – 14. oktober er 
det LMS-kurs til brystkreftpasienter med 
lymfødem. 

Unikt tilbud til lymfødempasienter 

Ino A. Bjørnstad og Kristin J. Pedersen  


