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LEDER 
Administrerende direktør 

Torbjørn Aas 

S olsida.papir er internavisa for 

ansatte i Finnmarks-

sykehuset. Na  i oktober 

sender vi avisa til alle 

husstander i fylket. 

S om vedlegg til avisa 

fa r du ogsa  med va r 

strategiske utviklings-

plan, som skal gjelde 

fram til 2030. Der finner 

du beskrevet hvilke 

utviklingsprosjekter vi 

skal drive med i a rene 

fremover. Vi bygger 

blant annet Nye 

Kirkenes sykehus, vi 

planlegger Alta 

nærsykehus og vil 

realisere Nye Hammer-

fest sykehus og Samisk 

helsepark i Karasjok.  

D ette er viktige tilbud for hele 

fylkets befolkning og 

derfor sender vi 

utviklingsplanen hjem til 

alle innbyggerne. 

Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50 år 

mandag 5.  Rudolf Pedersen, Operasjons avd HS 

60 år 

torsdag 1.  Tove Sørlie, Enhetsleder medisinsk biokjemi og blodbank HS 

mandag 12.  Torstein Erlandsen, Psykiatriske avdelinger sengeposter 

torsdag 22.  Ann Eva Antonsen, Akuttmottak HS 

søndag 25.  Lars Guttorm, Anestesileger KS 

lørdag 31.  Anne Dorthea Øyen, Jansnes 

Ansettelsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt i 25 år 

torsdag 1.  Kjell Andersen, Akutteam - Nasjonalt kompetansesenter 

lørdag 10.  Bjørnar Wilhelmsen, Anestesi avd HS 

torsdag 15.  Hjørdis Balto, Renhold DPS Øst 

Ansatt i 35 år 

torsdag 1.  Ingunn Aleksandersen, Medisinsk biokjemi HS 

onsdag 21.  Brit Rystad, Intensiv avd HS 

Merkedager  
oktober  
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Solsida .papir  

Faktaboksen: 

Raskere til behand-
ling i Finnmark 
Den gjennomsnittlige ventetiden til 

behandling i Finnmark er bedre enn i 

resten av Helse Nord: 

 

 

 

 

 

Alle pasienter får en siste frist for når 

behandlingen skal være i gang. Vi 

registrerer hvis det er noen som ikke får 

behandling innen den fastsatte fristen. 

92,7 % får behandling i rett tid. 

 

 

 

 

 

 

 

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

solsida@finnmarkssykehuset.no 

Trykkes hos: 

Hender det at du glemmer 
hvilke spørsmål du vil stille 
legen eller på sykehuset? Synes 
du det er vanskelig å huske alt 
som blir sagt i møtet med 
helsepersonell? Her er noen 
nyttige råd i møtet med 
helsetjenesten.  

Helsepersonell har helsefaglig ekspertise. 
Du er ekspert pa  deg. En god dialog er 
første trinn i en god behandling. Hvis du 
stiller spørsma l om det du ikke forsta r, 
kan du bidra til a  redusere risiko for feil og 
misforsta elser.  Er noe uklart? Spør!  

 

Slik kan du forberede deg 

Noter ned viktige spørsma l og informasjon 
du fa r. Tenk gjennom og skriv gjerne ned 
det som er viktig for deg a  fa  svar pa  før du 
ga r til legen. Ikke vær redd for a  stille 
spørsma l hvis det er noe du ikke forsta r.  

Ta med en pa rørende eller en venn hvis du 
har behov for det. Pa rørende kan hjelpe til 
med a  stille spørsma l og gi informasjon 
slik at dere sammen med legen kan treffe 
beslutninger om behandling som er riktig 
for deg.  

Hvis du skal til behandling er det viktig a  
informere om egen sykehistorie. Det vil si 
tidligere sykdommer, operasjoner, 
allergier og om du tar medisiner. Det er 
ikke alltid at behandlerne du møter har 
tilgang til all medisinsk informasjon om 
deg.  

Kjenn til neste steg i behandlingen og 
hvem som er ansvarlig. Be om navn og 
telefonnummer.  

Be alltid om utskrift av henvisninger, 
prøvesvar, journalen og epikrisen, som er 
en rapport fra oppholdet pa  sykehuset 
samt oppdatert liste over medisinene 
dine.   

Ha med deg en oppdatert liste over 
medisinene du bruker. Leger og sykehus 
har ikke en felles oversikt over medisine-
ne dine. En oppdatert liste gir trygghet 
ba de for deg og for de som behandler deg. 

Hvis du ikke er sikker på om du har 
forstått alt: Spør! 

 Dette er nytt for meg. Kan du gjenta 
det? 

 Har jeg forsta tt deg rett i at …? Gjenta 
deretter informasjonen med dine egne 
ord. 

 Takk for informasjonen. Det er fortsatt 
noe som bekymrer meg, kan jeg si noe 
om det na ?  

 Du bruker noen uttrykk som jeg ikke 
kjenner. Kan du forklare med andre 
ord? 

Bare spør! 

Illustrasjonfoto: Colourbox.com 
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Det er godt dokumentert at våre 
fysiske omgivelser har betydning 
for vårt velvære og vår yteevne. 
God kunst vil gi ytterligere 
kvalitetsdimensjoner til det fint 
formete nye sykehuset i 
Kirkenes.  

Bård Rane, sivilarkitekt 
leder av kunstutvalget for Nye Kirkenes sykehus 
bard.rane@oec.no 

Kunst kan a pne, vekke nysgjerrighet og 
følelser uten at tolkningen er la st til noe 
bestemt. Tanker satt i gang av et kunst-
verk kan bli en vei inn til viktige temaer – 
skape en større horisont, engasjere og 
motivere for oppdrift og framdrift. Kunst 
skal altsa  ikke bare være noe for øyet og 
fremsta  dekorativt, men ogsa  kunne bety 
noe mer.  

Dokumentasjonsprosjektet 

Som det første av flere markante kunst-
prosjekter for det nye sykehuset i Kirke-
nes er Karoline Hjorth (Norge) og Riitta 
Ikonen (Finland) i gang med sitt doku-
mentasjonsprosjekt Time is a ship that 
never casts anchor.  Gjennom bilder og 
tekst presenterer Hjorth og Ikonen en 
rekke historier med personer som pa  
forskjellig vis har tilknytning til Finnmark 
og sykehuset i Kirkenes. Historiene 
presenteres fortløpende pa  bloggen 
newkirkeneshospital.com fra høsten 2014 
og fram til 2017, der personene er 
avbildet i ulike kreative positurer og 
bekledninger. Gjennom dokumentasjons-
prosjektet skapes det oppmerksomhet, 
engasjement og eierskap til ba de bygge-

prosjektet og kunstprosjektet, tre a r før 
innflyttingen skal skje. Finnmarksavisene 
og NRK har allerede vist stor interesse for 
kunstprosjektet. 

Kunstplan 

I de senere tia rene har kunstnere over 
hele verden involvert publikum ba de i 
utvikling og produksjon av kunst, noe som 
medfører at kunstnere og publikum 
kommer i dialog og samhandling om den 
historiske, kulturelle og politiske konteks-
ten som kunsten sta r i. Det nye sykehuset i 
Kirkenes representerer en unik situasjon 
som gir muligheter for interessante 
tolkninger og uttrykk gjennom kunstpro-
sjektene. 

Styringsgruppen for Nye Kirkenes 
Sykehus oppnevnte et kunstutvalg som 
utarbeidet og fikk godkjent en kunstplan i 
mars 2014. Denne vektlegger at sykehuset 
er plassert sentralt i Barentsregionen, i et 
omra de som fram til 1826 var uten tydelig 
definerte landegrenser.  Befolkningssam-
mensetningen er flerkulturell, hvor det 
samiske, norske, russiske, finske og 
kvenske bor side om side. Dette preger 
dagliglivet og sykehusets virksomhet. Det 
internasjonale miljøet i Øst-Finnmark 
gjenspeiler mangfoldet, de sterke interes-
sene og alle mulighetene som regionen – 
og kunstprosjektene – ma  forholde seg til. 

Påleparken 

Anders Gjennestad er en norsk kunstner 
bosatt i Berlin som har gjennomført flere 
store kunstprosjekt i offentlige rom, hvor 
ogsa  lokal ungdom er involvert. Gjenne-
stad vant konkurransen høsten 2014 om a  
utvikle den allerede planlagte klima-
skjermen sydvest for hovedinngangen, 

som med sine 180 kraftige pa ler med 
høyde opptil tre meter, har fa tt navnet 
Pa leparken. Pa leparken vil sørge for 
turbulens, slik at snø som bla ser fra 
sydvest faller ut av vinden, og danner 
snøfonner før den kommer sa  langt som til 
hovedinngangen. Kunstner og prosjek-
teringsgruppe har samarbeidet med 

Frisk med kunst 

– Jeg er en sjarlatan og en 
amatør, en typisk finnmarking 

som har tilpasset meg dette 
fylket med så mange kontraster. 
Jeg elsker det jeg holder på med, 

ulikt en som jobber kun for å 
tjene penger.  

Fiskeoppdretter 
Oddbjørn Jerijærvi  

Foto: Karoline Hjorth & Riitta Ikonen – fra Kirkeneshospital.com 

Foto: Anders Gjennestad 
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professor Thomas Thiis ved Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet om denne 
formen for skulpturell snøskjerming. Ved 
Gjennestads kunstneriske bearbeiding vil 
Pa leparken gis en ny dimensjon og en økt 
kvalitet gjennom blant annet 18 store, 
bearbeidede metallplater spent opp 
mellom pa lene, der ulike metallkvaliteter, 

silhuetter, lys og skygge er viktige 
faktorer. Bruken av metall gir assosiasjo-
ner til gruvevirksomhet og lokal industri 
og har inspirert Kirkenes Mekaniske 
Verksted til a  stille med lokaler og 
lærlinger i produksjonen av Gjennestads 
verk. Ved spesiell belysning vil dette store 
verket ved hovedinngangen til sykehuset 
være synlig ba de fra hovedveien E6 og fra 
den nære adkomstvei og fra hovedinng-
angen.  Ambisjonen er at verket ogsa  skal 
utstra le den kvalitet, a penhet og gjestfri-
het som preger virksomheten i sykehuset.  

Hovedinngang og atrium 

Sammen med Pa leparken utgjør hoved-
inngangen, vestibylen og atriet innenfor, 
de viktigste omra dene for større kunst-
verk. I løpet av høsten 2015 vil to nye 
kunstnere bli engasjert for a  lage skulptu-
relle verk for disse omra dene. 

Flere kunstverk 

Det skal ogsa  bestilles og kjøpes inn kunst 
til fellesomra der, som i stor grad er a pent 
tilgjengelig for de fleste, sa  som vente-
omra der nær hovedinngangen, senge-
omra dene og personalrom. Mye av 
kunsten vil være oppdragskunst, det vil si 
at kunstnere engasjeres for a  gjøre 
arbeider spesielt for dette sykehuset, men 
det skal ogsa  kjøpes inn kunst som 
allerede er produsert. 

Eksisterende kunst 

Det var gruvedriften A/S Sydvaranger som 
etablerte det første sykehuset i Kirkenes i 
1909, slik mange sykehus i Norge oppstod 
som følge av store industriarbeidsplasser. 
Malmbedriften stod som eier av sykehuset 
til slutten av andre verdenskrig. Verksle-

gen og en husmor var de eneste ansatte 
ved sykehuset fram til første utvidelse i 
1917. Utvidelsen av sykehuset gikk 
trinnvis fra en kapasitet pa  seks pasienter 
i 1909 til 23 pasienter i 1936. Kirkenes var 
helt utbombet etter andre verdenskrig, 
sykehuset fikk midlertidige lokaler som 
ble gjort i noenlunde stand for sykehus-
drift, og sykehuset ble overdratt til 
Finnmark fylke sommeren 1945. I 1955 
stod et nytt bygg ferdig, sykehuset hadde 
da 100 senger og 80 ansatte. Sykehuset 
ble kraftig utvidet gjennom de tre tia rene 
fra 1970 til 2000 og utviklet seg til a  bli 
den største kvinnearbeidsplassen, og i 
perioder ogsa  den største arbeidsplassen i 
kommunen. 

Gjennom flere tia r er det samlet mange 
kunstverk, arbeider som er viktige a  ta 
med over til nytt bygg fordi de er sterke 
identitetsbærere og forteller viktige 
historier. Det gjelder bilder av blant andre 
Ivar Sælø, Ka re Kivija rvi, Iver Ja ks, Helge 
Revold og Kaare Espolin Johnson. Flere av 
disse verkene har behov for restaurering. 
Oslo Konserveringsatelier er engasjert for 
a  restaurere bildene. Dette restaurerings-
arbeidet har ført til et stort engasjementet 
og en stor interesse ba de for sykehusets 
historie og for byggeprosjektet, ba de blant 
ansatte og publikum. 

Formidling 

Kunstprosjektet møtes med stor interesse 
og oppmerksomhet og gir godt omdømme 
for Finnmarkssykehuset. Det har allerede 
responsen fra aviser og andre medier vist. 

Det nye sykehuset bygges inntil et etablert 
turomra de og turveisystem. Med sin godt 
synlige kunst og sin godt tilgjengelige kafe  
ved vestibylen, kan sykehuset bli en 
møteplass og et ma l for opplevelse av 
natur, arkitektur og en av Finnmarks 
største samlinger av samtidskunst. Skoler 
kan benytte disse kvalitetene i sin 
undervisning, og slik kan kunsten være 
med a  bygge tillit for fremtidige sykehus-
besøk. 

Frisk med kunst 

Kunst i sykehus sees av et stort og 
mangfoldig publikum som i utgangspunk-
tet ikke forventer en kunstopplevelse og 
som har en annen agenda enn det a  se 
kunst. For pasienter og pa rørende kan 
sykehusbesøk bety lang ventetid – venting 
pa  undersøkelser, behandling, visitt, 
samtale, besøk, venting pa  mat – venting 
pa  a  bli frisk. Kunsten kan gi ventetiden 
innhold og mening. 

I det nye sykehuset i Kirkenes skal 
kunsten være tydelig tilstede, stimulere 
tanker og refleksjon, og gi ha p og trøst. 
Kunsten skal støtte virksomheten i 
sykehuset, bidra positivt til arbeidsmiljøet 
og til at pasienter blir friske. 

Dette er en forkortet utgave av en artikkel tidligere publisert i 

fagtidsskriftet HMT – Helse/Medisin/Teknikk 

Foto fra rapporten «Three-Dimensional Roughness Elements for Snow Retention», av Dr. Ronald D. Tabler, Tabler & Associates,   
Colorado USA, August 2006  

– Bryting er en real sport. 
Fremfor alt er det denne følelsen 

av selvdisiplin, moral og 
rettferdighet. De tre tingene  

er det som teller.  

Willy Bangsund,  
bilmekaniker og brytetrener 

Foto: Karoline Hjorth & Riitta Ikonen – fra Kirkeneshospital.com 
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Mestringskurs for 
type 2-diabetes 

Pasientene setter stor pris på 
mestringskursene. De møter 
andre i samme situasjon, og 
deler erfaringer. Kurset går over 
2 dager, og har blant annet 
fokus på å leve med diabetes, 
kosthold, aktivitet, blodsukker 
måling, medisinsk behandling og 
seinskader.  

Finnmarkssykehuset skal primært følge 
opp pasienter med type 1-diabetes, men 
har ogsa  tilbud om mestringskurs for 
pasienter med type 2-diabetes. Ved 
nyoppdaget type 1-diabetes legges 
pasienten inn pa  sykehus for opplæring. 

De fa r ogsa  tilbud om jevnlig oppfølging av 
oss, samt en a rlig helsesjekk.   

– Det er først og fremst fastlegene som 
skal følge opp pasienter med type 
2-diabetes, men de kan ogsa  henvise dem 
til oss hvis de ikke kommer i ma l med 
behandlingen eller til va re mestringskurs.  
I Finnmark er det i mange kommuner 
hyppige utskiftinger av fastleger, og 
mange kjenner derfor ikke til va re kurs, 
som er laget for at diabetespasientene skal 
lære seg a  leve med sykdommen. Derfor 
oppfordrer vi pasientene til a  be fastlegen 
om a  henvise til kursene, sier diabetes-
sykepleier Gunn Kristin Langvoll.  

Na  i november planlegger vi et opp-
friskningskurs for type 1-diabetikere i 
karbohydratvurdering og ulike apper samt 
insulinpumpefunksjoner ved Hammerfest 
sykehus 

Tilgjengelighet 

– Vi ønsker a  være ett tilgjengelig team. De 
som av ulike grunner trenger tettere 
oppfølging kan i løpet av kort tid fa  time 
pa  poliklinikken. Pasientene kan ogsa  na  
oss i løpet av kort tid pa  telefon, sms eller 
e-post. Dette vet jeg va re pasienter setter 
pris pa . Vi forsøker a  strekke oss litt 
lengre, for at pasientene skal være trygg i 
sin behandling. Pa  denne ma ten forebyg-
ger vi  innleggelser, sier Langvoll. 

Andre tilbud 

– I samarbeid med UNN, øyeavdelingen, 
tilbyr vi ogsa  diabetespasienter øyebunns-
fotografering ved va r avdeling. 

Vi holder jevnlig kurs for helsepersonell. 
De er ogsa  velkommen til a  hospitere pa  
poliklinikken, og ved kurs for type 2- og 
type 1-diabetikere 

– Det er et problem at vi mangler oversikt 
over hvor mange som har type 1- og type 
2-diabetes i Finnmark. Det vil vi løse etter 
hvert med NOKLUS pasientregister. I 
Norge antar vi at ca 28 000 har type 
1-diabetes, og rundt 350 000 nordmenn 
har diabetes type 2. Av disse regner vi med 
at nærmere halvparten har diabetes uten 
selv a  vite om det. Vi merker en jevn strøm 
av henvisninger. Det er fint a  kunne tilby 
behandling i Finnmarkssykehuset, og at 
pasientene velger oss, sier diabetessyke-
pleier Gunn Kristin Langvoll.  

Langvoll forklarer at det kan være utford-
rende a  leve med diabetes.  

– Blodsukkeret endrer seg avhengig av 
kosthold, aktivitet, stress og annen 
sykdom. Noen klarer fint a  finne riktig 
balanse i livet med eventuelt tabletter og 
insulindose, men for mange er det vanske-
lig. Ofte er det sma  justeringer, oppfølging 
og motivasjon som ma  til, sier Langvoll.  

Kontroll av blodtrykk og kolesterol 

Lege Anne Grethe Olsen sier at blodtrykk 
og kolesterol er like viktig a  kontrollere 
som blodsukker hos diabetespasienter. 

– Det er viktig for pasienten at ba de 
blodsukker, blodtrykk og kolesterolverdi 
er innenfor anbefalte niva er. Da kan man 
forebygge og utsette seinskader som følge 
av sykdommen, sier Olsen.  

Diabetesteam i  
Finnmarkssykehuset 
Klinikk Hammerfest og Kirkenes har 
diabetesteam besta ende av diabetessyke-
pleier, klinisk dietetiker og overlege. 
Barneavdelingen ved Klinikk Hammerfest 
har et eget diabetesteam.  

Diabetesteam for voksne i Hammerfest 
besta r av klinisk dietetiker Ulla Uhrskov, 
diabetessykepleier Gunn Kristin A. 
Langvoll og overlege Anne Grethe Olsen. 
Faste stillinger sikrer en bedre kontinuitet 
i teamarbeidet. Nylig har Lin Hagen 
Sjøgren blitt tilknyttet teamet. Hun skal 
arbeide utadrettet mot kommunene i 
Finnmark for a  bidra blant annet til a  
etablere NOKLUS pasientregister i 
kommunehelsetjenesten. 

Ved Kirkenes Sykehus arbeider sykepleier 
Monica Eliassen, diabetessykepleier Elin 
Sagbakken, klinisk dietetiker Nikolaj 
Christensen og nefrolog Viera Stubnova. 

Det finnes ogsa  kommunale diabetesteam i 
Alta og i Gamvik i Mehamn kommune. 

Diabetesteamet i 
Hammerfest behandler 
flere enn tidligere 

Gunn Kristin Langoll (t.v.) og Anne Grethe Olsen 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 
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Elektronisk rekvirering fra fastlegen til sykehuslaboratoriet: 
Raskere prøvesvar og færre feil 

Fra midten av oktober kan 
legekontorene i Finnmark gå 
over fra papir til skjerm når 
analyseprøver rekvireres fra 
sykehuslaboratoriet. 

Overgang fra papirbasert til digital kom-
munikasjon mellom fastleger og laborato-
riene gir mindre dobbeltarbeid og gir 
bedre pasientsikkerhet. 

– Med den nye løsningen blir det mindre 
risiko for feilmerking og feilpunching, sier 
prosjektansvarlig Bente Johanson ved 
Finnmarkssykehuset. Blodprøvene mer-
kes med strekkoder pa  legekontoret og er 
klare til a  settes direkte i analysemaskinen 
na r de kommer til laboratoriet. Vi slipper 
a  gjøre den manuelle punchingen som vi 
utfører i dag, og kan i stedet bruke verdi-
full tid pa  bista  legekontorene pa  andre 
omra der. Helse Nords elektroniske bestil-
lingsløsning gir ogsa  en helt annen doku-
mentasjon av de utførte rekvireringene. 
Na  sikrer vi at historikken til enhver tid 
ligger i pasientens journal, sier prosjekt-
leder Bente Johanson. 

Ingen kostnader 

Innføringen av elektronisk rekvirering av 
laboratorietjenester medfører ingen økte 
kostnader for legekontorene. Helse Nord 
dekker alt av kostnader knyttet til installa-
sjon, opplæring og etiketter. Installasjo-
nen starter ved utvalgte legekontorer i 
uke 42 og det er førstemann-til-mølla-
prinsippet som gjelder. Vi beregner ca. en 
time opplæring samme morgen som be-
stillingsløsningen tas i bruk ved lege-

kontoret. Laboratoriepersonell fra syke-
huset vil være til stede utover dagen for 
personlig støtte mens de som jobber ved 
legekontoret utfører sitt vanlige arbeid. 

38 legekontorer tilknyttet Universitets-
sykehuset Nord-Norge, Nordlandssyke-
huset og Helgelandssykehuset benytter 
allerede tjenesten (tall pr. september 
2015), og tilbakemeldingene har vært 
positive. 

Ønsker ditt legekontor a  være tidlig ute? 
Ta gjerne kontakt med Bente Johanson pa  
telefon 416 52 897 eller e-post:  
bente.elisabet.johanson@ 
finnmarkssykehuset.no 

Prosjektansvarlig Bente Johanson oppfordrer legekontorer i 

Finnmark til å ta i bruk elektronisk rekvirering av laboratorie-

tjenester. 

Enhetsleder ved laboratoriet på Hammerfest sykehus, Tove Sørlie, viser frem roboten som behandler prøvene fra legekontorene  

15. oktober 2015 tilbys kurs 
for personer som har spise- og 
svelgvansker (Dysfagi), på 
Kirkenes sykehus.  

Kurset 

Målet med kurset er å gi bruker og 
pårørende et best mulig grunnlag for å 
mestre hverdagen med spise- og svelg-
vansker. 

Innhold:  

 Årsak, symptomer, utredning, behand-
ling ved spise- og svelgvansker. 

 Hvordan leve med spise- og svelg-
vansker 

 Erfaringsutveksling med andre i samme 
situasjon . 

De som underviser på kurset er syke-
pleiere med kompetanse på spise- og 
svelgvansker og klinisk dietetiker . 

Dette er behandlerteamet ved Kirkenes 
sykehus 

Overlege Lioudmila Kristian 
Sykepleier Eva Jerijervi 
Sykepleier Kirstin Harila  
Logoped Geir Aarnes 

Teamet arbeider ved Enhet for fysikalsk 
medisin og rehabilitering.  

Dette gjør vi for pasientene  

Dysfagi er vansker med å spise og drikke 
på grunn av nedsatt funksjon i munn, 
svelg eller spiserør. Graden av spise- og 
svelgvansker varierer. Nedsatt  svelgfunk-
sjon kan i noen tilfeller forbedres eller 
helt gjenvinnes. Tidlig diagnostisering er 
viktig for å kunne sette i gang tiltak så 
raskt som mulig. 

Vi kartlegger hvordan svelgfunksjonen 
fungerer. Kartleggingen inkluderer klinisk 
spise- og svelgvurdering , svelgrøntgen 
ved behov.  

Vi utarbeider tiltak og anbefalinger etter 
undersøkelsene, og vurderer konsistens 
på mat og drikke som den enkelte evt. 
kan innta.  

Vi underviser pårørende og helse-
personell. 

Tilbudet har til nå først og fremst blitt gitt 
til pasienter som har vært innlagt på 
Kirkenes sykehus. Vi har enkelte ganger 
gjort klinisk vurdering  og  undervisning 
ute i kommunene.  

Dysfagikurs på 
Kirkenes sykehus 
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Du møter en radiograf som tar 
bildet. Bildet analyseres av en 
radiolog (lege). Analysen sendes 
til fastlegen eller den i 
Finnmarkssykehuset som skal 
behandle deg videre.  

«Røntgen» er mer enn vanlig røntgen. 
Fagfeltet radiologi favner om røntgen, CT 
og MR.  

Røntgen for brudd og lungesykdommer 

Hvis du har mulig brudd eller sykdom pa  
lungene, er vanlig røntgen en vanlig 
undersøkelse.  

Med røntgenapparater kan vi se etter 
brudd, lungesykdommer, og en del 
sykdommer i tarmene og i andre indre 
organer. 

Selve røntgenundersøkelsen besta r av 2 til 
3 bilder, som tas fra forskjellige vinkler. 
Som regel ma  du  ta av deg klærne der 
hvor du skal undersøkes. Kvaliteten pa  
bildene blir vurdert av radiografen som 
tok dem, før de sendes til radiologen som 
er en lege som vurderer bildene med 
tanke pa  sykdom eller skade.  

For a  undersøke for tarm eller urinveier, 
ma  det være kontrast i organet. Da ma  du 
gjerne være fastende, ha tømt tarmen og 
tatt kontrastvæske, som drikkes eller gis 
intravenøst.  

Det er ikke noe ubehag ved a  ta en 
røntgenundersøkelse, man merker ikke 
noe til at bildet blir tatt.  

Stra lingens potensielle risiko er knyttet til 
kreftutvikling. Stra lene kan føre til at 
normale celler blir til kreftceller. Tar man 

mange nok røntgenundersøkelser eller 
undersøkelser med spesielt høye doser 
(for eksempel CT), ma  den økte kreftrisi-
koen veies opp mot nytten av undersøkel-
sene. Vanligvis er imidlertid ikke dette noe 
problem, da stra lingen fra en røntgenun-
dersøkelse tilsvarer den stra lingen du fa r 
som ”bakgrunnsstra ling” fra verdensrom-
met i løpet av noen dager.  

MR for bløtdelsskader 

Korsba ndsskader vises ikke pa  vanlig 
røntgen. Da ma  du kanskje ta en MR-
undersøkelse. MR er mer følsomt for 
skader og forandringer som er sma . MR 
viser bløtdeler i kroppen, som hjerne, 
ryggmarg og nerverøtter i ryggen, for 
eksempel ved prolaps, og diagnostikk  av 
ledd og muskler.  

Skal du ta «røntgen»? 

(f.v.) Lill Tove Børresen, Margareta Tyszkiewicz, Jon Vegard Ingebrigtsen og Vibeke Danielsen  ved enhet for radiologi i Kirkenes 
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Ny røntgenløsning 
tryggere for 
pasienten 

Før kunne det hende at en pasient med 
store skader fikk tatt røntgenbilde i 
Finnmark, sendt videre til UNN Tromsø- 
uten at røntgenbildene var tilgjengelige i 
Tromsø.  

Slik er det ikke lenger. Na  vil bildene være 
tilgjengelige for alle radiologer.  

– Va re pasienter blir ofte sendt til andre 
sykehus for videre behandling, og da ma  
bildene følge med. Vi har opplevd fra tid til 
annen at noe ga r feil under bildeoverfø-
ringen, eller at pasienten kan bli sendt til 
et annet sykehus enn det som opprinnelig 
var tenkt. Da ma  ansatte gjerne rykke ut 
etter arbeidstid for a  sette i gang ny 
bildeoverføring. Det slipper vi na  som 
bildene blir lastet direkte inn i det sentrale 
arkivet, sier radiolog ved Hammerfest 
sykehus, Grethe Norvang.  

Hun legger til at selv om bildene er 
tilgjengelig for langt flere, er de fortsatt 
underlagt streng tilgangskontroll. 

– Gevinsten for pasientene er at alt skjer 
raskere na . En pasient kan ta bilde i 
Kirkenes, og sa  kan legen som skal 
behandle pasienten fa  all informasjon i 
Hammerfest, forklarer Ranvei Sneve.  

Na  vil pasienter fa  lik behandling, uav-
hengig av hvor de bor.  

– At vi har fa tt nytt datasystem for 
radiologi vil pasientene merke positivt. 
For eksempel vil en ny lege  raskt og 
enkelt kunne sette seg inn i sykdomsforlø-
pet ut fra røntgenundersøkelser som har 
blitt gjort tidligere, sier Norvang. 

Samler fagmiljøet i 
Finnmark 
Fagmiljøene fa r et løft etter at den nye 
radiologiløsningen er kommet i gang. Na  
kan kolleger, til tross for geografiske 
avstander, møtes og diskutere de samme 
bildene.  

– Na  skal alle røntgenbilder som tas lastes 
direkte inn i et felles bildearkiv ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge i 
Tromsø. Det gjør det enklere a  dele 
bildene med andre – ved behov kan en 
radiolog i Tromsø eller Hammerfest fa  
tilgang til bilder tatt i Kirkenes. Pa  den 
ma ten viskes geografien ut, og pasienten 
fa r lettere tilgang til ekspertise som sitter 
langt unna, sier radiolog Grethe Norvang.  

Ogsa  tidligere har røntgenbilder blitt delt 
mellom de ulike behandlingsstedene, men 
ma ten det har skjedd pa  har vært tungvint 

og risikoen for feil underveis har vært 
større. 

– Den største gevinsten er at vi unnga r 
forsinkelser, og oppna r god ressursutnyt-
telse. I dag er systemet pa  plass. Na  jobber 
vi for a  samkjøre oss med tanke pa  rutiner 
og prosedyrer. Vi ma  ikke jobbe likt, men 
bør jobbe likt.  

Med et nytt datasystem i bunn, ligger alt 
til rette for et tettere faglig samarbeid. 
Finnmarkssykehusets fagpris for 2014 
gikk til radiologisk enhet ved Klinikk 
Kirkenes. De 50.000 kronene som enheten 
fikk da, skal brukes pa  faglig utvikling.  

– Na  skal vi ha felles kurs og opplæring for 
hele det radiologiske miljøet i Finnmarks-
sykehuset, sier avdelingsleder Ranvei 
Sneve.  

Lever, bukspyttkjertel, galleveier, nyrer, 
binyrer og tynntarm er eksempler pa  
organer som kan fremstilles med MR.  

Fordelen med MR fremfor røntgen og CT 
er at den ikke innebærer røntgenstra ler.  

En MR-undersøkelse forega r i en trommel 
som inneholder et magnetfelt. Siden 
magnetfeltet er veldig sterkt i dette 
omra det ma  man ta av seg plagg med 
metall, og ogsa  fjerne metall fra lommene.  

En vanlig MR-undersøkelse kan ta fra 15 
til 25 minutter. Det bra ker en del, og man 
fa r derfor pa  seg høretelefoner med 
musikk. 

 En slik undersøkelse gir mange bilder, og 
radiologen (legen) ser gjennom bildene og 
sammenlikner med eventuelt tidligere 
bilder før svaret sendes skriftlig til den 
som har rekvirert undersøkelsen.  

Personer med pacemaker eller inn-
opererte elektroniske innretninger kan 
ikke ta MR.  

Metall som sitter fast i ben er uproble-
matisk med mindre de sitter akkurat der 
man skal ta bilder. Derfor er proteser, 
tannregulering eller skruer og plater etter 
brudd helt uproblematiske.  

CT for indre organer 

CT benyttes til a  undersøke lunger, hjerne, 
indre organer som lever, bukspyttkjertel, 
nyrer, bekkenorganer,  bloda rer og hjerte.  

I en CT-maskin anvendes ordinære 
røntgenstra ler, men maskinen er annerle-
des enn vanlig røntgenapparat. En serie av 
for eksempel lungene tar kun noen fa  
sekunder i en moderne CT. Men ofte 
benytter vi  kontrastvæske, og da tar alt 
lengre tid. Kontrastvæsken er vanligvis 

helt ufarlige, men kan i noen tilfeller gi 
allergiske reaksjoner. Vanligere er lett 
kvalme og ubehag som ga r over etter kort 
tid. 

Det nyeste bruksomra det for CT er 
avbildning av hjertets bloda rer, og 
kartlegging av trange partier i disse.  

Den største ulempen ved bruk av CT er 
stra ledosen. Stra lingen ved en CT kan bli 
mange ganger høyere enn ved bruk av 
vanlig røntgen. Men det er mange tilfeller 
der vi klarer oss med lav stra lingsdose, og 
da kan stra lebelastningen sammenliknes 
med vanlige røntgenundersøkelser. 
Uansett, sa  skal vi bruke CT med fornuft. 
Spesielt for unge, barn og gravide skal 
ikke CT brukes for mye.  

(f.v) Vibeke Danielsen, Olav Tomassen, Lill Tove Børresen og Helga Kjøren 
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«Medpol» i Hammerfest  er 25 år! 
Den 2. mai 1990 ble nåværende 
Medisinsk poliklinikk åpnet i 
2.etasje på Hammerfest syke-
hus. Hvor det tidligere var 
barnepost i 10 år og laborato-
rium/legekontor, før den tid. 
Det ble en ny hverdag for perso-
nalet etter 10 år med flytting og 
med undersøkelsesrom spredt 
rundt på huset. 

EKG-Elsa 

Det hele startet med sykepleier Elsa 
Nilsen – «EKG-Elsa», som før februar 1980 
drev medisinsk undersøkelse. I hovedsak 
ble det tatt EKG, AEKG, enkle Vitalogram 
(gammel form for spirometri) og vanlige 
undersøkelser. Undersøkelsesrommet la  
da i 4. etasje ved heisene og EKG og 
Vitalogram ble tatt i 2. etasje. Pasienten 
var i hovedsak inneliggende. 

Etter februar 1980 overtok sykepleier 
Hildur Nordhus, og EKG og Vitalogram ble 
flyttet over til det nye laboratoriet. Det ble 
startet opp med gastroskopier og noen 
koloskopier, undersøkelser som tidligere 
ble  utført pa  operasjonsavdelingen. 
Skopør i en periode var dr. Ove Aronsen. 

Fra april 1982 begynte sykepleier Sigrun 
B. Olsen, som ogsa  ble opplært til perito-
neal-dialyse og EEG. Dr. Gjellestad startet 
opp med koloskopier igjen. 

Sykepleier Sigrun B. Olsen og hjelpepleier 
Tora Johansen drev en meget aktiv 
medisinsk undersøkelse. De fikk etter 
hvert en sykepleierstilling til. Denne tredje 
stillingen har det vært en rekke sykepleie-
re i. En av dem var Ann Karin Berg som 
etter hvert ble den første diabetes- 
sykepleieren ved Hammerfest sykehus. 

Va ren 1983 flyttet undersøkelsesrom-
mene til 4. etasje, na værende medisinsk 
avdeling D. Nytt var da at personalet 
ma tte ta betaling av alle gastroskopi- og 
koloskopipasienter. Øvrige pasienter 
betalte pa  kirurgisk poliklinikk i 1.etasje, 
hvor skrivestuene var samlet. 

1984 ble det oppstart med ERCP-
undersøkelser og noen pasienter til 
peritoneal dialyse.  

Tidlig høst 1989 var det ny flyttesjau. Na  
pa  to rom pa  medisinsk avdeling C og 
gastroskopi og koloskopi undersøkelser 
ble tatt ble tatt pa  rom ved heisene i 
4.etasje. 

Den 2. mai 1990 ble eget kontorpersonale 
ansatt. Sekretærene var den gang admini-
strativt underlagt en felles kontorleder for 
hele Hammerfest sykehus. Sekretærene 
ved medisinsk poliklinikk hadde den gang 
eget pauserom, na værende lokalsolrom pa  
hudpoliklinikken. Kunstig, na r resten av 
personalet hadde pauserom rett over 
gangen. Sekretærene ble skikkelig 
innlemmet i staben i oktober 1997. 

Fra tre til femten hoder 

Sykepleier Sigrun B. Olsen ble, i tillegg til a  
arbeide med pasienter, avdelingssyke-
pleier, og staben økte na  til tre ansatte. 
Lisbeth Skaugvold  overtok som avde-
lingssykepleier i oktober 1997. Begge var 
delaktige i arbeidet med oppstartfasen av 
Spesialistpoliklinikken i Alta. 

Staben er gradvis utvidet til na  15 hoder. 
Siden 1990 har va rt aktivitetstilbud stadig 
blitt utvidet med nye og mer omfattende 
undersøkelser, samtidig som flere av de 
«gamle» er blitt mere omfattende og 
tidkrevende. 

Vi har mange maskiner og mye utstyr som 
skal ha ndteres, og derfor har vi satt 
kvalitetssikringsarbeidet i fokus. Eget 
ma lsettingsdokument er utarbeidet. 
Likeledes er det utarbeidet prosedyrer pa  
alt av va re undersøkelser. Det er lagt vekt 
pa  pasientinformasjoner, ogsa  ved 
innkalling til timer. 

Sykepleierdokumentasjon ble utarbeidet, 
allerede før de nye pasientrettighetslove-
ne tra dte i kraft. Sykepleierne har fa tt 
mulighet til fagutvikling- noe vi har stor 
nytte av. Det er gitt mulighet for en slik 
dag 2 ganger per a r, eller oftere ved 

behov. Dette ma  den enkelte selv ta 
initiativ til og legge det til «rolige» 
stunder. 

Lisbeth Skaugvold har tatt spesialutdan-
nelse innen Astma, Kols og Allergi og har 
hatt hovedansvar pa  alt av lungefunk-
sjonstester og prikktester, i tillegg til 
avdelingssykepleier arbeidet. Det startet 
med noen fa  Vitalogram i uken –  til a  
beslaglegge vel  50 % stilling, fra 1997 til 
2009. Fra høsten 2009 har hun kun 
konsulentvirksomhet innenfor disse 
omra der, da enhetslederarbeidet beslag-
legger hel tid. Sykepleier Turid Andreas-
sen foretar prikktester og sykepleierne 
Hege Sigvartsen  og Anita Gamst Høyen 
tar seg av lungepasientene. De har ogsa  
hovedansvar for Ph-ma ling / manometri, 
en spesialundersøkelse fra januar1999.  

Hjelpepleier Sissel Engevik er va r EEG-
tekniker. Hun tar EEG pa  voksne pasienter 
i Vest-Finnmark i tillegg til at hun avhjel-
per barneavdelingen ved behov. EEG-
rommet var tidligere plassert i 1. etasje 
ved fysikalsk avdeling, men er na  plassert i 
gangen ute ved heisene ved medisinsk 
poliklinikk.  

Gunn Kristin Langvoll er va r diabetessyke-
pleier med videreutdanning innen 
diabetes, fra 2005.Hun tar fundusfotogra-
fering av diabetespasienter og pasienter 
tilhørende øyelege.  

Hudpoliklinikken ble underlagt medpol 
1. januar 2005 og fysisk ble den plassert i 
va re lokaler i desember 2006. Hudpolikli-
nikken var før den tid plassert i na væren-
de kontorer til fysikalsk avdeling. Syke-
pleier Sissel Alsen var den som startet opp 

Personalet på medisinsk poliklinikk ved Hammerfes sykehus 
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«Medpol» i Hammerfest  er 25 år! 
denne poliklinikken og drev den alene 
fram til 2005.  

Remicadepasienter fikk tilbud ved 
medisinsk poliklinikk fra sommeren 2005 
og er dagpasienter. Pasientene var før den 
tid innlagt pa  medisinsk avdeling C. 
Hovedansvarlig for disse pasientene er 
sykepleierne Heidi Pedersen og Marita 
Larsen. Det er i dag ett eget infusjonsrom 
som benyttes av pasienter til infusjonsbe-
handling med spesielt behandling av 
biologiske legemidler.. 

Vi prøver til enhver tid a  opprettholde et 
godt arbeidsmiljø med a  inkludere alle 
ansatte i driften og ansvarliggjøre perso-
nalet med egne ansvarsomra der. 

Ernæringsfysiolog Ulla Uhrskov er ansatt 
fra september 2009. En etterlengtet ny 
stilling for alle avdelinger ved klinikk 
Hammerfest. 

Personell fra medisinsk poliklinikk var 
høsten 2009 hovedansvarlig for a  pan-
demivaksinere alt personell ved klinikk 
Hammerfest. Tuberkulintesting av 
pasienter og personell, det er na  erstattet 
av en blodprøve. 

Skopivirksomheten for hele Hammerfest 
sykehus betjenes fra medisinsk polikli-
nikk. Hovedvekt av disse undersøkelsene 
utføres av medisinske leger, men ogsa  av 
kirurgiske leger. 

Pasienter til koloskopi ble før 1990 tilbudt 
hjelp med tømming i poliklinikken. Da ved 
hjelp av sonde som ble lagt ned og 
gjennom den ble det satt ned 12 – 14 liter 
væske, samtidig med at pasienten satt pa  
toalettet, via 3 dagers flytende og 4 liter 
væske til tømming hjemme til dagens 
tømming hvor pasienten ordner med det 
hjemme, dagen før undersøkelsen. 

Ja, det er godt det er forandringer i 
prosedyrene, til beste for pasientene. 

Medisinsk poliklinikk er en meget allsidig 
poliklinikk og har et meget variert tilbud 
av ulike undersøkelser. Undersøkelser 
som ikke bare er for medisinske pasienter, 
men for alle avdelinger ved Hammerfest 
sykehus. 

Alle medisinske ambulerende spesialister 
har kontorplass og fa r assistanse av 
personalet ved medisinsk poliklinikk. 

Det nyeste tilbudet er poliklinikk for 
pasienter med sykelig overvekt.  

LMS er administrativt underlagt medi-
sinsk poliklinikk og vi har kurs for voksne 
pasienter innen diabetes og hjerte-
sykdommer, et samarbeid med medisinsk 
sengepost. 

- Generelt har det blitt bedre for 
pasientene. Nå slipper de som 
oftest å legges inn, sier Lisbeth 
Skaugvold. 

Pa  medisinsk poliklinikk – «medpol» – 
behandles pasienter med hjerte- og 
lungeproblemer, mage-tarm-problemer og 
hudproblemer. Medpol kan blant annet 
undersøke hjertet, hjernen, nervesystemet 
og nyrer.  Medpol behandler flere og flere 
pasienter.  

– Det er ofte bedre for pasientene a  fa  
poliklinisk behandling, enn a  ma tte legges 
inn, sier Skaugvold.  

– Snart utvides a pningstiden pa  medpol 
med en halv time. Det vil øke va r kapasitet 
til a  behandle flere pasienter.  

Høy kompetanse 

Avdelingen som for 25 a r siden besto av 
tre ansatte, teller na  15 hoder. Da snakker 
vi kun om sykepleiere og hjelpepleier. I 
tillegg kommer alle legene. 

Her utføres 35 ulike undersøkelser, som 
krever kunnskap og kompetanse om 
sykdomsbilde og om de maskiner og det 
utstyret som benyttes til undersøkelsene. 

– Hver og en av sykepleierne har sine 
spesialfelt. Slik ma  det være for at de skal 
holde det faglige niva et som kreves. Pa  
den ma ten blir vi gode. Samtidig blir vi 
sa rbare ved sykdom. Men vi har en stabil 
gjeng. De vet at dersom de blir borte, blir 
ikke jobben gjort, sier Skaugvoll 

Kompetanse og kvalitetsarbeid henger 
sammen.  

– Vi har jobbet med prosedyrer og 
kvalitetsheving. Da jeg kom hit, var ingen 
prosedyrer skrevet ned. Det første jeg 
begynte med, var a  skrive ned va re 
prosedyrer, slik at det ble gjort likt. 
Sykepleierdokumentasjon og pasientinfor-
masjon er ogsa  brukt mye tid pa . 

Uten stabile og engasjerte medarbeidere 
hadde ikke medpol vært sa  bra og veldre-
vet som den er blitt. 

Starter med terapeutisk tapping 

Medpol er fortsetter sin utvikling, og er i 
gang med a  forberede et nytt tilbud til 
pasienter med for høye blodverdier. 

Hammerfest sykehus gir tilbud om 
terapeutisk tapping i dag, men det er 
lokalisert pa  laboratoriet. Vi ønsker a  
knytte lege til behandlingen, og derfor skal 
vi overta den behandlingen.  

25 års utvikling for 
pasientene 

Enhetsleder Lisbeth Skaugvold 
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Legerekrutteringsprosjektet: 
Stol på egne krefter! 

Legerekrutteringsprosjektet ble 
opprettet i 2005 på bakgrunn av 
utfordringer knyttet til 
rekruttering og stabilisering av 
legespesialister i helseforetaket.  

Evy Adamsen, 
leder for legerekrutteringsprosjektet 
evy.adamsen@finnmarkssykehuset.no 

Ved prosjektstart var andelen overlegestil-
linger som var vakant eller besatt ved 
innleie og vikarer pa  57 %. Forma let ved 
prosjektet var a  oppna  full legespesialist-
dekning innen 2020.  

Stol på egne krefter! 

Prosjektets motto har vært «Stol pa  egne 
krefter!» og hovedfokus har vært a  sette 
inn ressurser i forhold til a  rekruttere og 
utdanne leger fra eget fylke og region, men 
prosjektet henvender seg ogsa  utover i et 
videre marked Tiltak som har vært benyt-
tet er stipendavtaler til leger i spesialise-
ring samt lønnsmidler til rekrutterings-
stillinger. Noen midler er benyttet til hos-
pitering og frem til 2013 ble det ogsa  ytt 
økonomisk støtte til forskning. I dag dri-
ves forskning gjennom ordinære forsk-
ningsmidler som helseforetaket forvalter.  

Evaluering etter 10 års drift 

Na r prosjektet na  har vært gjenstand for 
en evaluering etter 10 a rs drift, viser fasi-
ten at andelen vakanser, innleie og vika-
riater for a  dekke opp overlegestillinger er 
ga tt ned til 21 %. 

Det er en klar forbedring som kan sees i 
sammenheng med det arbeidet som har 
vært gjort over flere a r i legerekrutte-
ringsprosjektet. Na r det er sagt sta r hvert 

5. overlegeverk fortsatt vakant eller utfø-
res av ikke fast ansatt personell. Det er 
altsa  fortsatt en vei a  ga  før prosjektets 
forma l er na dd med full legespesialistdek-
ning. 

Evalueringsrapporten er utarbeidet av 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin og 
har hatt to hovedspørsma l for utredning:  
I hvilken grad virkemidler som er tatt i 
bruk har bidratt til rekruttering og stabili-
sering av legespesialister. Videre om vir-
kemidlene som er tatt i bruk bør justeres. 
Oppsummert vises det til at utdanningssti-
pend og økonomiske midler til rekrutte-
ringsstillinger er de to tiltakene som er 
mest benyttet og av virkemidlene synes 
stipend ordningen a  være det mest effek-
tive tiltaket.  

Anbefalinger for videre arbeid 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin gir i 
sin rapport noen anbefalinger om forhold 
som bør sees pa  i det videre arbeidet. Det 
gjelder om prosjektet skal videreføres ut 
planlagt prosjektperiode til 2020- eller om 
prosjektet skal avvikles og at det videre 
arbeidet med rekruttering og stabilisering 
av leger skal bli en del av den ordinære 
virksomheten. Det pekes pa  at det i seg 
selv er uvanlig at et prosjekt pa ga r over sa  
lang tid. Til det kan det tilføres at rekrutte-
ring av leger med sikte pa  a  bedre legespe-
sialistdekningen innebærer lange utdan-
ningsløp og at det nødvendigvis vil ta tid 
før en kan se effekt av et slikt prosjekt-
arbeid.  

Prosjektorganisering har sine fordeler og 
ulemper. En fordel med prosjektorganise-
ring er at arbeidet sikres ressurser og at 
en dedikert person kan arbeide ma lrettet 
opp mot forma let. Ved a  implementere 
legerekrutteringsarbeidet inn i ordinær 

Finnmarkssykehusets dekning av egne, fast ansatte lege-

spesialister har økt fra 43 % til 79 % på ti år 

drift kan faren være at fokuset forsvinner i 
blant mange andre oppgaver. En ulempe 
ved prosjektorganisering er at arbeidet 
med legerekruttering blir et arbeid pa  
siden av det ordinære arbeidet og at avde-
lingen kan bli fraskrevet en oppgave som 
naturlig hører hjemme her. Dette er da 
ogsa  en av grunnene til at prosjektet har 
vektlagt a  ha et tett samarbeid om rekrut-
tering med de respektive klinikk – og av-
delingslederne.  

Fordelen med a  overføre prosjektet til en 
rekrutteringsstilling i ordinær drift- er at 
en person fa r ansvar for det samlede re-
krutteringsarbeidet i foretaket, har over-
sikt og kan dra synergi effekt av erfaringer 
som er gjort i ulike deler av rekrutterings-
arbeid.  

Ett siste punkt prosjektrapporten trekker 
frem er behovet for at det utarbeides et 
kompetanseregnskap som synliggjør hvil-
ken spesialistkompetanse en innehar samt 
hvilken kompetanse en mangler. Dette 
regnskapet bør fortløpende holdes oppda-
tert slik at en sikrer tilstrekkelig og rett 
kompetanse og at det er foretakets behov 
som blir styrende for hvilke utdanningsløp 
vi understøtter.   

Fra prosjekt til drift 

Pa  bakgrunn av evalueringsrapporten har 
styringsgruppen for legerekrutteringspro-
sjektet besluttet a  videreføre prosjektet ut 
mars 2016. Etter dette vil legerekrutte-
ringsarbeidet innga  i ordinær drift hvor en 
rekrutteringsansvarlig i HR- avdelingen vil 
ha ansvar for det videre rekrutteringsar-
beidet opp mot leger og andre rekrutte-
ringssvake grupper. Det vil fortsatt være 
behov for en ressursgruppe som kan bista  
rekrutteringsmedarbeideren i spørsma l av 
betydning. Det være seg større kostnads-
krevende tiltak samt drøftninger rundt 
prioriteringer med hensyn til rekruttering.    

Det er viktig a  presisere at dette vedtaket 
ikke innebærer at legerekrutterings-
arbeidet legges dødt. Legerekruttering vil 
fortsatt gis høy prioritert og økonomiske 
virkemidler og tiltak videreføres. Foreta-
ket fortsetter a  stole pa  egne krefter og a  
arbeide ma lrettet mot full legespesialist-
dekning.   


