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LEDER 
Medisinsk fagsjef 

Harald G. Sunde 

S pesialisthelse-

tjenesten har fire 

hovedopppgaver: 

behandling, læring/

mestring,  forskning og 

utdanning. I tidligere 

numre har vi lest en del 

om hvordan vi utdanner 

studenter til leger og 

annet helsepersonell. I 

dette nummeret kan vi 

lese om to dyktige 

finnmarksleger som 

trener og lærer opp sine 

kolleger. 

Å  
rets finnmarkslege, 

Hanne Iversen, har i 

mange a r drevet trening 

og øvelser innenfor 

akuttmedisin og 

traumemottak. 

P a  fagdag hos barneavdelingen i 

Hammerfest viste den 

erfarne barnelegen 

Jørgen Landehag 

kolleger fra helse-

stasjonene hvordan man 

undersøker barn. 

Jubilanter i november 

Fødselsdager: 50, 60 og 70 år 

50 år 

tirsdag 17.  Lise Thomassen, Føde-/gyn. sengepost HS 

onsdag 18.  Ole I Hansen, Foretakstillitsvalgte 

mandag 23.  Daniel Vimalraj Vet Silva, Kirurgisk poliklinikk HS 

onsdag 25.  Mette Kjær, Forskning Hammerfest 

lørdag 28.  Gunilla Aurdal, Føde-/gyn. sengepost HS 

60 år 

søndag 1.  Nadja Alexeeva, Medisinsk avd B KS 

lørdag 7.  Jan Sørgård, DV Øst 

søndag 15.  Eija Marja Kilpiä, Døgnenheten Ålta 

70 år 

fredag 6.  May Wenche Dinesen, Medisinsk sengepost HS 

Ansettelsesjubileer: 25 og 35 år 

Ansatt i 25 år 

torsdag 5.  Hallvard K Buvarp, Sekretærtj. medisinsk service Klinikk Kirkenes  

Jubilanter i desember 
50 år 

mandag 7.  Lene Løkke, Medisinsk poliklinikk HS 

mandag 14.  Monica Eliassen, Medisinsk poliklinikk KS 

onsdag 16.  Alla Demyanova, VPP Ålta 

60 år 

mandag 7.  Auvo Arvid Turunen, DV DPS Midt Karasjok  

lørdag 12.  Jesper Nielsen, Barneleger HS 

torsdag 31.  Ranveig Bøgeberg, Kirkenes Luftambulanse  

70 år 

onsdag 2.  Jan Richard Hartviksen, Båtsfjord Bilambulanse  

Merkedager  
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Faktaboksen: 

Samisk helsepark 
Styret har besluttet at planlegging av Samisk 
helsepark skal starte. Vedtakene omfatter: 

 å planlegge og bygge Samisk helsepark  

 å starte idé- og konseptfase  

 å avklare muligheter for samlokalisering i 
Karasjok 

 å holde rammen på 40 millioner kroner  

 at Samisk helsepark ses i sammenheng 
med budsjettbalanse i Klinikk Psykisk 
helsevern og Rus 

 at Samisk helsepark ses i sammenheng 
med overordnet organisering av 
Finnmarkssykehuset 

Styret tilslutter seg den foreslåtte utvidelse 
av det somatiske tilbudet: 

 etablere tilbud til geriatriske pasienter i 
Karasjok, med bakgrunn i erfaringer fra 
geriatrisk poliklinikk i Hammerfest  

 utredninger som krever innleggelse skjer 
i geriatriseng i Klinikk Hammerfest 

 henvisninger vurderes ved medisinsk 
avdeling 

 øyelegetilbud i Samisk helsepark 

 Klinikk Hammerfest oppretter en 50 % 
stilling som lærings- og mestrings-
koordinator med spesielt ansvar for 
tilbudet til samiske pasienter 

 veiledning til samiske kommuner tilbys 
når teamet er etablert 

 eksisterende bemanning videreføres 

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

solsida@finnmarkssykehuset.no 

Trykkes hos: 

AMK, hver eneste ambulansebil, 
båtambulanse og luftambulanse 
har nå fått de nye radioene som 
er knyttet til det nye nødnettet.  

Na  gjennomføres opplæring av samtlige 
som jobber i Klinikk Prehospitale tjenes-
ter. Nylig var det kurs og opplæring ved 
Hammerfest bilambulanse. Kallesignal, og 
talegrupper var noen av mange tema pa  
kurset som ble holdt i Hammerfest, for a  
lære opp personell i bruk av radioene og 
Nødnett.  

 «8-5-1-Ålfa», høres pa  radioen. Det betyr 
at den som snakker, er fartøysjef (Ålfa) pa  
en bil i Finnmark (8), tilhørende Hammer-
fest bilambulanse (5) og bil 1 (1).  

Dette er Nødnett 

Nødnett er det nye digitale radio-
sambandet til de tre nødetatene brann, 
helse og politi. Det er et avlyttingssikret 
sambandssystem som skal gi bedre 
funksjonalitet, talekvalitet, dekning og 
kapasitet enn dagens samband. Nødnett 
brukes ba de internt i Finnmarkssyke-
huset, og i samvirke med andre innsats-
ressurser.  

– Vi fa r bedre talekvalitet, bedre dekning 
enn i dag, og sambandet blir kryptert, sier 
klinikksjef Jørgen Nilsen.  

Nødnett er et digitalt landsdekkende 
radionettverk, med ny radio- og telefoni-
løsning pa  operasjonssentralene og 
radioterminaler for montasje i kjøretøy, 
samt bærbare radioer for ulike bruker-
grupper. Hver ambulansebil blir utstyrt 
med tre radioer. Lege i vakt skal ha radio. 
Legevakt i kommunene skal ogsa  har 
radio.  

– Det blir slutt pa  «kanaler», og vi bruker 
talegrupper. Vi fa r e n-til-e n samtaler. Vi 
kan sende meldinger og statusmeldinger 
og vi kan ogsa  kople oss opp til telenettet 
og bruke radioen som mobiltelefon, sier 
Nilsen. 

AMK må vente på nytt sykehus for å få 
full effekt 

ÅMK kan styre ressursene som i dag, men 
er fortsatt avhengig av a  bruke dagens 
helsenett.  

– Vi skal bygge en ny sentral som blir en 
del av Nødnett, men det skjer først i Nye 
Kirkenes sykehus. Vi er i dag operative pa  
Helsenett. Åmbulansepersonell er snart 
ferdig opplært i bruk av radioterminalene 
som skal brukes i Nødnett. ÅMK sitt 
personell skal ha kurs i desember. 
Åmbulansetjenesten og ÅMK vil deretter 
ta Nødnett i bruk, i tillegg til helsenettet 
frem til nytt kontrollrom sta r ferdig nov/
des 2016 i Nye Kirkenes sykehus. Bruk av 
Nødnett vil forenkle samarbeid med 110 
og 112 da de allerede har tatt Nødnett i 
bruk. Åll kommunikasjon i Nødnett er 
kryptert og dermed avlyttingssikkert, sier 
Stein Helge Stormo, sykepleier og lokal 
instruktør Nødnett. 

Å rsaken til at ÅMK ma  bruke begge typer 
nett i en overgangsperiode, er krav til 
logging av alle samtaler som kommer inn 
til ÅMK.  

– Det vil ikke være mulig a  fa  logget 
samtaler i Nødnett før det nye kontroll-
rommet er pa  plass, sier Stormo. 

ÅMK vil bruke Nødnett, men har kun 
radioer pa  linje med ambulansepersonell.  

– Na  skal vi bruke Nødnett med radioene, 
og fa r god trening og erfaring mens vi 
venter pa  at vi har bygget en ny sentral. 
Per i dag kan vi ikke sende alarmvarsel i 
Nødnett fra ÅMK. Ved større hendelser, 
ma  vi bruke helsenett som tidligere, sier 
Stormo.  

Kan fortsatt lyttes på 

– I og med at ÅMK fortsatt ma  bruke 
helsenett, vil det fortsatt være mulig for 
uvedkommende a  lytte pa  radiosamban-
det. Na r vi er fullt oppe a  ga , vil det være 
umulig a  lytte pa  sambandet for andre, 
sier Stormo.  

Nå er vi i gang med 
nødnett 

Espen G. Antonsen, Nødnett-instruktør June Larsen, Kjetil Haug, leder Vibeke A. Holmen, Rita Rønning, Per Lamøy og Trond Egil Bjerkan.  
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I et auditorium ligger en frisk 
liten seks måneders gutt på 
ryggen og titter oppmerksomt 
opp mot barnelege Jørgen 
Landehag. Landehag beveger en 
rangle og guttens blikk følger 
med. Det gjør også blikkene til 
de 22 tilhørerne i salen.  

Barneavdelingen i Hammerfest arrangerte 
«fagdag» og kurs for helsestasjonens 
helsepersonell i samarbeid med helsesta-
sjonene i Karasjok, Ålta og Hammerfest. 
Over 20 deltakere tilknyttet helsestasjo-
ner i ba de øst-, midt- og vestfylket hadde 
tatt turen til Hammerfest. De skulle ba de 
utveksle erfaringer med hverandre og 
lære mer om aktuelle faglige tema 
innenfor helsestasjonenes arbeidsfelt.  

Deltakerne satt som trollbundet da den 
erfarne barnelegen Jørgen Landehag 
undersøkte den seks ma neder gamle gutt 
og en syv uker gammel jente. Han under-
søkte og fortalte hva han gjorde, og hva 
han sa  etter.  

– Det er et ekstremt nærvær med barna. 
Det er sa  dypt. Halve undersøkelsen har 

jeg gjort allerede før jeg har begynt. Jeg 
følger med pa  barnet hele tiden mens jeg 
snakker med foreldrene. Nummer ett, er a  
hilse pa  barnet og fa  en god kontakt. Jeg 
ser om barnet følger meg med blikket. 
Deretter begynner selve undersøkelsen, 
forteller Landehag.  

Barnelege Pal Ivan, fastlege i Ålta og 
prakiskonsulent Årve Østlyngen, fastlege i 
Hammerfest Daniela Ivan, fastlege i 
Karasjok Ilona Sipilæ og barnelege Ingrid 
Wæraas Rønning arrangerte fagdagen. Det 
er første gangen en fagdag arrangeres pa  
denne ma ten. 

– Bakgrunnen for dette kurset er fore-
spørsler fra kommunene. Og det er en av 
spesialisthelsetjenestens oppgaver a  dele 
kompetanse med primærhelsetjenesten. 
Fagkunnskap er mer enn det man leser i 
lærebøker. Her skal vi se hvordan vi gjør 
det i praksis, sier Pal Ivan, som legger til at 
dette ikke skal være en engangshendelse.  

Åssisterende fylkeslege Marit Gansmo 
orienterte om kommunenes og helsesta-
sjonenes plikter.  

– Helsestasjonene har en betydelig rolle 
for helsetilbudet til barna, og har samtidig 
en unik posisjon til a  bidra til bedre helse. 

Ma let er at tjenestene skal bli bedre. Vi har 
hatt landsomfattende tilsyn og vet mye om 
tilbudet for barna fra null til seks a r. Det 
som er gjennomga ende i va re funn, er 
ressursmangel i landets kommuner, sier 
Gansmo. 

Etter en praktisk tilnærming av undersø-
kelse av barna pa  barneavdelingen, holdt 
barnelege og forsker Åne Kokkvoll 
foredrag om hvordan man tolker vekst-
kurver. Pal Ivan snakket om henvisning og 
samhandling mellom første- og andrelinje-
tjenesten. Helsesøster Tone Dervo i Ålta 
kommune snakket om hjelpemidler i EPJ, 
sjekklister og referanser til helsestasjons-
ha ndboka. Til slutt avrundet barnelege 
Ingrid Wæraas Rønning.  

Kurs i undersøkelse av barn 
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Anestesilege Hanne Iversen får 
den høythengende utmerkelsen 
«Årets finnmarkslege» for 
iherdig innsats med å legge til 
rette for treninger og øvelser slik 
at helsevesenet skal kunne 
redde liv i kritiske og vanskelige 
situasjoner. 

Iversens arbeid handler om kompetanse 
for den enkelte lege og sykepleier – og 
samspill mellom helsepersonell pa  
sykehus, mellom sykehus og kommunene 
og mellom nødetatene.  

– Dagene etter utmerkelsen har vært helt 
utrolige. Det har strømmet pa  med 
gratulasjoner, blomster og gode ord, jeg 
har blitt stoppet overalt hvor jeg har vært, 
av mennesker med et stort smil og en 
varm klem og ordene «Velfortjent!», sier 
Iversen. 

Iversen er overveldet over a  ha vært 
nominert.  

– For ikke a  snakke om at jeg ble ka ret til 
a rets finnmarkslege! En ekte hedersbeteg-
nelse som henger høyt, for tenk over hvor 
mange fantastiske kolleger jeg har i dette 

fylket! Ba de inne pa  sykehus og ute i 
kommunene! 

Hun snakker videre om samarbeid for a  
holde et høyt kompetanseniva . 

– Det a  lykkes med a  formidle kunnskap 
videre, gjøres ikke alene – vi er mange 
som arbeider sammen, og mine nærmeste 
kolleger ma  løpe litt ekstra for at jeg gjør 
disse tingene. Samarbeid er nøkkelen! 
Men likevel, kjære kolleger, tusen takk for 
utnevnelsen, jeg er ydmyk og rørt, 
samtidig kjenner jeg at denne pa skjønnel-
sen gir energi, jeg kommer til a  fortsette 
en god stund til med uforminsket styrke. 
Jeg fikk tilbakemelding fra en kollega pa  
akuttavdelingen, som sa at dette har gjort 
noe med hele avdelingen; de dras med i 
denne positiviteten, sier Iversen. 

Det er Finnmark legeforening som sta r for 
ka ringen. Her er utdrag fra kollegenes 
begrunnelse om hvorfor Iversen er den 
soleklare «A rets finnmarkslege 2015»: 

«BEST»-konseptet (Bedre systematisk 
teamtrening) er kjent i hele Norge og i deler 
av utlandet. Nesten samtlige sykehus i landet 
trener på akuttsituasjoner etter konseptet. I 
Finnmark har vi kommune-BEST, Barne-
BEST, nyfødt-BEST, traume-BEST, Føde-
BEST. Student-BEST skal utvikles. 

Det kreves en ildsjel for å klare å holde 
engasjementet for disse viktige treningene 
oppe. Det er et stort arbeid, for ikke å si 
enormt, å planlegge og utføre alle disse 
øvelsene gjennom året. Årets nominerte har 
gjennom mange år vært en selvsagt 
«generalinne» og dirigert mange godt 
gjennomførte øvelser. Både store øvelser 
som «operasjon Raggsokk» hvor brann-
vesen, politi, Boreal, kommunehelsetjeneste 
og sykehus – med traumeledelsen – har 
deltatt, og små øvelser, som «Dårlig barn» 
på barneavdelingen. Øvelsene er også 
tverrfaglige og ikke begrenset til bare leger. 

Den nominerte har rett og slett en nesten 
hemmelig erfaringsbasert kompetanse på 
planlegging og gjennomføring av alle typer 
scenarioer. 

Akuttberedskap har vært et stort og viktig 
tema, som har vært diskutert i nasjonale 
fora av alle slag gjennom hele 2015. Når 
helseminister, statssekretærer og represen-
tanter for nasjonal sykehusplan har besøkt 
Finnmark har vår satsning på akutt-
beredskap blitt framhevet. Og kanskje 
nettopp derfor synes det som at vi i 
Finnmark kommer til å beholde både 
akuttkirurgi og akuttfunksjoner for øvrig.  
Det kommer altså ikke av seg selv! 

Utmerkelse for iherdig innsats  

Foto: Torgrim Halvari 
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Wenche Kjølås leder arbeidet 
med å planlegge hvordan Nye 
Kirkenes sykehus skal klare å 
samle alle poliklinikker og all 
dagbehandling i én avdeling.  

10. desember skal hun levere en beskrivel-
se av alt som ma  gjøres i løpet av 2016, 
slik at vi er klare før innflyttingen i 2017.  

– Før vi flytter inn, ha per jeg at alle tenker 
«Yes! Dette har vi fa tt til sammen». Ma let 
er at alle skal føle at dette er et felleseie- 
og tenke at dette gjorde vi i lag, sier Kjøla s 
som er enhetsleder for medisinsk polikli-
nikk og leder prosjektet «poliklinikk og 
medisinsk dagbehandling» i Nye Kirkenes 
sykehus- organisasjonsutvikling, 

Sammen med avdelingslederne Carlo 
Mortensen og Lise Beathe Dalsaunet og 
enhetsledere fra gynekologisk, kirurgisk 
og medisinsk poliklinikk, jobber Kjøla s 
fram mot 10. desember for a  beskrive alt 
som ma  tenkes pa , alt som ma  gjøres og 
forberedes.  

– Poliklinikken vil bli driftet pa  en annen 
ma te enn i dag. I dag har vi tre forskjellige 
poliklinikker i dag. Ållerede i 2009 i 
forbindelse med byggeprosjektet, ble det 
bestemt at vi skal ha e n poliklinikk. Da ble 
ramma lagt, for det arbeidet vi skal gjøre 
na . Pa  det tidspunktet var det ogsa  
anbefalt at psykiatrien skulle være en del 
av poliklinikken, men det er endret i 
senere tid, sier Kjøla s. 

Planene er a  sla  
sammen de somatiske 
poliklinikkene, 
inkludert kreftpoli-
klinikken, og dialyse-
enheten som i dag er 
en del av med senge-
post. Vi skuler til 
Vestera len som har 
gjort det pa  samme 
ma te.  

– Dette blir en stor 
poliklinikk, og ma let 
med det, er som forutsatt tidligere, a  fa  
sambruk av utstyr, lokaliteter og faglige 
ressurser. Det er sambruk som ligger i 
bunn i konseptet, forklager Kjøla s. 

Åkkurat na , lager arbeidsgruppa som 
Kjøla s leder, en plan for hvordan vi skal 
komme i havn. Planen skal beskrive hvilke 
tiltak vi ma  gjøre for a  fa  til e n stor 
poliklinikk. Det har vært flere møter i 
gruppa, og det har vært ett allmøte med 
alle medarbeidere i poliklinikkene.  

– Vi har fa tt gode innspill, men det er ogsa  
mange som er usikre pa  hvordan den nye 
hverdagen blir. Mange er skeptiske. Folk 
spør: «Hvordan skal vi fa  det til? Blir det 
ikke uoversiktlig? Ma  enhver sykepleier 
kunne alt?» Det er mange som har høy 
kompetanse innenfor sine oppgaver, de 
kan utstyret de bruker, og det krever lang 
erfaring. Mange har trodd at alt er spikret 
og bestemt, sa  mange ble lettet na r de fikk 
vite at lite er bestemt, og at de kan pa virke 
prosessen.  

– Legene er ogsa  skeptiske. En spurte for 
eksempel: «skal jeg forholde meg til en 
sykepleier som ikke har erfaring med a  
bista  i en gynekologisk undersøkelse?»  

Pasientforløp er en av de tingene som ma  
beskrives i løpet av 2016.  

– Vi ma  se pa  pasientforløp, kompetanse 
og kapasitetsbehov før sommeren 2016. I 
tillegg til a  beskrive hva poliklinikken skal 
gjøre, ma  vi ogsa  si noe om hvordan vi skal 
samarbeide med andre, som sengetun, lab, 
røntgen, tøy, kjøkken, forsyning og 
medikamentforsyning. Og midt oppe i det 
hele, har vi medarbeidere som vi skal ta 
oss av og sørge for god informasjon. Og vi 
skal sørge for normal drift i sykehuset, slik 
at pasientene fa r den behandlingen de 
skal.  

Etter jul skal det lages arbeidsgrupper, 
som jobber videre med utgangspunkt i 
rapporten som legges fram 10. desember. 
Da har de ma nedene fram til sommeren pa  
a  planlegge, utvikle og beskrive den nye 
poliklinikken.  

– Ålle aktiviteter som blir 
nevnt i delprosjektplanen, 
skal gjennomføres innen 
sommeren 2016: pasient-
forløp, kompetanse og 
kapasitetsbehov, gjennom-
ga  eksisterende prosedy-
rer, og lage nye. Vi ma  lage 
en personalplan, en plan 
for logistikk i det nye huset.  

Det siste som skal gjøres, 
før sommeren, er a  se 

hvordan poliklinikken skal organiseres. 

– Vi ma  først beskrive funksjonsomra dene 
og driften til poliklinikken, sa  kan vi 
beskrive organiseringen.  

Kjøla s som leder arbeidet har fulgt 
byggeprosjektet fra starten.  

– Det har vært arbeidsomt, men gøy. Jeg 
har vært utrolig heldig som har fa tt være 
med pa  dette. Ma let er at før vi flytter inn, 
sa  skal alle føle at resultatet er et felleseie, 
avslutter Kjøla s.  

De som har kjent mest på 
ekstraarbeidet med den store 
flyktningestrømmen, er de som 
har jobbet på lab og røntgen. 
Avdelingsleder på medisinsk 
biokjemi og blodbank, May 
Kristoffersen, sier det har gått bra, 
takket være egnes og andres 
innsats. 

– Det har ga tt bra. Det har vært mye jobb, 
men det har ga tt bra. Jeg ma  rose alle ansatte 
og alle som har hjulpet oss, sier Kristoffer-
sen. 

Personellmangel har blitt løst ved a  fa  hjelp 
fra en bioingeniør i Harstad i fire uker og 
flere bioingeniører fra andre foretak som har 
jobbet i perioder. Va re medarbeidere har 
jobbet overtid.  

– Noen av sykepleierne pa  avdelingene som 
er vant til a  ta blodprøver har vi fa tt god 
hjelp fra. I tillegg har vi fa tt kjempegod hjelp 
fra legesenteret i Kirkenes. Helsesekretærer 
har jobbet hos oss pa  ettermiddag og helg, 
sier Kristoffersen.  

Overtid og vanskelig logistikk har vært 
utfordrende.  

– Det er frivillig overtid, sa  hvis noen ikke 
kan, sa  ma  jeg godta det. Vi har arbeidsmiljø-
loven som rammer. Det har ogsa  vært 
logistikkproblemer, som har gjort at ansatte 
har ma ttet vente i timevis før de fikk 
pasienter, og det har ga tt litt utover motiva-
sjonen, sier Kristoffersen.  

Nye Kirkenes sykehus: 

Samler poliklinikk og dag-
behandling 

Fra Harstad til Kirkenes for 
å hjelpe 

(f.v.) Solveig Holmgaard og May Kristoffersen 
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Har fått god erfaring. 

Selv om alle kan ta blodprøver i utgangs-
punktet, har perioden med flyktningene gitt 
oss ekstra god erfaring.  

– Vi har blitt veldig gode pa  a  ta blodprøver 
pa  barn. Det er positivt. Det er ogsa  mange 
som synes det er positivt a  møte flyktninge-
ne og kunne bidra. Det er va r ma te a  hjelpe. 
Det mange opplever som positivt er de 
møtet med flyktningbarna. De gra ter na r vi 
stikker, men de sitter rolig. Vi er imponerte 
over flyktningebarna i prøvesituasjon, sier 
Kristoffersen. 

Solvejg Holmgaard, bioingeniør  ved Harstad 
sykehus var den første som kom til oss, og 
var i fire uker.  

– Jeg hørte at det ikke var noen søkere, og 
bestemte meg pa  sekundet, sier Holmgaard.  

Hun kom for a  hjelpe, men ogsa  for a  fa  
erfaring. 

– Det er flere grunner til at jeg valgte dette. 
For det første er det for min egen skyld, for a  
oppleve forskjellige ting. Jeg har jobbet 
mange steder i verden. Kirkenes sykehus er 
et lite sykehus, og de ville ikke klare a  jobbe 
sa  mye flere uker i strekk, syv dager i uken, 
sier Holmgaard.  

Holmgaard sier det har vært utfordrende.  

– Det har ga tt greit. Det har vært hardt, og 
artig. Jeg har fa tt mange gode kolleger, men 
det har vært hardt ba de fysisk, psykisk og 
emosjonelt. Jeg tar det som en opplevelse og 
en gave som fikk lov til a  prøve det, avslutter 
hun.  

Fra Harstad til Kirkenes for «Bare spør!» følges 
opp i Kirkenes 
I uke 48 ble det gjennomført en 
kampanje i Finnmarkssykehuset 
for å skape en bedre dialog med 
pasientene. Tanken er at en god 
dialog kan gi bedre behandling 
og redusere feil.  

Uka ble innledet av medisinsk fagsjef 
Harald G. Sunde som pa  allmøtet viste 
«blodrøde» tall som viser at Finnmarkssy-
kehuset scorer da rlig pa  brukeropplevel-
ser. Vi scorer bra pa  det som har med 
behandling og gjøre, og det som har med 
prosesser a  gjøre, men totalopplevelsen 
blir ikke bra nok, na r pasienter føler at de 
ikke blir hørt eller tatt med pa  ra d. 

Klinikksjef Rita Jørgensen ønsker a  følge 
opp kampanjen, selv om Klinikk Kirkenes 
kommer ganske godt ut i PassOpp-
undersøkelsen.  

– Vi ligger pa  Helse Nord-snittet, men jeg 
ønsker at pasientenes totalopplevelse er 
like gode som pasientenes opplevelse av 
selve behandlingen. Klinikken ligger pa  
Helse Nord niva  eller bedre pa  de aller 
fleste omra dene. Men vi vil allikevel bli 
bedre. Da har klinikken valgt ut informa-
sjon til pasient og pa rørende som et av 
tiltakene vi har fokus pa  i 2015 og vil ha 
en oppfølging i løpet av va ren 2016, sier 
Jørgensen. 

Kari Milch Ågledahl, lege og filosof, 
snakket om sin forskning som handler om 
lege-pasient-kommunikasjon. Etter et 
inspirerende foredrag sa hun at dersom 

Finnmarkssykehuset virkelig mener at vi 
skal bruke mer tid pa  a  snakke med 
pasientene, vil det koste. 

– God dialog tar tid. Det kan godt være at 
det er kostnadseffektivt, men det blir ikke 
gratis.  

Renathe Simonsen fra SÅNKS, avsluttet 
kampanjen med foredrag om kommunika-
sjon med den samiske pasienten. Med 
alvor og humor, snakket hun om verbal og 
nonverbal kommunikasjon, med referan-
ser til mastergradsarbeid og forskning- 
kombinert med egne erfaringer. Hun 
oppfordret helsepersonell til a  tørre a  
spørre pasienten. 

– Du ma  tørre a  spørre pasienten: 
«Hvordan synes du det har vært a  be-
skrive plagene dine?»  
«Har det betydd noe a  ikke kunne bruke 
morsma let ditt i dag?»  
«Hvor godt tror du jeg har forsta tt dine 
plager?» 

Diabetessykepleier og koordinator for 
gruppebasert pasient- og pa rørendeopp-
læring, Elin Sagbakken, deltok i kampan-
jen «Bare spør!» 

– For meg er det utrolig viktig a  skape tillit 
i første møte. Det handler mye om 
hvordan dialogen blir, i forhold til det 
pasienten og pa rørende lurer pa . Jeg er 
opptatt av at man skal gi god informasjon 
rundt den diagnosen man har fa tt og det 
videre behandlingsforløpet. Det blir 
lettere for pasienten a  spørre, na r de vet 
hva som skal skje framover. 

Klinikksjef Kirkenes, Rita Jørgensen 
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Gunn Heatta og Ellen Kalstad 

Giellakafea bargiid várás 
Samisk språkkafe for de ansatte   

Samisk nasjonalt kompetanse-
senter psykisk helse og rus 
(SANKS) arrangerer samisk 
språkkafe for sine ansatte i 
Lakselv og Karasjok. En time i 
uken møtes ansatte for å prate 
eller lære seg litt samisk i  
arbeidstiden.  

En time i uken arrangerer spra k- og 
informasjonsra dgiveren ved SÅNKS 
samisk spra kkafe eller Giellakafea for de 
ansatte. Kafeen holdes annenhver uke i 
Lakselv og annenhver uke i Karasjok. Det 
serveres brødmat med pa legg som 
deltakerne kan forsyne seg av, mens det 
samiske spra ket er i fokus.  

Trygg arena for samisk 

Bakgrunnen til initiativet Giellakafea var 
at SÅNKS over flere a r hadde innvilget 
samiskkurs til ansatte som ikke kunne 
samisk. Dette førte imidlertid ikke til 
ønskede resultater i hverdagen, forteller 
SÅNKS leder, Gunn Hætta. 

Vi hadde erfaringer med at de ansatte var 
flinke til a  bruke spra ket rett etter 
kursslutt, men etter en stund sa  dabbet 

det av. I et ledermøte i 2012 kom vi derfor 
fram til at man ma tte skape en naturlig 
arena der spra ket kunne bli brukt.  

Alle er velkommen 

Spra kkafeen startet i april 2012. En av 
initiativtakerne er Ellen Kalstad, ra dgiver i 
SÅNKS i Karasjok. Hun har deltatt ivrig pa  
kafeen siden oppstart og kan fortelle at 
det har vært ulikt niva  pa  deltakerne. 
Noen har vært helt ukjente for det 
samiske, mens andre har hatt mer 
kunnskaper.  

Kalstad forteller at kafeen er ment for a  
skape en trygg arena for de som ønsker a  
snakke samisk. Ma lsetning er at deltaker-
ne etter hvert skal velge a  kommunisere 
pa  samisk med de andre deltakerne ogsa  
utenom spra kkafeen.  

-Om ikke annet enn a  hilse pa  samisk, 
dette for a  utvide arenaene for hvor vi 
bruker samisk spra k. 

Målet er å bruke samisk i arbeid med 
pasient 

Psykolog Susanne Seidel har jobbet i 
Lakselv i omtrent 2 ma neder. Og hun 
deltok pa  høstens første spra kkafe i 
Lakselv i oktober. 

Seidel synes det er fint a  ha mulighet til a  
bruke litt av arbeidstiden til samisk spra k 
og kultur.   

Tidligere i vinter pa  eget initiativ leste hun 
Davvin, som er en samisk lærebok for 
nybegynnere.  

– En ting er a  lære seg og lese og skrive, 
men det er først og fremst det a  lære seg a  
snakke samisk som jeg ønsker a  prioritere.  

Spra kkafeen en derfor en ypperlig 
mulighet til ba de a  høre og lære samisk.  

– Etter hvert ha per jeg a  lære meg samisk 
samt fa  mer kunnskap om kultur og 
tradisjoner. Slik at jeg kan bruke det i 
arbeid med pasient, sier Seidel. 

Flere positive sider 

Seidel mener det er flere ulike positive 
sider ved initiativet Giellakafea.  For det 
første kan den bidra til a  hjelpe de som 
ba de ønsker a  lære seg samisk og de som 
ønsker a  snakke samisk, men kanskje ikke 
tør. For det andre kan et slikt møtested 
motivere ansatte til a  lære seg mer om 
samisk spra k og kultur. Og sist men ikke 
minst er dette en fin og hyggelig ma te a  bli 
kjent med andre ansatte i en annen 
setting. 

Det er fint a  gjøre noe hyggelig sammen. 
Oppfordringen fra Seidel er dermed klar:  

– Ålle ansatte som ba de kan og vil lære seg 
samisk, ma  delta pa  kafe! 

Susanne Seidel 



9 Solsida.papir – desember 2015 

Nye ansikter ved spesialist-
legesenteret i Karasjok 
Audiograf Vegard Romundstad 

Åudiograf Vegard Romundstad, har vært 
pa  plass i fast 100% stilling fra august i a r.  

Etter a  ha kommet opp som innleid vikar 
ved flere anledninger, fant han det sa  
interessant at han ønsket a  flytte til 
Karasjok for a  jobbe fulltid ved Spesialist-
legesenteret. Han kommer opprinnelig fra 
Trøndelag. Spesialistlegesenteret i 
Karasjok har lang tradisjon med a  ha 
audiograf, som arbeider ba de selvstendig 
og i samarbeid med øre-nese-hals-lege. 
Årbeidsoppgaver er blant annet tilpassing 
og oppfølging av høreapparater.  

– Mange pasienter har na  fa tt et tilbud 
igjen nærmere hjemmet, for utfordringer 
som kan virke sma  for utenforsta ende, 
men som er svært begrensende for 
hørselshemmede, sier avdelingsleder 
Vegar Fossmo. 

Vi har na  audiografer pa  plass ved fire 
behandlingssteder i Finnmark, og de har 
blant annet hatt samling for a  sikre at de 
alle jobber etter samme rutiner.  

–Dette er viktig for pasientene, som skal fa  
lik behandlingen uansett hvor de fa r 
denne, sier Fossmo.  

Enhetsleder Ellen Inga J. Hætta  

Hætta er ansatt som enhetsleder og 
sykepleier ved Spesialistlegesenteret fra 
1. januar 2016.  

Hun er sykepleier med videreutdanning i 
akuttsykepleie, og har erfaring fra UNN, 
Rikshospitalet og kommunehelse-
tjenesten, samt ulike verv innenfor 
tillitvalgtapparatet. 

– Etter lang tid uten stedlig leder ved 
senteret, har vi endelig fa tt pa  plass Ellen 
Inga, som skal være med a  sørge for at 
Spesialistlegesenteret fortsetter a  være et 
naturlig førstevalg for den samiske 
pasientens møte med spesialisthelsetje-
nesten, sier avdelingsleder Vegar Fossmo.  

Hun skal ogsa  være sterkt delaktig i den 
videre oppbyggingen av ny Samisk 
Helsepark.  

– Jeg ser spesielt fram til ikke bare a  fa  en 
lokal leder som driver senteret, men ogsa  
en som kan bidra til a  fa  en sterk faglig 
tilknytning til Klinikk Hammerfest, sier 
Fossmo. 
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Det har ikke vært enkelt å 
planlegge når vikarer ansettes 
for korte perioder flere ganger i 
året.  

Med den nye rammeavtalen blir det 
enklere a  planlegge turnus.  

Åvtalen gjelder fra 1. januar 2016. 
Utfordringen blir a  fa  alle vikarene inn i 
GÅT. 

Etter nytta r innfører vi rammeavtaler for 
midlertidige korttidsvikarer. Det betyr at 
arbeidsforholdet aktiviseres ved hver 

enkelt vakt. Rammeavtalene kan avtales 
over en periode pa  inntil 1 a r. Dette 
gjelder for de som har avtaler om flere 
arbeidsperioder i løpet av 1 a r – herunder 
ogsa  tilkallingsvikarer. 

– Den ansatte har ikke arbeidsplikt annet 
enn ved avtalte vakter. Årbeidstiden 
avtales direkte mellom den ansatte og 
leder fra gang til gang. Den ansatte har 
kun plikt til a  møte pa  arbeid na r hun har 
akseptert vakten eller arbeidstiden, sier 
Vidar Åndersen, fagansvarlig ved HR 
Personal.  

Etter 1. januar 2016 vil dagens arbeids-
avtaler utga  og erstattet av rammeavtaler. 
Årbeidsavtaler som allerede er effektuert 
ut i 2016 vil ga  som normalt. Men alle nye 
bestillinger med virkning fra 1. januar 
2016, vil erstattes med rammeavtaler.  

– Lederne bestiller kontrakt som tidligere 
via personalportalen, men som nevnt, kan 
disse gjelde i ett a r, sier Åndersen.  

Rammeavtaler skal ikke gjelde for vikarer 
som kommer inn for en kortere periode og 
ikke kommer tilbake – typisk ferievikarer. 

Hvis ansatte jobber ved flere avdelinger, 
ma  det lages en rammeavtale for hver 
avdeling, sier Åndersen.  

Enklere å planlegge 

Rammeavtalen vil gjøre det lettere for 
lederne a  langtidsplanlegge turnus i GÅT.  

– Lederen vil kunne planlegge et helt a r 
frem i tid. Rammeavtale lages for et helt a r 
i stedet for en arbeidsavtale for hver 
arbeidsperiode. Dette gir lederen mer 
forutsigbarhet i det daglige arbeidet der 
behovet for vikarer er varierende og kan 
skape usikkerhet. 

Tidligere har det blitt utbetalt sluttopp-
gjør/feriepenger til alle korttidsvikarer 
ved hver arbeidsperiode. Ved innføring av 
Rammeavtaler vil det kun bli utbetalt 
feriepenger 1 gang pr. a r, det vil si i juni, 
og ikke ved slutt som na .  

Rammeavtalen bestilles fra HR 

Leder ma  sørge for at underskrevet avtale, 
taushetserklæring, helseattest og politi-
attest, sendes til HR Personal før avtalen 
overføres til lønn.  

– Det betyr at ledere ma  være tidlig ute i 
forhold til bestillinger av rammeavtaler. 
God planlegging vil lette arbeidet. Hver 
leder ma  be alle korttidsvikarer om a  
bruke GÅT. Uten GÅT, ingen lønn, sier 
Åndersen.  

Nå blir det lettere å planlegge 
turnus 

Elektronisk tilgang til egen pasientjournal: 

Forventer flere pasienthenvendelser 
10. desember får pasienter i 
Helse Nord elektronisk tilgang til 
sin pasientjournal.  

Tove Sørensen, prosjektleder i Helse Nord 
tove.sorensen@telemed.no 

Da kan det bli flere pasienter enn vanlig 
som tar kontakt med spørsma l om sin 
journal. Her finner du svar pa  noen av 
spørsma lene som kan komme. 

Hvem får tilgang til Min pasient-
journal? 

Fra 10. desember 2015 fa r alle pasienter 
over 16 a r elektronisk tilgang til sin 
journal ved sykehus i Helse Nord. For-
eldre/foresatte som har foreldreansvar til 
barn under 12 a r fa r tilgang til barnets 
journal. Ungdom mellom 12–16 a r er 
foreløpig ikke en del av Min pasient-
journal. 

Hvor får de tilgang? 

Innlogging er via «Min side», pa  den 
nasjonale helseportalen helsenorge.no. 

Hvor gamle dokumenter blir tilgjenge-
lige? 

Brukere fa r automatisk tilgang til journal-
dokumenter som er godkjent (signert) 
etter 21. sept. 2015. 

Hvor skal pasienter henvende seg hvis 
de ønsker tilgang til eldre journaldoku-
menter? 

Det er mulig i Min pasientjournal a  a pne 
for eldre dokumenter. Dersom pasienten 
ønsker dette, ma  de sende forespørsel pa  
vanlig ma te til helseforetaket. Det ligger 
skjema pa  va re internettsider som 
pasientene skal fylle ut. 

Frivillig tjeneste og reservasjon 

Min pasientjournal er en frivillig tjeneste. 
Brukeren ma  samtykke til tjenesten ved 
første gangs bruk. Det er mulig a  reservere 
seg mot tjenesten – pa  innlogget side pa  
helsenorge.no eller ved besøk hos behand-
ler. 

 
www.finnmarkssykehuset/minhelse 
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700.000 kroner til innovasjon: 

e-behandling, ultralyd for skulder, mobilisering  
og sexolog 
Fire prosjekter har fått 
innovasjonsmidler i høst. DPS 
Vest-Finnmark skal å ta i bruk ny 
teknologi for behandling av sine 
pasienter. Enhet for fysioterapi i 
Hammerfest ønsker å ta i bruk 
ultralyd.  Enhet for fysioterapi/
ergoterapi ønsker at tidlig 
mobilisering skal bli brukt i flere 
avdelinger. Avdeling for 
rehabilitering i Kirkenes skal 
kjøre en pilot for å etablere et 
fast tilbud med sexolog.  

I forbindelse med andre runde med 
tildeling av innovasjonsmidler for 2015 
kom det inn ni søknader med et samlet 
behov for midler pa  over 2 millioner 
kroner. To søknader fra Klinikk Kirkenes, 
fire søknader fra Klinikk Hammerfest, to 
søknader fra Klinikk psykisk helsevern og 
Rus og e n felles søknad fra Klinikk 
Kirkenes/Klinikk Hammerfest.  

I behandling av søknadene har det vært et 
ma l at flere prosjekter skal kunne motta 
midler, og det har vært lagt vekt pa  at man 
i størst mulig grad skal innvilge omsøkte 
beløp til de som velges ut. Midlene har i 
ga tt til prosjekter med fokus pa  endring av 
arbeidsprosesser, behandlingsma ter og 
nye behandlingstilbud.  

«e-Behandling» har fått 182.500 
kroner. Midlene ga r til teknisk utstyr og 
utrustning for oppfølging av pasienter 
uten at de behøver a  komme til oss. 
Ånsvarlig for prosjektet er leder Robert 
Kechter ved DPS Vest-Finnmark. 

– Ma let er a  øke andel konsultasjoner 
gjennomført via telematikk i pasientens 
hjem eller hjemkommune for a  øke 
kontinuiteten i pasientbehandlingen, øke 
likeverdighet i behandlingen og redusere 
reisebelastningen/kostnader for pasienter 
og ansatte, sier Robert Kechter. 

Skulderpoliklinikk i Hammerfest har 
fa tt kroner 150.000 til kursing i ultralyd-
apparat. Bruk av ultralydapparat skal 
redusere behov for bruk av MR og 
undersøkelsene kan gjennomføres 
raskere. Ånsvarlig for prosjektet er Heidi 
Hanevold ved enhet for fysioterapi ved 
Klinikk Hammerfest.  

– Diagnostisering med ultralyd gir oss 
mulighet til a  se skulderen i bevegelse. En 
ultralydundersøkelse koster 1/3 av hva en 
MR-undersøkelse koster. Og vi kan gjøre 
en raskere undersøkelse med ultralyd. Vi 

frigjør ogsa  MR-kapasitet, slik at MR kan 
brukes for de som trenger det mest, sier 
Hanevold.  

«Aktivitetsløftet» har fått 200.000 
kroner for a  øke fokuset pa  mobilisering 
gjennom behandlingsforløpet i klinikken. 
Prosjektet tar utgangspunkt i medisinsk 
avdeling, og en ha per pa  sikt a  skape en 
foregangsmodell for andre avdelinger. 
Midlene ga r til ma lrettede tiltak for ba de 
pasienter og ansatte, blant annet tverr-
faglig prosessarbeid og mulighet for jobb-
glidning. Ånsvarlig for søknaden er Øyvind 
Sørensen ved Enhet for Fysioterapi/
ergoterapi ved Klinikk Hammerfest. 

– Med økt fokus pa  mobilisering vil 
pasientene komme seg raskere pa  bena, og 
risikoen for komplikasjoner reduseres. 
Samtidig ha per vi a  bedre arbeidsforhol-
dene og redusere sykefraværet blant de 
ansatte. I tillegg ønsker vi a  oppna  kortere 
liggetid for pasienten og forhindre 
unødvendige reinnleggelser, sier Søren-
sen.  

«Sexolog» får 167.500 kroner. Åvdeling 
for habilitering og rehabilitering ønsker a  
kunne tilby kompetanse vi allerede har. 
Det planlegges frikjøp i 20% stilling av 
fagkonsulent. Denne skal jobbe ma lrettet 
mot pasienter i hele foretaket.  Slik kan 
avdelingen bista  pasienter og par med 
seksuell helseproblematikk. Åvdelingen vil 
utvikle og avholde kurs og undervisning 
for pasienter og pa rørende i forhold til 
seksuell helse og seksualitet, gjerne i 
samarbeid med Lærings – og mestrings-
senteret. Åvdelingen a pner for interne 
henvisinger fra alle avdelinger i Finn-
markssykehuset. Hensikten er a  bidra til 
at mennesker som har utfordringer eller 
problemer med seksuell helse skal fa  
sexologisk bistand.  

Ånsvarlig for søknaden er avdelingsleder 
Kari Beate Engseth ved Åvdeling for 
habilitering og rehabilitering ved Klinikk 
Kirkenes. 

– Vi har sexolog, men vi har ikke opprettet 
dette tilbudet enna . Etter innovasjonspro-
sjektet, kan vi tilby sexologisk ra dgiving til 
pasienter som tidligere har blitt henvist ut 
av fylket for a  fa  bistand. Med et nytt 
tilbud, kan vi redusere pasientlekkasje og 
vi fa r økt fokus pa  seksualitet og seksuell 
helse i Finnmarkssykehuset. I tillegg vil 
sexologisk ra dgiver kunne være en ressurs 
for voldtektsmottak og krisesentre, sier 
Engseth. 

 

Hva er innovasjon? 
To ganger i året deler direktøren ut 
innovasjonsmidler. Hensikten er å 
stimulere til å sette i gang tiltak og 
ideer for å forbedre behandling, 
arbeidsmetoder, organisering, eller 
produkt.  

Helsedirektoratet definerer 
innovasjon som «En ny eller 
forbedret vare, tjeneste, 
produksjonsprosess, eller 
organisasjonsform som er tatt i 
bruk i helsesektoren.»  Medisinsk 
fagsjef, Harald G. Sunde leder 
gruppen som vurderer søknadene.  

– Vi har fått mange søknader. 
Mange er gode, og mange har 
gode intensjoner, men faller 
utenfor kravet som ligger til 
innovasjonssøknaden. Vi ønsker 
ikke at innovasjonstiltaket skal 
erstatte det som ville vært vanlig 
drift. Det gjelder stillinger, 
utdanning og arbeidsmetoder. Vi 
ønsker innovasjonstiltak som 
forbedrer behandling, og samtidig 
gir en gevinst i forhold til 
effektivitet. Noen har foreslått 
tiltak som gir oss ekstra 
lønnskostnader over tid. Slike tiltak 
kan være viktige, men vil ikke bli 
vurdert som innovasjonstiltak, sier 
Sunde. 

Innovasjonsdrivere kan være 
brukerbehov, forskning, ny 
teknologi, idéer fra ansatte og 
idéer fra leverandører. 

Her vil jeg minne om at det kan 
søkes om innovasjonsmidler for å 
ta i bruk andres løsninger. Hvis 
andre helseforetak har lykkes med 
smarte løsninger, vil det for oss 
defineres som nytt og innovativt, 
så lenge det er nytt for oss. Man 
trenger altså ikke å finne opp 
hjulet på nytt, sier Sunde.  
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Harald Andreas Ovesen (71) fra 
Vannøya i Troms, valgte Kirke-
nes sykehus da han trengte ny 
hofte. 

Harald Åndreas Ovesen (71) fra Vannøya i 
Troms, valgte Kirkenes sykehus da han 
trengte ny hofte. 

Na r vi snakker med Ovesen, har han fa tt 
ny hofte, og er klar til a  reise hjem. Han er 
fornøyd med operasjonen og glad for at 
han slapp a  vente sa  lenge pa  operasjonen. 

– Det var ortopeden i Tromsø som 
anbefalte meg a  fa  behandling i Kirkenes. 
Han hadde jobbet der tidligere. Han sa at 
Kirkenes sykehus hadde et godt ord pa  seg 
na r det gjald hofteoperasjoner, forteller 
Ovesen. 

Det er lenge siden Ovesen fikk konstatert 
slitasje i hofta. I mai i a r fikk han ekstra 
vondt og klarte ikke annet enn a  sitte i 
stolen hjemme. Han har sjekket med flere 
sykehus. Pa  UNN Tromsø ma tte han vente 
i over et a r. Han sjekket et sykehus pa  
Vestlandet som har spesialisert seg pa  
hofter.  

– Jeg ønsket det sykehuset først og fremst, 
men da ma tte de gjøre nye undersøkelser 
først, og da var det a tte ukers ventetid 
bare for undersøkelsen, og sa  var det nye 
12 ukers ventetid før selve operasjonen. 
Og det ville blitt mye reising fram og 
tilbake.  

Etter møtet med ortopeden i Tromsø, gikk 
det bare fem uker før han fikk time ved 
Kirkenes sykehus.  

– Jeg tok flyet fra Tromsø og kom i prat 
med han som satt i setet ved siden av meg, 

og han hadde en kompis som hadde hatt 
samme operasjon og skrøt av en svensk 
lege ved Kirkenes sykehus. Og da jeg kom 
hit, sa  var det samme legen jeg fikk, sier 
Ovesen.  

Ovesen er fornøyd med operasjonen og 
oppholdet pa  sykehuset.  

– Jeg er kjempegodt fornøyd, har ikke 
angret pa  at jeg valgte Kirkenes. Opera-
sjonen gikk bra, og jeg har fa tt god pleie. 
Det er kjempetrivelig folk her, sier Ovesen.  

Mens pasienter som trenger ny hofte, som 
velger UNN Tromsø, ma  vente 26 uker pa  
utredning og 52 uker for innleggelse 
(selve operasjonen), er det i Finnmark 
bare fire ukers ventetid for utredning i 
Hammerfest, og 14 i Kirkenes. Begge 
sykehusene i Finnmark har deretter 
oppgitt 14 ukers ventetid for innleggelse.  

Valgte Kirkenes for ny hofte 


