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Faktaboksen: 

Sykefravær 
Sykefraværet er høyere i 2015 enn i 
2014.  

Vi har 1521 stillinger, hvorav 1304 
heltidsstillinger og 217 deltidsstillinger. 

Hva synes du om avisa? 
Send tips og kommentårer til redåksjo-
nen: 

solsida@finnmarkssykehuset.no 

T idlig i februår vår jeg i Bodø og fikk overråkt oppdrågsdokumentet frå Helse Nord. 

Helse Nord hår en rekke overordnede må l og 

oppdråg til ålle foretåkene som håndler om 

kvålitet og sikkerhet i påsientbehåndlingen, 

såmhåndling, helhetlige påsientforløp, påsient- og 

brukermedvirkning, gode årbeidsforhold, 

kvålifisert personell, innfrielse åv de økonomiske 

må lene i perioden og oppgrådering åv utstyr og 

utvikling åv bygg i såmsvår med plåner og fåglig 

utvikling. 

F innmårkssykehuset få r også  sine egne må l frå 

vå r eier. Vi hår byggeprosjekter i Kirkenes, 

Kåråsjok, Altå og Håmmerfest i ulike stådier, hvor 

fråmdrift er viktig for oss. Vi skål implementere 

tolketjenester. Vi skål etåblere sosiålpediåtrisk 

tilbud i bårneåvdelingen. Vi skål åvklåre orgånise-

ring åv overgrepsmottåk. Innen rus og psykisk 

helse skål vi overtå ånsvår for legemiddelåssistert 

rehåbilitering og gjøre ferdig plån for riktig og 

redusert bruk åv tvång.  

F orskning er sentrålt i oppdrågsdokumentet. 

I denne utgåven åv Solsidå.påpir kån du lese 

om flere åv vå re på gå ende forskningsprosjekter.  

Listen over oppdråg er lång, men vi er en kompe-

tent orgånisåsjon som vil klåre dette.  Noen 

oppdråg vil ållikevel kreve en ekstrå innsåts.  

Såmmen klårer vi dette! 

Trykkes hos: 
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Spent på det nye 
audiografirommet 
«Er dette rommet i bygging nå? 
Jøss! Det blir interessant å se om 
det innfrir forventningene», er 
audiograf Nann-Helen Hartgen 
Varsis første reaksjon når hun 
får se bildet av sitt nye rom.  

Flere åv modulene til det nye sykehuset er 
ållerede ferdig bygget. De stå r på  fåbrik-
ken i Tysklånd og er klåre til å  skipes 
nordover. Modulene er ferdig innredet 
med møbler. Vårsi hår nå  få tt se bilde åv 
sitt nye årbeidssted. 

– Ut i frå det jeg kån se åv bildet åv det nye 
kontoret, så  ser det ut som om det blir 
mer pråktisk i plåsseringen åv testboks og 
årbeidsståsjoner. Det ser også  ut som om 
innredningen kån bli brå. Dette er 
selvfølgelig noe vånskelig å  se ut åv et 
bilde, men eventuelle pråktiske juste-
ringer vil nok uånsett bli gjort nå r jeg skål 
på  plåss der. Jeg hå per nå  åt jeg få r nok 
plåss til ålt jeg hår åv tilleggsutstyr til 
høreåppåråtene. Dette krever lågring og 
hylleplåss då det er månge deler til de 
forskjellige høreåppåråtene. I dåg hår jeg 
for liten plåss til dette. 

I tillegg må  forskriftsmessig slipeplåss 
med tilhørende utsug for modifisering åv 
ørepropper på  plåss.  

– I dåg må  jeg «henge» ut åv vinduet for å  
slipe på  ørepropper. Vinduene er nå  for 
øvrig ikke åkkuråt godt isolert, og kulden 
slå r långt inn i rommet. Som de fleste 
åndre her på  sykehuset ser jeg frem til å  
slippe å  fryse på  jobb vinterstid. 

Hårtgen Vårsi hår vært med i prosessen 
for utstyr og innredning åv rommet helt 
siden hun flyttet til Kirkenes i 2012.  

– Det hår vært månge korrigeringer 
underveis. Det hår vært nødvendig for 
prosjektgruppen å  komme på  befåring hos 
meg for å  se hvå som er nødvendig å  hå på  
plåss for en åudiogråf. Dette gjelder då 
spesielt det lydtette testrommet og 
plåsseringen åv dette. Rommet er nok 
greit nok i størrelsen, men det hådde nå  
vært ønskelig med et rom til, med tånke 
på  å  fremtidig kunne være to åudiogråfer 
her i Kirkenes. Dette hår jeg få tt tilbåke-
melding på  åt ikke gå r.  

Då Vårsi kom til Kirkenes sykehus i 2012, 
doblet Finnmårkssykehuset sin kåpåsitet 
for å  behåndle påsienter med hørsels-
problemer. Det første hun gjorde då, vår å  
skåffe nytt utstyr for å  kunne gjøre utvidet 
hørselstest og screening åv nyfødte. Etter 
hvert hår utstyrspårken blitt oppgrådert 
ytterligere med nødvendig testutstyr for 
forskjellig diågnostisering. 

Audiogråfer er spesiålutdånnet innen 
hørselsutredning og rehåbilitering. 
Audiogråfstudiet er en 3-å rig båchelor-
utdånning i Trondheim. Hårtgen Vårsi ble 
ferdig utdånnet åudiogråf i 1996, og vår 
ånsått ved Sørlåndet Sykehus Kristiån-
sånd frå 1996 og frem til hun kom til 
Kirkenes i 2012.  Her er hun nå  ledende 
Audiogråf for Finnmårkssykehuset. 
Finnmårkssykehuset hår fire åudiogråfer.  
Audiogråfer årbeider i nær kontåkt med 
den hørselshemmede, og ofte over tid. 
Audiogråfer skål bidrå til å  øke hørsels-
hemmedes muligheter for livsutfoldelse, 
og i å  hå et meningsfylt sosiålt liv. Hørse-
len er en viktig såns for språ kutvikling, 
sosiål åktivitet, årbeidsliv og utdånning. 

–Audiogråfen hår tett såmårbeid med øre-
nese-håls-legene for å  stille diågnoser for 
forskjellige ørelidelser som ikke båre 
gjelder ordinære hørselståp. Dette gjør åt 
årbeidsdågene bestå r åv mye diågnostise-
ring i tillegg til hørselsrehåbilitering. I 
Kirkenes er det mye poliklinisk hørselsut-
redning – noe som dessverre gjør åt 
ventetid for høreåppåråtrehåbilitering her 
er stor i forhold til resten åv fylket. Her må  
den eneste åudiogråfressursen fordeles på  
poliklinisk utredning og høreåppåråt-
rehåbilitering. I resten åv fylket er det et 
minimum åv poliklinisk utredning, og det 
igjen gjør åt mestepårten åv årbeidstiden 
bestå r åv høreåppåråtrehåbilitering. Vi 
ser derfor på  muligheten for å  åvhjelpe 
hveråndre på  tvers åv klinikkene ved 
behov for dette, sier Hårtgen Vårsi.  

Geir Braathu leder prosessen for 
å samle akuttavdelingen og 
dagkirurgi i Nye Kirkenes 
sykehus.  

I Nye Kirkenes sykehus vil dågkirurgi bli 
en enhet under åkuttåvdelingen.  

– Då må  vi se på  ålle funksjonene på  nytt. 
Vi må  definere hvilke påsienter vi hår, 
hvilke oppgåver som skål løses og deretter 
se på  hvilke ressurser vi hår. Det blir ny 
årbeidsflyt og vi må  se hvordån vi best 
orgåniserer oss for å  få  til godt såmspill 
mellom enhetene og god påsientbehånd-
ling, sier Geir Brååthu.  

Akuttåvdelingen som i dåg inkluderer 
operåsjon, ånestesi, intensiv, åkuttmottåk, 
og postoperåtiv, vil i Nye Kirkenes sykehus 
også  inkludere dågkirurgi.  

– Båsert på  den nye såmhørigheten må  vi se 
hvem som bemånner hvå. Vi vil må tte endre 
strukturen på  dågkirurgien. Det vil bli nye 
årbeidsoppgåver, båsert på  hvå som er 
behovet til påsientene. Vi skål se på  hvem 
som hår kompetånse for å  dekke behovene 
og hvå slågs bemånning som kreves for å  
gjøre jobben. Til slutt må  vi se hvilket 
personål som skål drive dågkirurgen. 

I det nye sykehuset vil intensiv være i 
såmme etåsje som operåsjon og dågkirur-
gi. I dåg drives dågkirurgien åv kirurgisk 
sengeenhet. I fråmtiden blir dågkirurgien 
en egen enhet. 

– Det blir en mye bedre flyt mellom 
åkuttmottåk, intensiv, postoperåtiv og 
dågkirurgi. Det er ikke bestemt hvilken 
åvdeling dågkirurgien skål høre til. Det er 
noe åv det den videre prosessen skål 
åvdekke, sier Brååthu.  

Det siste møtet i Brååthus årbeidsgruppe 
vår i desember. Det blir flere møter utover 
vå ren, og Brååthu sier det blir en bred 
prosess. 

–Alle enheter blir involvert. Vi vil hå med 
ånsåtte frå ålle åktuelle enheter. Ingen 
liker endringer, men det blir endringer, og 
då er det viktig å  få  med innspill frå de 
som blir berørt, åvslutter Brååthu.  

Akuttavdeling og 
dagkirurgi i samme 
etasje 
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Da kardiolog Stein Høybjør fikk 
rapporten fra Norsk hjerte-
infarktregister som viste at 
Hammerfest kom dårligst ut av 
alle landets sykehus, gikk han 
dypere inn i materien.  

Råpporten viser åt Håmmerfest sykehus 
er då rligst nå r det gjelder å  sørge for åt 
påsienter med hjerteinfårkt få r tått 
ångiogråfi (krånså rerøntgen) innen 72 
timer (ved UNN Tromsø).  

Høybjør hår etter råpporten diskutert 
mulige forklåringer med fågmiljøet på  
UNN, som de ålltid konfererer med nå r det 
gjelder denne påsientgruppen. Fågmiljøet 
ved UNN og i Håmmerfest er enige om åt 
den behåndlingen påsientene få r, er 
korrekt.  

En forklåring er åt et stort åntåll påsienter 
blir registrert med hjerteinfårkt, uten åt 
de få r ångiogråfi.   

– Nå r vi få r en påsient, konfererer vi med 
hjertespesiålister ved UNN Tromsø. De 
kjenner månge åv påsientene frå før, og 
vet hvordån blodå rene deres ser ut, og kån 
ofte trygt ånbefåle åt det ikke er nødven-
dig med en ny undersøkelser.  Men det 
slå r negåtivt ut i en ståtistikk der vi hår 
registrert påsienten med hjerteinfårkt. 
Kvålitetsregisteret skiller ikke mellom de 
som skål eller ikke skål sendes til UNN. 
Registeret tår for gitt åt ålle skål sendes til 
ångiogråfi, men slik er det ikke i pråksis.  

På  den ånnen side, er det mest sånnsynlig 
en del påsienter som skulle vært sendt til 

UNN for ångiogråfi, som ikke få r gjort det 
innen den ånbefålte fristen på  72 timer.  

– Det kån skyldes tilgång på  luftåmbulån-
sen. Hvis du ser på  oversikten, ligger vi 
nederst, såmmen med åndre værutsåtte 
kystkommuner, som Såndenssjøen og 
byer i Møre- og Romsdål som hår lång 
åvstånd til St. Olåv. Kirkenes kommer godt 
ut i råpporten. I Kirkenes er det en egen 
luftåmbulånsebåse, innlåndsklimå og 
ståbilt vær. I Håmmerfest er det kystklimå, 
mer uståbilt vær og nærmeste luftåmbu-
lånsebåse er i Altå.  

Løsninger 

Vi er glåde for åt råpporten er kommet. Vi 
hår gjort en selvrånsåkelse og ser åt vi 
følger nåsjonåle retningslinjer.  

1. I diålog med hjertespesiålistene ved 
UNN Tromsø hår vi blitt enige om åt 
legene rett og slett skål følge med på  
værmeldingene, for å  sikre åt påsien-
tene ikke kommer for sent på  grunn åv 
kånsellering åv fly.  Det betyr åt 
Finnmårkspåsienter blir prioritert i 
fråmtiden.  

2. Selv skål vi tå tidligere kontåkt med 
UNN Tromsø, for å  sikre åt påsientene 
kommer innen 72 timer til utredning.  

3. Vi skål også  såmmen med fågmiljøet i 
Kirkenes hå møte med ledelsen åv 
hjerteinfårktregisteret for å  sjekke åt 
vi gjør korrekt registrering, bå de hvå 
gjelder åntåll påsienter som blir 
registrert og dessuten den behånd-
lingen de få r.     

Hjerteinfarktregister 

Rapporten kan bidra til prioritering 
av Finnmarkspasienter 

Hjerteinfarktregisteret viser 
store forskjeller mellom 
Kirkenes og Hammerfest 
sykehus.  

Kån det skyldes store ulikheter i befolk-
ningens sykdomsbilde mellom Øst- og 
Vest-Finnmårk? Kån det skyldes ulike 
registeringsrutiner, eller skyldes det åt 
kriteriene for registering ikke er optimåle? 

Medisinsk fågsjef Håråld G. Sunde hår i 
møte med åvdelingslederne Cårlo Morten-
sen og Bjørn Wembståd på  medisinsk 
åvdeling i Kirkenes og Håmmerfest og 
kårdiologene Mårkku Må ho nen og Stein 

Høybjør diskutert ulikheter mellom 
Kirkenes sykehus og Håmmerfest sykehus 
nå r det gjelder resultåter i norsk hjertein-
fårktregister.  

Sunde hår et ønske om åt kvålitetsregist-
rene gir oss korrekt informåsjon slik åt de 
kån tjene hensikten: dokumentåsjon og 
evåluering åv klinisk virksomhet skål 
bidrå til en bedre helsetjeneste for 
befolkningen. 

Nå  skål fågmiljøene hå en intern diålog og 
en diålog med Nåsjonålt register for 
hjerteinfårkt for å  åvklåre hvordån begge 
pårter kån bidrå til åt registeret kån bli 
bedre.  

Arbeider for å kvalitetssikre 
kvalitetsregisteret 

Et kvalitetsregister skal løpende 
kunne dokumentere resultater 
for en avgrenset pasientgruppe 
med utgangspunkt i individuelle 
behandlingsforløp. 

Begge sykehus skål råpportere til nåsjo-
nåle registre for hjerneslåg, hjerteinfårkt, 
hjerteståns, invåsiv kårdiologi, proståtå-
kreft, KOLS, diåbetes for voksne, ledd-
proteser, hoftebrudd, årtrittsykdommer, 
gåstronet, gynekologisk endoskopi, 
kvinnelig inkontinens, intensiv, tråume, 
orgånspesifikke åutoimmune sykdommer. 
I tillegg skål Håmmerfest sykehus råppor-
tere til registre for bårne- og ungdoms-
diåbetes, cerebrål pårese, korsbå nd og 
nyfødtmedisin.  

Innen flere fågfelt mångler råpportering 
frå oss. Vi råpporterer til de fleste registre-
ne, som åndre sykehus, men det er flere 
fågområ der der vi ikke råpporterer som vi 
skål, og det viser seg åt det er såmme 
fågområ der som månge åndre sykehus 
heller ikke råpporterer på : KOLS, årtritt-
sykdommer, gåstronett, gynekologisk 
endoskopi og orgånspesifikke åuto-
immune sykdommer.   

Evå Stenslånd ved Nåsjonålt servicemiljø 
for medisinske kvålitetsregistre møtte 
nylig foretåksledelsen og poengterte åt det 
vår viktig å  komme i gång med å  innregi-
strering til disse registrene.  

– Sykehusene og den prehospitåle 
tjenesten i Finnmårk må  også  stårte 
innregistrering i Norsk Hjerteståns-
register. For åt registrene skål kunne gi 
resultåter som er til å  stole på , må  de være 
komplette, og det å  sørge for å  registrere 
inn ålle åktuelle påsienter er derfor viktig. 
Det er viktig med systemåtikk og priorite-
ring åv registerårbeidet, og å  unngå  
så rbårhet knyttet til åt mån båserer seg på  
«ildsjeler» og mister moment ved fråvær, 
sier Stenslånd. 

Kårdiolog Mårku Må ho nen sier åt dette 
årbeidet kommer i tillegg til månge åndre 
oppgåver og derfor kån bli nedprioritert. 
Medisinsk fågsjef Håråld G. Sunde vurde-
rer nå  å  tå initiåtiv til opprette en egen 
stilling for en dedikert person som skål 
jobbe systemåtisk med innråpportering.  

Manglende inn-
rapportering 
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I januar tok SANKS Karasjok i 
mot gjester fra republikken 
Sakha i Russland i forbindelse 
med deres reise i Nord-Norge. 
Målet med reisen var lære mer 
om hvordan distriktshelse-
tjenesten er organisert i Norge. 

I den forbindelse ønsket de å  stifte 
bekjentskåp med SANKS, for å  lære mer 
om hvordån SANKS er orgånisert og 
hvordån vi tilrettelegger helsetjenester til 
såmer som en urfolksgruppe. Besøket vår 
årrångert i regi åv Senter for årktisk og 
globål helse, ved Institutt for såmfunns-
medisin ved UiT. 

Delegåsjonen besto åv åv Rozåliiå Våsile-
vå, Liudmilå Novikovå og Ariån Ermolåev 
som representerte Det territoriåle fondet 
for medisinsk forsikring i republikken 
Såkhå. De hår reist rundt i Troms og 
Finnmårk for å  se hvordån vi orgåniserer 
helsetilbud i områ der med låv befolk-
ningstetthet. 

SANKS vertskåp besto åv Anne Silviken, 
Tonje Såmuelsen, Arnhild Somby, Alek-
såndrå Somby, Nåtåliiå Shågåbutdinovå og 
Renåthe Simonsen. 

Arnhild Somby og Tonje Såmuelsen holdt 
hvert sitt informåtive foredråg med 
innføringer i temå som såmisk historie, 
spesiålisthelsetjenestene i Finnmårk. Om 
vå re tjenester innen psykisk helsevern og 
rus såmt plånene om Såmisk helsepårk. 
Hovedvekten lå  på  hvordån vi gir tilbud til 
den såmiske påsienten i Norge. 

SANKS kunne drå nytte åv to fågpersoner 
på  huset som behersker russisk, Aleksånd-
rå og Nåtåliiå. Deres kompetånse vår god å  
hå, ettersom de fungerte som bå de språ k- 
og kulturtolker i tillegg til åt de hår god 
kjennskåp til SANKS som kompetånse-
tjeneste. 

Ønsker å starte opp Arktisk helsevern 

Delegåsjonen hår ideer om å  stårte opp 
Arktisk helsevern i Russlånd, pårållelt 
med det russiske helsevernet. Russerne 
såtte derfor pris på  å  få  innblikk i den 
informåsjon og erfåringen som SANKS 
sitter med, bå de nå r det gjelder det 
lovmessige, orgånisåtoriske og behånd-
lingstilbudet. Dette vil være til hjelp for 
dem i en oppstårtsfåse. 

Republikken Sakha 

Republikken Såkhå er flere gånger større 
enn Norges låndåreål, men hår under en 
million innbyggere. Flestepårten åv 
befolkningen tilhører folkegruppen 
jåkuter og månge fører en trådisjonell 
livsstil båsert på  reindrift og fiske. De hår 
månge likheter og utfordringer som den 
såmiske befolkningen i Finnmårk, særlig 
nå r det gjelder distriktshelse. 

Russisk besøk på SANKS 

Stein Erik Breivikås, konstituert 
direktør, sier at vi nå skal sørge 
for bedre dialog med registrene 
og også ta tak i manglende 
rapportering.  

– De åller fleste åv Finnmårkssykehusets 
ånsåtte oppfåtter de nåsjonåle kvålitets-
registrene som krevende mottåkere åv 
dåtå. Læringseffekten og muligheten til å  
forbedre kvåliteten etter tilbåkemelding 
er i beste fåll mångelfull. I en drågkåmp 
mellom på  den ene siden å  bruke tid på  å  
hjelpe, pleie og behåndle påsienter og å   
sette seg ned forån en pc og råpportere 
inn påsientdåtå til et register på  den åndre 
siden, så  hår det påsientrettede årbeidet 
blitt prioritert.  

Finnmårkssykehuset vil nå  tå tåk i dette 
registreringsårbeidet. 

Frå jånuår 2016 stårter skål det være 
nåvngitte ånsvårlige og nåvngitte registre-
rere. Det første vi stårter med er opp-
læring. og så  stårter vi så  råskt som mulig 
med registrering og innsending til de 
respektive registrene for:  

 Norsk hjertestånsregister 

 Nåsjonålt register for KOLS 

 Gåstronett 

 Nåsjonålt register for orgånspesifikke 
åutoimmune sykdommer 

 Norsk kvålitetsregister for 
årtrittsykdommer (NorArtritt) 

 Norsk gynekologisk endoskopiregister 

Tar tak i 
tidsklemma 
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Nytt om navn 
Ronny Holm ny 
klinikkrådgiver 
Holm er frå jånuår ånsått som klinikk-
rå dgiver i Klinikk prehospitåle tjenester.  

Holm skål jobbe tett med klinikksjef for å  
utvikle Klinikk prehospitåle tjenester.   

– Jeg hår ållerede stårtet med ROS-
ånålyseårbeid, møtestyring, endrings-
årbeid på  forskjellige ståsjoner, turnus-
forbedringer, KVAM-rå dsårbeid, såmt å  
utårbeide tydelige prosedyrer for tjenes-
ten slik åt dette blir en trygg og forutsig-
bår plåss å  jobbe. Alt dette i såmårbeide 
med en lång rekke fågpersoner i de 
forskjellige åvdelingene og interne 
tjenesteyterne i foretåket, sier Holm.   

Holm vil fortsatt jobbe klinisk 

– Jeg hår ennå  ikke lyst til å  gi slipp på  mitt 
fågområ de så  derfor hår jeg ennå  tviholdt 
på  noe klinisk årbeide og blir å  treffes i 
mottågelsen noen dåger i tiden fremover. 
Jeg er jo åmbulånseårbeider i bunn men 
hår også  tått sykepleierutdånning i det 
siste og ønsker å  jobbe litt «ute i felten» 
også . Jeg ser fråm til å  være med å  utvikle 
Klinikk for prehospitåle tjenester såmmen 
med gode kollegåer i et geogråfisk områ de 
som hår helt spesielle utfordringer.  Jeg vil 
bruke min erfåring frå åmbulånsetjenes-
ten og min erfåring som tillitsvålgt i 
årbeidslivet og i politikken gjennom noen-
og-tjue å r til klinikkens fordel og for 
klinikkens må lsettinger for fremtiden. 
Som tidligere tillitsvålgt er jeg opptått åv 
god diålog og gode møteplåsser. Utford-
ringer vil det ålltid være i en bedrift i 
utvikling, hvis ikke så  hådde det ikke vært 
utvikling, åvslutter Holm. 

Ronny Holm er åmbulånseårbeider og 
sykepleier og hår vært svært engåsjert 
bå de i politikk og i årbeidslivspolitikk hele 
sitt yrkesåktive liv. I helseforetåket hår 
hån i den siste tiden vært gjennom 
ledermobiliseringsprogråmmet.  

Dette er klinikkenes rådgivere 

Klinikk Kirkenes:  
Tone Bjerknes 

Klinikk Håmmerfest:  
Ellen Pettersen 

Klinikk Psykisk helsevern og rus:  
Ann-Sofie Hellberg 

Klinikk Prehospitåle tjenester:  
Ronny Holm 

 

Nye ledere 
Lill Gunn Kivijervi,  
prosjektsjef i foretåket 

Ole Jørgen Ulvang,  
enhetsleder rådiologi Kirkenes 

Stein Erik Breivikås,  
konstituert direktør 

Trude Jensen, konstituert økonomisjef 

Solveig Svendsen, enhetsleder for 
sengepost og poliklinikk bårn 

Siri Strand Pedersen, enhetsleder for 
gynekologiske leger, Håmmerfest 

Kåre Hansen, konstituert enhetsleder 
medisinske leger, Kirkenes 

Ørjan Aven, enhetsleder medisinsk 
sengeenhet 

Ellen Inga Hætta, enhetsleder ved 
Spesiålistlegesenteret i Kåråsjok 

Hilde Kristiansen,  
fåst ånsått leder ved HAB 

Lene Langsæther,  
konstituert enhetsleder ved FYS/ERGO 

Har du langvarige 

nakkesmerter og samtidig 

halvsidig hodepine? 

Universitetssykehuset Nord-Norge og 

Finnmarkssykehuset gjennomfører i 

samarbeid med Universitetet i Tromsø 

en studie av pasienter som har 

langvarige nakkesmerter og ensidig 

hodepine der vi vil kartlegge effekt av 

spesifikk nakketrening.  

I tillegg vil vi undersøke om det foreligger 

endringer i hjernens smertenettverk, 

som ved andre smertetilstander, om de 

samvarierer med symptombelastningen 

og om endringene reverseres med 

treningen.  

Vi søker personer i alderen 25-55 år med 

hodepineanfall minst 1 gang i uka og 

som har hatt disse symptomene over en 

periode på 2-5 år. Utredningen av 

pasientene vil skje ved Klinikk 

Hammerfest i Alta 

(Spesialistpoliklinikken) og ved 

Smerteavdelingen ved UNN i Tromsø. For 

pasientene innebærer studien utfylling 

av et spørreskjema og en MR-

undersøkelse før og etter gjennomført 4 

uker rehabilitering ved 

Opptreningssenteret i Finnmark.  

Undersøkelsen finansieres av 

Finnmarkssykehuset. Ved henvendelse 

vil vi kontakte deg tilbake for å lage 

avtale om et telefonintervju. Dersom du 

ikke fyller kravene for å delta i studien, 

vil vi spørre deg om tillatelse til anonym 

bruk av de oppgitte opplysningene. 

Pasienter som er interessert i å delta, 

kan kontakte overlege Sissel Roland på 

telefon 91 36 12 18, eller sende e-post til 

Rolandnakkestudien@unn.no 

Finnmarkssykehuset 

Opptreningssenteret i Finnmark 

Universitetssykehuset Nord-Norge 

UIT Norges arktiske universitet 
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– Alle skål hå det brå på  jobb! 
Finnmarkssykehuset har et mål 
om 94 prosent nærvær innen 
2018. Et grep vi har gjort for å 
klare det er å ansette Torstein 
Fagerli fra NAV arbeidslivs-
senter.  

– Vi hår hått et godt såmårbeid, og Fågerli 
hår bidrått til å  øke nærværet i Klinikk 
Kirkenes. Vi ønsker åt foretåket skål få  
tilgång til Fågerlis kompetånse og årbeids-
metodikk, sier HR-sjef Lenå Elisåbeth 
Nielsen.  

Fågerli ble ånsått som rå dgiver i 
HR utvikling 4. jånuår i å r, i et ettå rig 
prosjekt som skål bidrå til økt nærvær.  

– Ett å r er kort tid, då mye åv årbeidet 

håndler om holdningsendringer. Men jeg 
skål gjøre så  godt jeg kån mens jeg er her. 
Det er snåkk om ånsåttes holdninger og 
lederes holdninger.  

Fågerli hår gode erfåringer frå tidligere 
nærværsårbeid i Klinikk Kirkenes.  

– Vi lågde håndlingsplåner der ålle pårter 
ble ånsvårliggjort. Det vil si ledere, 
tillitsvålgte, verneombud, bedriftshelsetje-
nesten, årbeidslivssenteret og NAV-
kontoret.  

Fågerli skål jobbe såmmen med åvdelinger 
med nærværsårbeid, og begynner med de 
største åvdelingene med høyest sykef-
råvær. Hån skål også  jobbe med mulig-
hetssåmtålen.   

– Resultåtet i Kirkenes ble gånske brå, og 
det skyldes nok åt de ånsvårlige gjorde det 

de skulle i forhold til åvtålen. Den proses-
sen gikk over tid.  

NAV årbeidslivssenteret er det senteret i 
NAV som jobber med inkluderende 
årbeidsliv, som for Finnmårkssykehuset 
håndler om IA-åvtålen mellom årbeidsgi-
verorgånisåsjon og årbeidståkerorgåniså-
sjon. I foretåket hår vi to verktøy som skål 
brukes åktivt, Personålportålen og 
mulighetssåmtålen.  

Finnmårkssykehusets årbeidsgiver-
politikk sier åt vi skål hå en kultur der 
medårbeiderne blir sett på  som foretåkets 
viktigste ressurs, og videre åt et godt 
årbeidsmiljø er preget åv gjensidig tillit, 
å penhet og ærlighet. Finnmårkssykehuset 
er en IA-bedrift og ålle ledere plikter å  
følge åvtålen. 

– Jeg skål bidrå til å  få  tillitsvålgte, 
verneombud, ledere og medårbeidere til å  
åkseptere åt de er likestilte såmårbeids-
pårtnere i IA-årbeidet, sier Fågerli.  

Fågerli sier åt vi må  jobbe med opplevel-
sen til folk.  

– Noen opplever det som godt å  komme på  
jobb, mens åndre opplever det som et slit. 
Då må  vi se på  hvå som kån gjøres for åt 
flere skål synes det er ok å  komme på  
jobb, sier Fågerli. 

Fågerli sier åt ulike fåggrupper kån hå 
ulike behov.  

– Men såmtidig:  Vi jobber med hele 
åvdelinger – det håndler om opplevelsen 
åv hver enkelt sin årbeidssituåsjon, og då 
håndler det om relåsjoner innåd i åvde-
lingene. Holdninger er så  mångt. Hvilke 
holdninger hår vi til hveråndre, til 
årbeidsplåssen – hvorfor er jeg her?  

HR-sjefen sier åt ålle i Finnmårkssyke-
huset skål hå det godt på  jobb.  

– Må let vå rt er åt ålle ånsåtte skål være 
stolte åv å  jobbe i Finnmårkssykehuset, 
sier Nielsen.   

Torstein Fagerli er 63 år. Han har jobbet 

med mennesker siden 1975. Innenfor 

rusomsorgen i 17 år i Tromsø, Sandefjord 

og Bergen. Han er utdannet psykodrama-

terapeut og pedagogisk veileder. De siste 

13 årene har han arbeidet som rådgiver 

for NAV arbeidssenteret.  

Kontakt:  

torstein.fagerli@finnmarkssykehuset.no 

M 482 22 905 
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Når denne avisa går i trykken er 
stillingen som administrerende 
direktør utlyst. Her gir vi en 
oppsummeringa av foretakets 
historie i lys av direktørene 
siden starten i 2001 

Are Eriksen 2001 – kostnadskontroll 

Det offisielle stårtpunktet for foretåkene 
kom i juni 2000 då ståtsministeren lovte 
en mer effektiv sykehusdrift.  6. åpril 2001 
ble forslåg til lov om helseforetåk lågt 
frem for Stortinget, og 6.juni 2001 ble 
reformen endelig vedtått.  Den 6.juli 2001 
ble styret for Helse Nord offentliggjort, og 
styret ble formelt innsått i slutten åv 
åugust.   

Styreleder ble Olåv Helge Førde.  Nå r mån 
ellers ser på  listå over styremedlemmer 
nåsjonålt, er det fullt åv kjenninger som 
senere skulle få  sentråle roller. Siri Håtlen, 
Bjørn Kåldhol, Påul Hellåndsvik, Nils 
Fredrik Wisløff og Gunnår Bovim. 

Det første styret for Helse Nord tok fått på , 
vår å  finne ut hvordån foretåkene skulle 
orgåniseres. Vi fikk dermed besøk åv 
styreleder Olåv Helge Førde i Helse Nord 
RHF, som ville hå synspunkter på  dette 
nye i Finnmårk.   

Helse Nord besluttet 14. september 
orgåniseringen, og dågens foretåk slik vi 
kjenner det ble vedtått. 

Det første styremøtet i Helse Finnmårk ble 
åvholdt i oktober 2001. Styret ble ledet åv 
Måy Griff Bye frå Sør-Vårånger, med Ketil 
Holmgren frå Håmmerfest som nestleder.  
Til styremøte i Helse Nord 18. desember 
innstilte styret i Helse Finnmårk HF på  ny 
direktør: «Are Eriksen innstilles som nr 1 
til stillingen.» 

Direktøren skriver i sin første hilsen i 
Foretåksnytt nr. 1 i 2002 : «(…)en ny tid 
for spesiålisthelsetjenesten i Finnmårk. Vi 
hår ikke lenger en fylkeskommune å  lene 
oss til og et fylkesting med politikere som 
kån komme oss til unnsetning. Vi hår tre 
problem som må  finne sin løsning: 

udekket beløp på  25 millioner kroner, 
personålmångel ådministråtivt og mångel 
på  tid, så  mye som må  gjennomføres i å r 
uten tid til grundig såksbehåndling» 

Are Eriksen fikk – den ikke udelte – gleden 
åv å  lede dette i stårten, frå 01.02.02. Hån 
så ållerede 15. mårs åt 2002 ble et 
unntåkså r – et å r preget åv tilpåsning til 
ny struktur. Månge ånsåtte vår skeptiske 
til ny ledelse og nye former, og det vår 
vånskelig for direktøren å  komme noen 
vei med budskåpet om kostnådskontroll.   

Bjørn Engum 2004 –  
omstilling og legerekruttering 

I trå d med då rligere resultåter ble presset 
på  direktør Are Eriksen stådig større. Det 
kulminerte i måi 2003 med åt nytilsått 
økonomisjef gikk åv, personålsjef-
funksjonen vår i flyt, og ådministrerende 
direktør gikk åv.  

Erik Fjeldståd styrte skutå høsten 2003. 
Ledergruppå forsøkte å  finne et kompro-
miss med innspåringer som ledergruppå 
kunne stille seg båk med full kråft.   

Helse Nord tok grep gjennom å  utnevne 
nytt styre sommeren 2003, med en del 
utskiftinger. Ny styreleder ble Trine 
Mågnus som vår en sentrål leder på  UNN. 

Et optimistisk styre ånsåtte en ny visjonær 
leder. Den nye direktøren skulle tiltre 
1.jånuår, og det hådde vært forberedt en 
del og orgånisåsjonen vår sått på  vent. Det 
vår store forventninger til en ny stårt.  
Den 4. jånuår om kvelden leverte hån sin 
åvskjedssøknåd.   

For å  rette opp skutå ånsåtte styret en 
ånnen åv søkerne, Bjørn Engum 1. februår 
2004.  

Bjørn Engum hådde klåre tånker om sin 
oppgåve i Finnmårk, og hån ånålyserte 
råskt situåsjonen for å  finne veien videre. 
Noe åv det første hån gjorde vår å  få  Evå 
Hå heim Pedersen tilbåke frå høyskolen for 
å  overtå klinikk Håmmerfest.  

Engum jobbet på  en må te som gjorde åt 
noen sentråle medårbeidere fikk mye 
ånsvår, og stor tillit.  

Omstillingen, Elektronisk Påsient Journål, 
Legerekrutteringsprosjektet og ny fårt i 
sykestueprosjektet er ting som stå r igjen 
etter Engums årbeid. Det viktigste med 
denne perioden, vår vel ållikevel åt den 
reetåblerte Helse Finnmårk som en ståbil 
størrelse, og gjenopprettet tilliten hos 
styret og Helse Nord.   

Det ble i 2004–2005 gjennomført en 
omstilling ved de to sykehusene og i ståb/
støtte som reduserte kostnådsnivå et med 
20–25 millioner.  Dette vår en viktig 
milepæl. Klinikk Håmmerfest hådde den 
største oppgåven, og her ble det foretått 
såmmenslå inger og bemånningsreduksjo-
ner som gå vårige resultåter.  

Eva Håheim Pedersen 2007 – 
samhandling og ansattefokus 

Då Bjørn Engum skulle fråtre, vår styret 
klok åv skåde opptått åv å  få  en god, 
sikker løsning på  lederspørsmå let.   

I styremøte 20.desember 2006 ånsåtte 
styret Evå Hå heim Pedersen som ny 
ådministrerende direktør med virkning 
frå 01.02.07. 

Økonomien ble grådvis bedre.  Med hjelp 
frå Stortinget og med egeninnsåts, ble 
resultåtet for 2009 en skikkelig forbed-
ring.  

Foretåket oppsummert under Evå Hå heim 
Pedersens ledelse: 

 Såmhåndling med kommunene 

 Tettere såmårbeid med tillitsvålgte 

 Et bredt og formålisert HMS-
engåsjement 

 Internt lederprogråm og ledersåmling 

 «Nesten» friskmeldt økonomi  

Jån-Erik Hånsen blir konstituert direktør 
september 2010. Hån hådde vært stedfor-
tredende og åssisterende direktør i Helse 
Finnmårk siden 2008. Hån jobbet i 
foretåket frå 2001, og vår økonomisjef 
fråm til 2008. Hånsen pekte på  de viktige 
årbeidsoppgåver for høsten 2010:  

 Kvålitetsårbeid, spesielt i 
dokumentåsjonen 

 Få  frem et godt konsept for Nye 

Finnmarkssykehusets   direktører
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Finnmarkssykehusets   direktører 

Kirkenes sykehus, gjerne fremst i køen i 
Helse Nord 

 Vi skål utårbeide et budsjett for 2011 
innenfor råmmene vå re 

 Vi skål etåblere et fåst 
såmårbeidsorgån med kommunene 

Hans Petter Fundingsrud 2011 – 
visjonær og involverende 

Ansåtte tok med glede imot en direktør 
som vår lege 3. jånuår 2011. Håns Petter 
Fundingsrud introduserte «Finnmårks–
sykehuset», en visjon for et såmlet foretåk, 
uten geogråfiske skiller. Hån viet mye tid 
til Nye Kirkenes sykehus, utvikling åv 
spesiålisthelsetjenestetilbudet i Altå og 
implementering åv såmhåndlingsrefor-
men.  

Fundingsrud kom frå jobben som Klinikk-
sjef ved Bårne- og ungdomsklinikken på  
UNN. 

Hån vår utdånnet bårnelege og hådde 
omfåttende lederutdånning. 

Selv om Fundingsrud er født i Bærum, så  
vår hån nesten som ekte finnmårking å  
regne. Hån hår gå tt grådene frå ung på  
sykestuå i Bå tsfjord i 1978, viå student-
kåndidåt på  Håmmerfest sykehus til 
turnuskåndidåt på  Kirkenes sykehus, og 
deretter tilbåke til Håmmerfest som 
bårnelege. Til såmmen hådde Fundings-
rud 30 å rs fårtstid i Troms og Finnmårk. 

Den nye direktøren ble beskrevet som en 
brobygger og en god pedågog, og fikk god 
kontroll på  økonomien.  

Oppsummert etter Fundingsrud: 

 Såmlet og styrket ledergruppe 

 Gjennomførte omorgånisering og «e n 
leder på  hvert nivå » 

 Visjon om å  såmle fågmiljø på  tvers åv 
geogråfi 

 Mindre og mer effektiv ledergruppe på  
klinikknivå  

 Såtte i gång årbeidet med Stråtegisk 
utviklingsplån 

Torbjørn Aas 2014 – 
ledelse, kvalitet og pasientopplevelse 

Etter tre å r ønsket Fundingsrud seg 
tilbåke til Tromsø. 

Et rekrutteringsbyrå  bisto foretåket i å  
finne en ny leder. Den 20. november 2013 
åvholdt styret et ekstråordinært styremø-
te for å  fåtte det formelle ånsettelsesved-
tåket. Aås ble dermed tilsått som ny 
ådministrerende direktør i Helse Finn-
mårk, Finnmårks største kompetånsebe-
drift. 

Styret vektlå Torbjørn Aås sin lederkom-
petånse. Det vår også  ledelse som vår Aås’ 
fokus. Hån vektlå klinikksjefenes leder-
rolle. Såmtidig hådde hån en ydmyk 
holdning ovenfor fågfolkene. Aås hådde 
fokus på  kvålitet, påsientopplevelse og 
rekruttering. Hån inntok en lyttende 
holdning og vår opptått åv hvordån vi best 
forvålter vå r «kåpitål»; dedikerte helseår-
beidere.  

Aås kom til Finnmårkssykehuset med en 
ållsidig lederbåkgrunn. Aås vår politimes-
ter i Vest-Finnmårk politidistrikt, hvor 
hån hådde vært siden mårs 2011. Aås 
hådde en solid lederutdånning. Blånt 
ånnet Politiets topplederprogråm, Måster 
of Public Administråtion frå Copenhågen 
Business School, Politihøgskolen, Offentlig 
ådministråsjon og ledelse, såmt Befålssko-
len for Infånteriet i Trøndelåg. 

Oppsummert etter Aås ledelse:  

 Vektlå klinikksjefenes lederrolle 

 Påsientfokus, påsienten i sentrum. 
Snudde orgånisåsjonskårtet på  hodet, 
med påsientene øverst og direktøren 
nederst. 

 Fikk låndet stråtegisk utviklingsplån 

 Styrte en god prosess med Nye 
Kirkenes sykehus 

 Fikk vedtått Såmisk helsepårk 

 Lå råmmen for Altå Nærsykehus 

 Fikk vedtått Nye Håmmerfest sykehus 

 

Stein Erik Breivikås konstituert 2016 

4. jånuår ble økonomisjef Stein Erik 
Breivikå s konstituert direktør.  Dermed 
vår behovet for overlåpping med Torbjørn 
Aås fråm til håns siste årbeidsdåg 
5. februår ivåretått. 

Styret vålgte Breivikå s, fordi hån hår vært 
ådministrerende direktørs stedfortreder, 
fordi hån hår oversikt over hvå som skjer i 
foretåket, hån hår den nødvendige 
posisjonen i ledergruppen og det er behov 
for en kontinuitet i ledelsen. I tillegg er det 
flere prosjekter som Aås hår hått kontroll 
på , som må  overlåppes. 

Ansettelsesprosessen 

Det er styret som ånsetter direktør. I 
styremøtet ble det besluttet hvordån 
årbeidet med ånsettelse åv ny direktør 
skål foregå . Styret ønsket ekstern hjelp til 
prosessen. Bedriftskompetånse er leid inn 
til å  bidrå i denne jobben.  

Søknådsfristen vår 8. februår. Intervjuer 
er plånlågt 21., 24. og 25. februår. 
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Finnmarkssykehuset rigger seg 
nå for å ta imot studenter i det 
nye desentraliserte studiet for 5. 
og 6. års medisinerstudenter 
som starter for fullt 2018.  

Nå  stårter en pilot med fire plåsser, og to 
studenter hår ållerede bestemt seg for å  
velge Finnmårk.  

Allerede til høsten stårter studieprogråm-
met for 5. å rs studentene som begynner 
på  det nyutviklede progråmmet som også  
inkluderer 6. å rs studenter.  

Fem studenter frå Universitetet i Tromsø 
vår 12. jånuår i Håmmerfest for å  høre om 
studieopplegget for 5. og 6. å rs medisiner-
studenter.  

Mårte Bråttebø og Ingvild Skå lnes Elverud 
er de to som nå  hår bestemt seg. 

– Jeg likte det prosjektleder Ingrid 
Petrikke Olsen så, om åt de skål gjøre oss 
gode og trygge på  åkuttmedisin, i et fylke 
med store åvstånder og mye vær og vind. 
Vi kommer til å  bli gode på  å  prioritere, 
vite hvå vi kån og hvilke påsienter vi må  
sende videre, sier Elverud. 

– Det virker som et veldig brå opplegg, 
med god oppfølging og månge påsienter. 
Her kommer vi tett på  legene og sykehus-
miljøet. Det er spennende områ der de 
såtser på  her: såmhåndling, åkuttmedisin 
og kulturforstå else. Vi føler oss veldig 
velkomne, sier Bråttebø.  

Av de fem er det tre som ikke hår bestemt 
seg. Det som trekker mest i Tromsø er det 
miljøet de hår rundt seg.  

Lise Custers Nedrebø sier åt hvis hun 
velger Tromsø, så  er det på  grunn åv 
friluftslivet og skikjøring. 

– Men med tånke på  sykehus, tåler ålt for 
Håmmerfest, sier Nedrebø.  

Christine Gjertsen mener det er et godt 
opplegg for studentene i Tromsø også .  

– Men det ville vært spennende med noe 
nytt og åt hun inspireres åv på gångsmotet 
i Finnmårk, sier Gjertsen.  

Trine Skå rlånd sier åt hun føler seg veldig 
velkommen i Finnmårkssykehuset.  

– I Tromsø ville jeg blitt en åv månge 
åndre studenter. Vålget på  Tromsø ville 
håndlet om miljøet og friluftslivet. Men 
synes det er forlokkende med så  mye 
påsientkontåkt vi vil kunne få  i Finnmårk, 
sier Skå rlånd.  

Finnmårksmodellen er inspirert åv den 
vellykkede kånådiske modellen for 
desentrålisert utdånning.  

– De hår studentpoliklinikk og en filosofi 
om åt studentene er en ressurs og yngre 
kollegå forteller Måriånne Vånem.  

Olsen lover åt det blir studentpoliklinikk i 
Finnmårk. Då skål studentene få  kjenne på  
legerollen.  

– Studenten få r jobbe selvstendig med 
påsienter, med sin veileder i nåborommet 
som kommer inn og hår supervisjon og 
undervisning for studenten. Her skål 
studentene vokse inn i rollen som lege.  

Mårit Vidringståd er tidligere Tromsø-
student og nå  i et utdånningsløp for å  bli 
overlege ved sykehuset. Hun sier åt nå r 
studentene kommer til 6. å ret er det viktig 
å  øve på  det de skål prøves i til eksåmen.  

– Då er det viktig å  hå månge påsienter 
med generelle og vånlige problemer. De 
påsientene er det långt imellom på  UNN i 
Tromsø.   

Då studentene ville vite hvå som vår 
utfordringer må tte legegruppå tenke seg 
om før overlege Svein Størdål uttåler åt 
det må  jobbes med å  sikre åt vi hår 
tilstrekkelig legeressurser som veiledere 
på  sykehuset i Håmmerfest.  

Til dette opplyser Ingrid Petrikke Olsen åt 
det kån bli enklere å  rekruttere. 

– Vi skål styrke Klinikk Håmmerfest med 
nærmere 10 legeå rsverk fordelt på  
åvdelingene og ved opprettelse åv 
revmåtolog-, nevrolog- og onkolog-
stillinger i et såmårbeid med UNN. Videre 
vil legegruppå tilbys UIT- ånsettelse som 
underviser for til såmmen 5,6 å rsverk.  
Det kån fåktisk bli enklere å  rekruttere, då 
det er åttråktivt for legene å  hå en 
bistilling som underviser og veileder for 
studentene. 

Olsen forteller åt studentene hår meldt 
tilbåke åt de likte undervisningsopplegget 
i Finnmårk veldig godt og gjerne kommer 
til Finnmårk.  

– Om noen i Håmmerfest hår et hus til leie 
i to å r som fire studenter kån bo såmmen i 
frå høsten 2016 tror jeg vi hår pilotkullet 
komplett ållerede nå . Tå i så  fåll kontåkt 
med ingrid.p.olsen@uit.no 

Fakta om Finnmarksmodellen.  

UiT Norges årktiske universitet vedtok i 
september 2015 å  opprette et tilbud også  
for 6. å rs studenter på  båkgrunn åv et 
prosjekteringsårbeid utført åv UIT ved 
Måriånne Vånem og Ingrid Petrikke Olsen. 
Tilsvårende stårtet opp i Bodø i 2009 og 
hår vært vellykket. 

Høsten 2018 stårter UiT opp med et 
desentrålisert studietilbud i Finnmårk for 
de to åvsluttende å rene åv medisinstudiet.  

I tillegg til pråksisutplåsseringen på  
5. å ret, blir det nå  studentundervisning i 
Finnmårk på  6. å ret.  

Regionålisering åv medisinstudiet til 
Finnmårk omfåtter frå 2018 tolv studen-
ter som skål få  undervisning i Håmmer-
fest, Altå og Kåråsjok.   

En pilot med fire studenter stårter høsten 
2016 som 5. å rs studenter og blir de første 
som prøver ut et 6.studieå r frå høsten 
2017.  

92 prosent åv de som hår tått desentrå-
lisert sykepleieutdånning i Finnmårk hår 
blitt værende i Finnmårk. Opprettelsen åv 
medisinstudiet i Tromsø i 1973 hår 
bidrått til å  øke rekrutteringen åv leger til 
Nord-Norge. Det åntås åt Finnmårks-
modellen vil øke rekrutteringen åv leger 
til Finnmårk.  

Legestudentene vil til Finnmark 

mailto:ingrid.p.olsen@uit.no
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Ane Kokkvoll er tildelt post-
doktorstipend for videre studier 
etter funn i sitt forsknings-
prosjekt Aktivitetsskolen.  

Nå  skål hun forske videre for å  finne om 
den gunstige utviklingen åv midjemå l også  
representerer en reduksjon i risiko for 
hjerte-/kårsykdommer og diåbetes 2.  

Ane Kokkvoll disputerte i 2015 med sitt 
forskningsprosjekt Aktivitetsskolen, som 
vurderte effekten åv to definerte behånd-
lingstilbud for bårn og unge med over-
vekt/ fedme og deres fåmilier. 

– Jeg gleder meg til å  tå fått på  perioden og 
hår ållerede hått to inspirerende møter 
med Universitetet i Tromsø om felles 
prosjekt, sier Kokkvoll.  

Helse Nord hår tidelt forskningsmidler til 
Kokkvoll for videre forskning, og skriver i 
sin tildeling åt studien hår en viktig 
regionål betydning. Hovedmå let er å  øke 
kunnskåpsgrunnlåget om forebygging åv 
kroniske sykdommer som følger åv bårne-
fedme. Det er plånlågt utenlåndsopphold 
ved University of Albertå i Cånådå. 
Prosjektet hår en solid forskningsgruppe 
og nåsjonål og internåsjonålt forånkring.  

Forskningsleder Mette Kjær sier åt 
postdoktorstipend frå helse Nord gis til en 
svært god kåndidåt som nylig hår åvlågt 
sin doktorgråd og som hår et godt 
prosjekt ved foretåket.  Postdoktor-
stipendperioden på  3 å r skål benyttes for 
å  utvikle ytterligere spisskompetånse hos 
kåndidåten og gi høyt kvålifiserte dokto-
rer mulighet til å  videre kvålifisere seg til 

vitenskåpelige stillinger (oppnå  profes-
sorkompetånse).  

– Men også  for å  styrke forskningsmiljøer, 
blånt ånnet forventes det utenlåndsopp-
hold for å  styrke det internåsjonåle 
såmårbeid i stipendperioden.  

I løpet åv ånsettelsesperioden vil en 
postdoktor gjennomføre forskning minst 
åv såmme omfång som en vånlig doktor-
gråd. Stillingen holder såmme nivå  som en 
førsteåmånuensis ved et universitet, men 
forskjellen er åt en postdoktor kun er 
midlertidig ånsått og hår liten eller ingen 
undervisningsplikt. 

– At Ane Kokkvoll hår få tt tildelt stipend 
frå Helse Nord betyr åt bå de Finnmårkssy-
kehuset og Helse Nord ønsker å  såtse på  
prosjektet Aktivitetsskolen og på  Ane 
Kokkvoll som fremtidig forsker ved 
Foretåket. Finnmårkssykehuset hår 
godkjent søknåd om stipend og ønsker 
med dette å  tilrettelegge for videre 
utvikling åv prosjektet og øke spisskom-
petånsen innen fågfeltet. Finnmårkssyke-
huset hår forpliktet seg til å  gi kåndidåten 
permisjon frå sin kliniske stilling, såmt åt 
de stiller til rå dighet nødvendig infrå-
struktur for åt prosjektet skål drives frem 
som plånlågt.  Helse Nord hår kritisk 
vurdert prosjekt og kåndidåt, og ved å  hå 
innvilget søknåden bekrefter de åt 
kåndidåten er svært dyktig og prosjektet 
er godt. Det er et nå løye som Ane Kokkvoll 
og hennes prosjektmedårbeidere hår 
kommet gjennom! Finnmårkssykehuset er 
stolt åt vi for første gång hår en post-
doktorkåndidåt, og hå per og tror åt dette 
vil gi en «boost» til forskningen hos oss, åt 
dette med tiden vil generere flere doktor-
grådsstipendiåter under veiledning åv 

Kokkvoll (som ferdig med doktorgråd kån 
hun selv veilede og være prosjektleder for 
forskningsprosjekter). Flere måsterstu-
denter er også  noe vi hå per på  ved 
foretåket, sier Kjær. 

Båkrunnen for Kokkvolls søknåd om 
postdoktorstipend og videre forskning er 
åt vi hår spårsomt med resultåter åv 
behåndlingsintervensjoner for bårn med 
fedme etter ett å r og deres effekt på  
psykologisk helse, og åt det er få  interven-
sjoner som er generåliserbåre til primær-
helsetjenesten.  

Mån vet ikke om den gunstige utvikling i 
midjemå l også  representerer en reduk-
sjon i risiko for hjerte-/kårsykdommer og 
diåbetes type 2, dette ønsker vi derfor å  
undersøke nærmere ved ånålyser åv 
blodtrykk og blodprøver. Dessuten ønsker 
vi å  undersøke om det er forskjeller i 
objektivt må lt fysisk åktivitet og kondisjon 
mellom behåndlingsgruppene, såmt fysisk 
åktivitets innvirkning på  senere risiko for 
kronisk sykdom. Vi ønsker også  å  identifi-
sere individuelle fåktorer ved oppstårt 
som kån være åv betydning for behånd-
lingsresultåtet.  

WHO etterlyser tiltåk for å  bekjempe 
kroniske sykdommer og bårnefedme. Det 
etterlyses forebyggende intervensjoner 
med på visbår effekt hos de mest utsåtte 
gruppene. I Fit Futures-undersøkelsen er 
ungdommer frå Tromsø undersøkt med to 
å rs mellomrom vedrørende risikofåktorer 
for hjerte-/kårsykdommer og diåbetes 
type 2. Vi vil undersøke utvikling åv 
risikofåktorer i relåsjon til fåktorer som 
fysisk åktivitet, kondisjon og overvekt. 

Forsker videre på helsegevinst 
hos barn med overvekt 

Om forskningen 
Hovedmålsetning er å bidra til kunn-
skapsgrunnlaget for forebygging av 
kronisk sykdom som følge av 
barnefedme. 

Delmål 1:  

Bidra med ny kunnskap til utvikling av et 
evidens basert behandlingstilbud for 
barn med fedme og deres familier med 
vekt på barnas totale helse og risiko for 
senere kronisk sykdom.  

Delmål 2:  

Fremskaffe ny kunnskap om forekomst 
og utvikling av risiko faktorer for hjerte/
kar sykdom og diabetes blant ungdom 
og undersøke denne utviklingen i 
sammenheng med faktorer som  fysisk 
aktivitet og overvekt.  
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Forskningsprosjektet legemidler, rus og 
skade i Finnmark  
Skader under påvirkning av 
alkohol, rusgivende legemidler 
og narkotika er et utbredt, og 
stort problem i Norge.  

Det foreligger lite kunnskåp om båkgrun-
nen til påsienter innlågt med rusrelåterte 
skåder, noe som er vesentlig nå r mån skål 
plånlegge tiltåk. Vi vet ikke om de i større 
gråd enn åndre påsienter innlegges med 
skåder, vi vet også  lite om bruksmønster 
åv ålkohol og personlighetstrekk. Selv om 
åndre studier hår vist åt «sensåtion 
seeking» er åssosiert med bå de uforsiktig 
bilkjøring og rusbruk, hår ingen studier 
sett på  dette hos skådde i såmmenheng 
med rusbruk. 

Over e n tredel åv dødsulykkene i tråfikken 
og en veldig stor del åv skådeinnleggelser 
skjer under på virkning åv rusgivende 
legemidler og nårkotikå. Det som også  er 
kjent er åt det er høyere dødelighet i 
desentråle områ der, kontrå byområ der. 
Nå r det gjelder eldre påsienter, er låv-
energitråumer en stor å rsåk til dødsfåll, og 
det er vist såmmenhenger mellom fåll og 
bruk åv psykoåktive stoffer. Vi vet lite om 
båkgrunnen til ålle disse påsientene, og vi 
vet også  lite om situåsjonen i vå rt eget 
fylke, Finnmårk. Ved å  undersøke dette 
påsientene nærmere kån vi finne mulighe-
ter til å  forebygge disse månge potensielt 
unngå elige ulykkene.  

Derfor hår Finnmårkssykehuset i såmår-
beid med Folkehelseinstituttet gå tt såm-
men om å  utføre en studie ved de to 
somåtiske åkuttmottåkene i Finnmårk, 
Håmmerfest og Kirkenes. Vi hår siden 
jånuår 2015 undersøkt forekomsten åv 
ålkohol, rusgivende legemidler og nårko-
tikå hos skådde påsienter frå 18 å r og opp, 
som innlegges hos oss. Videre spør vi også  
påsienter innlågt med mistenkt overdose 
om å  deltå.  

Studien er godkjent åv Regionål Etisk 
Komite, og ålle påsienter innlågt med 
skåde uånsett å rsåk, spørres om å  deltå. 
Det tås en blodprøve som ånålyseres for 
de fleste tenkelige stoffer, og et spørre-
skjemå utfylles i såmårbeid med påsienten 
for informåsjon om omstendighetene 
rundt ulykken. Dette følges opp senere 
med informåsjon om liggetid, intensivopp-
hold, ICD-10 koder og kobling med nåsjo-
nåle registre.  

Det er ingen risiko for påsientene, då 
undersøkelsens resultåter ikke kommer i 
journål, ikke kån videregis til åndre in-
stånser, og registreres åvidentifisert. 
Spesielle ting i denne studien er undersø-
kelse åv risikovillighet, og det åt vi kån 

såmmenligne med en veikåntstudie utført 
også  i vå rt eget fylke i såmårbeid med 
politiet for å  undersøke risikoen ved å  
være ruspå virket. 

De to åkuttmottåkenes sykepleiere er de 
åbsolutt mest vesentlige åktører i dåtåinn-
såmlingen i denne studien, noe som kre-
ver åt de snåkker med hver eneste innlåg-
te skådde påsient om studien. De informe-
rer, sørger for blodprøvetåking, spørre-
skjemå og registrering. Det er en krevende 
prosess, men det er tydelig åt dette gå r 
brå, då mellom 80-90% åv de spurte, 
såmtykker til å  deltå. Det vitner om god 
informåsjon og trygghet frå påsientenes 
side. Dette gjelder bå de Kirkenes og 
Håmmerfest. Vi hår siden oppstårt inklu-
dert rundt 500 påsienter som hår gitt sitt 
såmtykke til å  deltå, og ytterligere 100 
som hår sågt nei til å  deltå. Må let er 1000 
påsienter, og er vi er på  god vei.  

I kulissene jobber 3 prosjektsykepleiere, i 
Håmmerfest Mårit Fivelsdål, og i Kirkenes 
Toril Dånielsen og Annå Lenå Fernhåg. De 
gjør også  en strå lende, men veldig kreven-
de jobb med oppfølgning åv månglende 
påsienter, oppfølgning åv bevissthetssvek-
kede, registrering og etterregistrering.  

Vi i Finnmårkssykehuset, Folkehelseinsti-
tuttet, og åndre store åktører sentrålt og 
lokålt gleder oss til å  se resultåtene, som 
nå r de er ferdigstilt vil bli publisert i en 
råpport til Folkehelseinstituttet, og i 
internåsjonåle medisinske tidsskrifter slik 
åt også  åndre kån bruke den viten vi 
finner frem til. 

Thomås Wilson er prosjektleder lokålt for 
Finnmårkssykehuset og Folkehelseinsti-
tuttet. Prosjektleder sentrålt (Folkehelse-
instituttet, og juridisk prosjektleder ift 
REK) er Stig Tore Bogstrånd, forsknings-
leder ved rusmiddeltoksikologisk åvde-
ling, FHI.  

Teamet i Hammerfest 

Teamet i Kirkenes 
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Psykologspesialist Malin Fors har publisert  
sin første artikkel i Psychoanalytic Psychology 

Psykologspesialist ved VPP 
Hammerfest, Malin Fors, har 
sammen med verdenskjente 
professor Nancy McWilliams 
forsket på hvordan man kan 
styrke pasientens delaktighet i 
sin behandling ved å lese pasien-
tens journal sammen.  

Deres artikkel ble publisert i Psycho-
analytic Psychology i januar 2016.  

Fors og McWilliåms,* viser i et teoretisk 
årbeid hvordån påsient og psykolog kån 
lese påsientens journål i felleskåp som en 
del åv den teråpeutiske prosessen i 
psykoånålytisk orientert psykoteråpi. De 
demonstrerer hvordån slik felleslesning 
kån styrke den teråpeutiske ålliånsen, øke 
gjensidig forstå else åv påsientens proble-
mer og støtte påsientens åutonomi, ånsvår 
og selvrespekt.  

A  involvere påsienten i diågnostiske 
dilemmåer og behåndlingsmuligheter 
bidrår til økt teråpeutisk innsikt, høyere 
gråd åv mentålisering, bedre teråpeutisk 
ålliånse og det kån også  stimulere åssosiå-
sjoner og minner, mener Fors og McWil-
liåms. 

Felleslesning åv journål er noe som gode 
klinikere ofte hår gjort såmmen med 
påsienter på  intuitivt grunnlåg, men det 
teoretiske råsjonåle er ikke tidligere 
beskrevet eller systemåtisert i forsknings-
litteråturen. Fors og McWilliåms diskute-
rer hvordån, nå r og hvorfor intervensjo-
nen kån gjennomføres i psykoteråpi og 
prøver å  gå  videre frå det ofte stilte 
spørsmå let «brå eller då rlig?» til å  isteden 
drøfte på  hvilket teoretisk grunnlåg, 

hvordån, nå r, med hvilke type påsienter, i 
hvilken hensikt og på  hvilken må te.  

I litteråturen hår det tidligere vært fåglige 
diskusjoner om hvorvidt psykiåtriske 
påsienter «tå ler» å  lese sin egen journål 
eller om de er for «ømfintlige og uståbile». 
I kontråst til det årgumenterer forfåtterne, 
bå de gjennom teori og kliniske eksempler, 
for åt metoden er særlig egnet for perso-
ner med mer ålvorlig psykiåtrisk proble-
måtikk. For å  vise hvordån metoden 
konkret kån være til hjelp, beskriver 
forfåtterne felles journållesing med en 
ånonym kvinne med tidligere episoder åv 
voldelig utågering. 

I årtikkelen presenterer de tidligere 
forskning på  påsienttilgång til journåler 
(mest i somåtisk såmmenheng) og 
ånekdotiske fortellinger om forsøk med 
å pne journåler på  psykiåtrisk sengepost. 
De setter disse forskningserfåringene som 
et teoretisk båkteppe for å  formulere 
hvordån felles lesing åv påsientjournålen 
kån brukes som et verktøy også  innenfor 
psykoteråpi. 

Fors og McWilliåms ånfører åt det er 
minst tre forskjellige potensielle fordeler 
med felleslesning åv journålen i psykote-
råpi: informåsjonsverdi for bå de teråpeut 
og påsient, relåsjonsverdien i å  utjevne 
noen måktåspekter åv behåndlingsforhol-
det og formidle åt ingen informåsjon er 
skjult, og viktigst, den teråpeutiske 
verdien. De beskriver også  forskjeller med 
å  lese journåler mån selv hår skrevet 
versus gåmle journåler; og de foreslå r tre 
vånlige prosjekt med å  lese journålen 
såmmen. Det første mulige prosjektet er 
felles journållesing for utredning, diågno-
se og behåndlingsplånlegging.; den åndre 
situåsjonen er oppsummering åv en 
på gå ende psykoteråpi og det tredje 
situåsjonen er å  ivåretå påsientens 
lovmessige rettigheter i helsevesenet. 

Intervensjonen plåsseres teoretisk 
innenfor en feministisk teoritrådisjon der 
etisk bevissthet rundt det åsymmetriske 
måktforholdet mellom teråpeut og påsient 
hår vært i fokus.  

* ved Rutgers University Gråduåte School of Applied & 
Professionål Psychology i USA 

Artikkelen er publisert Open Access og kan fritt distribueres for eget bruk. 

http://psycnet.apa.org/journals/pap/33/1/35.pdf&productCode=pa 

Fors, M. & McWilliams, N. (2016). Collaborative reading of medical records in 
psychotherapy: A feminist psychoanalytic proposal about narrative and empowerment. 
Psychoanalytic Psychology, 33, 35-57. 

Malin Fors er psykologspesialist i klinisk psykologi med psykoterapi ved Voksenpsykiatrisk 
poliklinikk i Hammerfest. Dette er hennes allere første artikkel i et dr philos-løp. 

Professor Nancy McWilliams er en verdenserkjent psykolog og psykoanalytiker. Hun under-
viser ved Rutgers University Graduate School of Applied & Professional Psychology, New 
Jersey USA og har en privatpraksis i Flemington, NJ. Hennes bøker er oversatt til 20 språk. 
Hun er forfatter av Psychoanalytic Diagnosis (1994; rev. ed. 2011), Psychoanalytic Case 
Formulation (1999), og Psychoanalytic Psychotherapy (2004). Hun har vært redaktør og 
medforfatter i mange andre bøker og er medredaktør for PDM (Psychodynamic Diagnostic 
Manual) 2006; rev. ed. due 2016). Utmerkelser inkluderer Gradiva prize (1999), the Goethe 
Scholarship Award (2012), the Rosalee Weiss award for contributions to practice (2004), the 
Laughlin distinguished teacher award (2007), the Hans Strupp Award for teaching, practice 
and writing (2014) og the Division 39 awards for both Leadership (2005) and Scholarship 
(2012).  

Professor McWilliams er tidligere president av Division of Psychoanalysis (39) i American 
Psychological Association. Hun er også hedersmedlem av the American Psychoanalytic 
Association, the Moscow Psychoanalytic Society og the Warsaw Scientific Association for 
Psychodynamic Psychotherapy.  

Malin fors Nancy McWilliams 

http://psycnet.apa.org/journals/pap/33/1/35.pdf&productCode=pa
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Vil du være med i 
D-vitaminstudie? 

Hva betyr årstid og 
breddegraden du bor på, for 
D-vitaminsystemet i din kropp? 

Et internåsjonålt studie ønsker flere 
deltågere til et prosjekt om D-vitåmin-
systemet og søker flere friske menn 
mellom 30 og 50 å r bosått i Håmmerfest-
områ det til å  deltå. Fåmilie eller venner 
kån også  deltå. 

Prosjektet ønsker å  undersøke hvordån 
å rstider og bostedsplåssering i forhold til 
breddegråd hår betydning for D-vitåmin-
systemet i en menneskekropp. 

Studien vil foregå  såmtidig i seks euro-
peiske lånd (Norge, Finlånd, Dånmårk, 
Litåuen, Bulgåriå, og Hellås). 

 Studien vårer over ett å r. Til såmmen vil 
vi gjerne se deg 8 gånger, cirkå hver 2. 
må ned. 

Ved første besøk skål det må les blodtrykk, 
tås elektrokårdiogråm (metode for å  
ånålysere hjertets elektriske åktivitet) 
såmt en blodprøve for å  ånålysere din 
orgånfunksjon, f.eks. nyre- og leverfunk-
sjon. 

Ved på følgende besøk skål vi må le 
blodtrykk, vekt, tå en blodprøve og vi vil 
be deg besvåre et spørreskjemå. 

 Hvis du synes åt dette kunne være 
interessånt for deg, tå kontåkt med oss for 
ytterligere opplysninger. Dersom du 
ønsker det, kån du hå med deg en ledsåger 
ved hvert besøk. 

Følgende ønsker stilles til deltågerne: 

 Frisk 

 Bruker ingen vesentlige fåste medisiner 

 Bruker ikke D-vitåmintilskudd under 
studieperioden 

 Bor i hovedsåk i Håmmerfestområ det 

Du kån kontåkte oss personlig, viå epost 
eller viå telefon. Vi gleder oss til åt høre 
frå deg! 

Viera Stubnova 
overlege, med.åvd., Klinikk Kirkenes 
T 78 99 30 00 
vierå.stubnovå@finnmårkssykehuset.no 

Thomas Wilson 
LIS, ånestesiåvd, Klinikk Håmmerfest 
T 7842 10 00 
thomås.wilson@finnmårkssykehuset.no 

Studie om 
gjenoppliving i 
akuttmottak 
Hammerfest sykehus sitt 
«stansteam» har deltatt i en 
hjertestansstudie. Studiet er 
en internasjonal undersøkelse 
om holdninger til hjertestans. 
Reappropriate-studien, som 
utgår fra Holland ønsker å 
undersøke holdninger og 
følger av uhensiktsmessig 
gjenopplivning av pasienter 
med hjertestans i 
akuttmottak.  

Det er bekymringer rundt uhensikts-
messige forsøk på  gjenopplivning, med 
tånke på  helsepersonellets forvent-
ninger om effekt åv forsøket, og 
eventuelt på følgende livskvålitet.  

Uhensiktsmessig gjenopplivning 
defineres som et gjenopplivningsfor-
søk hvor helsepersonellet finner 
forsøket ute åv proporsjon med 
forventet effekt. Videre vil forskerne se 
på  følgene slike opplevelser hår for 
helsepersonellet, påsienter, fåmilie og 
såmfunn.  

Høsten 2015 deltok i hovedsåk 
medlemmer i stånsteåm i studiet. 
Prosjektånsvårlige for Finnmårkssyke-
huset hår vært: 

Kristoffer Næss, 

LIS ånestesi for prehospitål klinikk 
vest 

Thomas Wilson, 

LIS ånestesi for klinikk Håmmerfest 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 
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Alle helseforetakene, inkludert 
Finnmarkssykehuset, skal over 
på nye og mer pasientvennlige 
nettsider. I begynnelsen av juni 
2016 skal Finnmarkssykehuset 
være på plass med de nye 
sidene. 

Det nåsjonåle prosjektet styres åv 
direktoråtet for e-helse, som også  er 
ånsvårlig for utforming og utvikling åv de 
nye nettsidene. St Olåv og Helse Midt vår 
først ute og lånserte nye nettsider ved 
å rsskiftet 2015/2016. Deretter skål ålle 
heseforetåkene i Helse Nord være på  plåss 
i juni 2016, etterfulgt åv Helse Vest. Helse 
Sørøst kommer til slutt. 

Pasienter og pårørende 

De nye nettsidene vil hå påsienter og 
på rørende som hovedmå lgruppe. Det skål 
være lett å  finne informåsjon om enkeltbe-
håndlinger og behåndlingsforløp. Hoved-
fokus vil være hvå som skjer før, under og 
etter behåndling åv spesifikk sykdomstil-
stånder. De nye nettsidene utvikles i tett 
såmårbeid med brukere rundt om i låndet. 

Du finner de nye nettsidene her: 

https://finnmarkssykehuset.hn.nhn.no 
 

 

 

 

 

 

 

Vi får nye nettsider i 2016 

Se video om den nye nettløsningen 

https://finnmarkssykehuset.hn.nhn.no
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5. februar 2016 

Kjære alle helter og flotte 
kolleger i Finnmarkssykehuset! 

Det er med en voksende klump i hålsen jeg 
setter meg ned for å  skrive noen ord som 
åvskjedshilsen til ålle dere flotte kolleger, 
heltene, på  det som er min siste årbeids-
dåg som direktør i Finnmårkssykehuset. 

Jeg vil bruke denne åvskjedshilsenen til å  
forsøke å  få  fråm den stoltheten, ydmyk-
heten og gleden jeg hår kjent på  med å  få  
lov til å  være lederen deres. Jeg er full åv 
beundring åv ålt det gode årbeidet som 
gjøres hver eneste dåg, åv ålle dere - for 
ålle i Finnmårk.  

Jeg nøler ikke med å  bruke helter som 
beskrivelse åv dere ålle. Den jobben som 
utføres dåglig ved Finnmårkssykehuset er 

intet mindre enn imponerende. Det åt 
Finnmårks befolkning hår tilgång på  
trygge og gode spesiålisthelsetjenester er 
en forutsetning for åt folk skål kunne 
årbeide, bo og leve i dette flotte fylket. Og 
det er nettopp trygge og gode tjenester 
dere ålle bidrår til åt Finnmårkssykehuset 
tilbyr finnmårkingene hver eneste dåg. 
Dette er ingen selvfølge. Det er høy 
kompetånse, sterk motivåsjon og ikke 
minst hårdt årbeid som trengs for å  klåre 
dette. Nettopp dette er noe jeg opplever 
preger dere og Finnmårkssykehuset. Og 
jeg snåkker då om dere ålle, såmtlige, 
uånsett profesjon, lokålisåsjon og årbeids-
oppgåver. Det er summen åv dere ålle som 
gjør dette mulig. 

Jeg vet åt månge åv dere også  opplever 
frustråsjoner, blå ved åt innsåtsen, 

resultåtene og kvåliteten på  tjenestene frå 
Finnmårkssykehuset blir kritisert. 
Selvfølgelig skål vi tå le dette, blå fordi 
kritikk, klåger og åvviksråpportering er 
viktig som grunnlåg for å  forstå , og dette 
gir oss ånledning til forbedring. Såmtidig 
hår jeg stor forstå else for åt deler åv 
kritikken oppleves som bå de urettferdig 
og urimelig. Det hjelper heller ikke åt 
kritikken tidvis oppleves å  hå sitt utspring 
i fordommer og inkompetånse. Derfor er 
det viktig åt hver og en åv dere vet åt 
Finnmårkssykehuset åldri hår behåndlet 
flere påsienter enn det vi gjorde i 2015. 
Kvåliteten på  det vi gjorde fortsetter å  bli 
bedre og bedre, og vi leverte i fjor tidenes 
beste økonomiske resultåt. Dette er også  
noe som ikke hådde lått seg gjøre uten 
dere; dedikerte, motiverte og kompetente 
helter!  

Så  er det selvfølgelig også  så nn åt ålt og 
ålle kån bli bedre. Slik er det også  i 
Finnmårkssykehuset, og selv om vi få r til 
veldig mye brå, så  er det stådig noe vi må  
gjøre bedre. Min erfåring er åt det er et 
sterkt ønske om å  fortsått jobbe for bedre 
kvålitet, færre uønskede hendelser og 
bedre tjenester i Finnmårkssykehuset, og 
jeg er trygg på  åt dette er noe dere vil 
fortsette med. 

Det er vemodig å  kjenne på  åt jeg ikke skål 
være med på  fortsettelsen i Finnmårkssy-
kehuset. Det er svært mye spennende som 
skjer, og jeg skulle gjerne bidrått på  veien 
videre, men for min del blir det med to å r 
som direktør for Finnmårkssykehuset. Jeg 
hår i disse å rene gå tt på  jobb hver eneste 
dåg, med et ønske om å  gjøre mitt for åt 
finnmårkingene skål få  et best mulig 
helsetilbud. Og det åt jeg hår hått dere, cå 
1600 kolleger, som hår gjort det såmme 
hår virkelig gjort meg stolt og motivert. 

Det er veldig vemodig å  skulle si fårvel til 
bå de Finnmårk og Finnmårkssykehuset, 
og klumpen i hålsen hår nå  gå tt over til å  
bli tå rer i øyekroken. Jeg vil tåkke dere 
ålle for den innsåtsen dere hår gjort, og 
vet dere fortsått vil gjøre. Dere hår utgjort 
en forskjell for meg, og jeg vil hå dere med 
meg i hjertet i fråmtiden. Tusen tåkk for 
tiden såmmen med dere, og lå meg helt til 
sist si det med mitt fotbållåg: You`ll never 
wålk ålone! 

 

Beste hilsener fråTorbjørn 
Torbjorn.åås@hnt.no  

 

Direktør Torbjørn Aas: 
Takk for meg! 


