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N a  bygges det i Kirkenes og Alta. De første seksjonene er ankommet Kirkenes. Første 

spadetak i Alta er planlagt i juni. Men hvordan vi skal 

drive pasientbehandlingen, hvordan vi skal bemanne 

sengene, og drive renhold, ma  planlegges i detalj, ba de 

i Kirkenes og Alta. Denne detaljplanleggingen pa ga r for 

fullt na . Det er innholdet i Finnmarkssykehuset som er 

viktigst for pasientene va re. Derfor bruker mange mye 

tid pa  dette i tillegg til pasientbehandling. 

S amtidig er ide fasen for Nye Hammerfest sykehus i 

gang, og vi har vært i flere møter med Sametinget 

for a  sikre involvering i planleggingen av Samisk 

helsepark. Flere av de som har deltatt i planleggingen i 

Alta og Kirkenes blir na  sentrale i Nye Hammerfest 

sykehus og Samisk helsepark. Samlet skal vi gi et godt 

tilbud til befolkningen i Finnmark.  

E t eksempel pa  at vi er ett foretak, er hjerte-CT i 

Kirkenes som na  er i drift. Den er for alle 

pasienter i Finnmark. Maskinen er den beste av sitt 

slag i hele Norden. Det gjør det mer aktuelt a  benytte 

egne ressurser framfor a  sende pasienter til UNN 

Tromsø.  

N a  skal vi endelig fa  et hjelpemiddel som kan 

samle Finnmarkssykehuset under ett tak: en 

felles pasientjournal. Sammensla ing av de elektroniske 

pasientjournalene gir en felles inngangsport for 

pasienter som henvises til oss. Det betyr ogsa  at vi na  

kan trekke veksler pa  de samlede fagmiljø i hele 

foretaket. Og like viktig – det øker kvaliteten i 

pasientbehandlingen, da legene fa r tilgang til relevant 

informasjon na r de trenger det. 

Trykkes hos: 

HOS hos oss 
Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde 
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no 

I dag er Finnmarkssykehusets journal-
informasjon enten i Hammerfest- eller Kirke-
nes-basen, og brukere må bytte brukerrolle 
får å lese informasjon i annet sykehus. Kli-
nikk psykisk helsevern og rus har tre forskjel-
lige baser for sine journaler, disse er adskilt 
fra de somatiske databasene.  

I helga 4.-5. juni skjer «Trinn 2 konverte-
ringen» som siste ledd i HOS-prosjektet. 
Dette betyr at Finnmarkssykehuset fra man-
dag 6. juni får én felles elektronisk pasient-
journal for somatikk og psykiatri/rus. Til-
gangen til informasjon styres av brukerroller.  

Fra 6. juni vil alle som bruker DIPS oppleve 
at denne er satt opp annerledes enn før. All 
informasjon fra begge de somatiske sykehu-
sene vil leses samlet. Dessuten vil arbeids-
flyt, organisasjon, brukertilganger og doku-
mentnavn endres. Oppsettet for DIPS vil da 
være likt i hele Finnmarkssykehuset.   

Vi vil oppfordre alle våre 1200 DIPS-brukere 
om aktivt å sette seg inn i endringene som 
kommer, delta i undervisning, ta e-
læringskurs og benytte seg av kunnskapen 
hos de mange superbrukerne som har fått 
spesialopplæring på dette feltet.  

Vi vil også oppfordre alle brukere om å ha 
ryddet mest mulig innen fredag 3. juni, dvs 
signere prøvesvar, godkjenne dokumenter, 
ferdigstille økonomiske oppgjør, utføre ko-
ding, skrive epikriser osv.  

På sikt vil endringene som nå blir gjennom-
ført medføre lik bruk og bedret informa-
sjonsflyt, og derved gi grunnlag for bedre 
pasientbehandling.  
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Anne Grethe Olsen er ny 
leder for Senter for fag, 
forskning og samhand-
ling 

Utviklingssjef Anne Grethe 
Olsen er fra april ansatt som ny 
leder for Senter for fag, 
forskning og samhandling. 

Olsen ledet arbeidet med Strategisk 
utviklingsplan, og na  som alle byggepro-
sjektene er og kommer i gang, vil fokuset 
handle om det faglige innholdet i prosjek-
tene. Senter for fag, forskning og sam-
handling vil med medisinsk fagsjef Harald 
G. Sunde og utviklingssjef i spissen, bidra 
til at det blir ivaretatt. 

– Det som betyr noe for pasientene, er hva 
vi putter inn i byggene. Vi skal ha en 
pasientsentrert helsetjeneste, og da er det 
viktig at bygg- og utviklingsprosjektene 
va re har fokus pa  pasientene og et faglig 
godt tjenestetilbud, sier Olsen. 

Senter for FFS har en viktig rolle na r det 
gjelder samhandling med kommunene. 

– Vi ønsker en dialog med kommunene 
na r det gjelder tilbudet som ba de foreta-
ket og kommunene skal gi pasientene. Vi 
vil spesielt ha fokus pa  kompetanseoverfø-
ring til kommunene, sier Olsen. 

Forskning er en viktig del av FFS. 

– Forskning i Finnmarkssykehuset kan 
bidra til at arbeidsplassene va re blir mer 
attraktive, og kan rekruttere det personel-
let vi ønsker. Vi bør satse pa  forskning 

som kommer va re pasienter til gode, 
innenfor omra der vi allerede har god 
kompetanse, som akuttmedisin, arktisk 
medisin og sykestuemedisin, sier hun. 

Satser videre pa  fag og kvalitet 

–Vi vil videreføre det gode arbeidet i 
Finnmarkssykehuset innen fag og kvalitet, 
og følge opp kravene fra Helse Nords 
kvalitetsstrategi. Jeg ha per vi kan bidra til 
at de ansatte i foretaket opplever at 
Finnmarkssykehuset gir muligheter til 
faglig utvikling, da vi vet at det motiverer, 
rekrutterer og stabiliserer helsepersonell. 

Smittevernenheten i FFS driver et solid 
faglig arbeid. 

– Smittevern er viktig a  utvikle videre og 
ta godt vare pa . Pasientsikkerhetskampan-
jen har hatt fokus pa  smittevern, og vi ma  
fortsette a  følge dette opp, sier Olsen. 

Beredskapsra dgiverstillingen er plassert i 
senteret. 

– Beredskapsarbeidet har blitt aktualisert 
etter flyktningestrømmen, terrortrussel 
og verdensomspennende epidemier. I 
tillegg har vi den ordinære beredskapen 
som stadig ma  øves pa . 

Farmasøytene hører ogsa  til senteret. 

– Senteret har derfor en viktig rolle i 
forhold til pasientsikkerhet og legemiddel-
samstemming. Pa  landsbasis finner man 
70 prosent feil i legemiddellistene, og vi 
ma  bidra til a  fa  dette prosenttallet lavere. 

EPJ- konsulentene og HOS-prosjektet er 
organisert i FFS. 

– Vi driver viktig utviklingsarbeid for at alt 
personell skal ha ndtere pasientdokumen-
tasjon pa  en god ma te, avslutter Olsen. 

 

Jon Vegard Ingebrigtsen 
ny overlege på radiolo-
gisk enhet Kirkenes 

Ingebrigtsen startet sin karriere i 
Kirkenes som LIS-lege. Han har 
vært fire år på UNN Tromsø, og 
er nå tilbake som overlege på 
radiologisk enhet på Kirkenes 
sykehus.  

Ingebrigtsen er opprinnelig fra Pasvik. 
Han er del av legerekrutteringsprosjektet, 
og har dermed avtale om a  komme tilbake. 

Pa  UNN har han jobbet mest med abdo-
men og nevroradiologi.  

Og jeg synes muskel og skjelett er spen-
nende. Det henger sammen med min 
tidligere aktive periode innen idretten, 
sier Ingebrigtsen. 

Ingebrigtsen mener at man innad i 
avdelingen bør fordele litt, slik at noen 
kan litt mer enn andre og sa  dele kunn-
skap.  

Det gjør vi allerede. Vi har en veldig bra 
avdeling, og fa r mye skryt fra kollegiet i 
Tromsø, og det er ingen selvfølge.  
Radiologi er veldig spennende. Vi er en 
viktig del av utredningen. Bildene blir 
bedre og bedre, og vi kan stille bedre 
diagnoser. Det er litt detektivvirksomhet. 
Vi er en viktig sparringspartner og sentral 
del av diagnostikken, sier Ingebrigtsen. 

Han er imponert over maskinparken i 
Kirkenes.  

Det vi ser med de nye maskinene, er at de 
tar mye bedre bilder. Det har vært mye 
snakk om «hjerte-CT», men vi skal bruke 
den til mye mer enn hjerte. I det nye 
sykehuset har vi to slike maskiner. Det er 
veldig bra at vi kan starte arbeidet og 
opplæring og kompetansebygging pa  
denne maskinen na , for da er vi klare na r 
vi flytter inn i nytt sykehus og skal ta i 
bruk to slike maskiner.  

 

Nytt om navn 
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Nå er mange i gang med 
opplæring i DIPS 

Enhetsleder på medisinsk 
sengeenhet med dialyse, 
Hammerfest, Johanna M Dahl 
Nygaard sier de har hatt 
opplæring som tema på flere 
enhetsmøter.  

– Vi har fa tt en grundig presentasjon av 
va re to superbrukere i enheten. Hele pleie-
gruppen er informert om at de ma  gjen-
nomføre e-lærlingskursene i Campus før 
praktisk opplæring som de fa r i forkant av 
6 juni. Enheten er stor og vi deler de ansat-
te inn i grupper som deltar pa  praktisk 
opplæring. Superbrukerne komme til a  
være tilgjengelige pa  dag- og aftenvakter i 
hele uke 23 for a  kun bista  med veiledning 
i DIPS, sier Dahl.  

Enhetsleder pa  kirurgisk ortopedisk 
sengepost Renate Jacobsson i Hammerfest 
sier de er godt forberedt.  

– Vi har fa tt en superbruker som har satt 
av tid og dager til a  fa  laget undervisnings-
materiell. Han vil kjøre opplæring i slutten 
av mai og vil legge fram en plan for na r det 
blir opplæring, sier Jacobsson.  

Enhetsledere må trekke 
tilbake lokale prose-
dyrer før 31. mai 

6.juni er datoen for at 
Finnmarkssykehuset får én 
journal (DIPS) og felles rutiner 
(DocMap).  

I forbindelse med denne sammensla ingen 
er det kommet mange nye regionale pro-
sedyrer og retningslinjer i DocMap.  

– Nye regionale prosedyrer skal erstatte 
lokale prosedyrer. Det fordrer at enhetsle-
dere rydder i lokale prosedyrer pa  enhets-
/avdelings-/klinikkniva . Det er en rekke 
lokale prosedyrer som ma  trekkes tilbake 
som følge av at vi har fa tt nye regionale 
prosedyrer, sier Elisbeth Joks, kvalitets-
ra dgiver og DocMap-ansvarlig.  

Skulle det by pa  tekniske utfordringer kan 
du ta kontakt med Elisabeth Joks eller 
DocMap superbrukere pa  avdelings-/
enhetsniva . 

I begynnelsen av juni innføres én 
journal og felles rutiner ved 
Finnmarkssykehuset, en kreven-
de øvelse for organisasjonen der 
formålet er å gjøre det tryggere 
for pasienten.  

Innføringen vil medføre en ny ma te a  job-
be pa  for helsepersonell ved sykehusene i 
Hammerfest og Kirkenes, ved de tre dis-
triktspsykiatriske sentrene og andre de-
sentraliserte spesialisthelsetilbud i Finn-
mark som bruker journalsystemet DIPS. 
Forberedelsene er i full gang. 

Na r hele Finnmarkssykehuset 6. juni sam-
les "i ett rike" medfører det omfattende 
endringer: Hvordan skal vi logge pa , hva 
fa r vi tilgang til av journaldokumenter og 
hvordan skal helsepersonell i foretaket 
jobbe sammen na r vi na  fa r e n felles jour-
nal? For a  være best mulig forberedt skal 
alle journalbrukere ved spesialisthelsetje-
nesten i Finnmark gjennomga  en obligato-
risk opplæring i forkant av innføringen. 

Én journal for finnmarkingen betyr 
bedre pasientsikkerhet 

Ma let for prosjektet er primært a  sørge for 
at pasienter innenfor et og samme helse-
foretak i Nord-Norge fa r e n journal som 
inneholder alle relevante opplysninger om 
sitt behandlingsforløp – uansett hvor pasi-
enten har vært inne til undersøkelse eller 
behandling. For helsepersonell ved Finn-
markssykehuset betyr dette at man enkelt 
fa r tilgang til viktig og oppdatert informa-
sjon om pasienten pa  tvers av sykehusene 
– henvisninger, epikriser, legemiddelbruk, 
prøvesvar, osv. I tillegg legger det til rette 
for tettere samarbeid mellom de somatis-
ke sykehusene, samt mellom somatikk og 
psykisk helsevern. 

At Finnmarkssykehuset na  fa r felles orga-
nisasjon, vil samtidig fa  betydning for den 
videre oppfølgingen av pasienten. Na r 
fastlegen henviser en pasient en til spesia-
listhelsetjenesten, vil henvisningen heret-
ter sendes til helseforetaket og ikke til ett 
spesifikt sykehus slik det tidligere var 
tilfelle. Deretter vil helseforetaket som 
enhet vurdere hvem som best og raskest 
har kapasitet til a  ta i mot pasienten. 

Lederne og superbrukerne spiller en 
viktig rolle 

De nærmere 70 superbrukerne ved Finn-
markssykehuset gjennomgikk i mars og i 
april en to dagers opplæringsøkt der de 
fikk innblikk i de faktiske endringene som 
kommer na r foretaket fa r e n journal, felles 
rutiner og felles organisasjon. Opplæ-

ringen ga mulighet for diskusjon og faglig 
pa fyll for a  være best mulig forberedt pa  
hva som skal skje ved innføringen av felles 
DIPS ved foretaket. 

– Opplæring er helt avgjørende for at inn-
føringen av e n journal ved Finnmarkssy-
kehuset skal bli en suksess, sier foretakets 
opplæringskoordinator Bente Johanson. 
Ba de lederne og superbrukerne vil spille 
en svært viktig rolle i opplæringen. – De 
har ansvar for a  sikre at helsepersonell 
faktisk tar i bruk de nye rutinene som 
innføres, noe som er nøkkelfaktoren for a  
lykkes med e n journal, sier Johanson. 

Kompetanseløft for Finnmarkssykehu-
set 

Det er ikke tvil om at det omfattende opp-
læringsopplegget man har lagt opp til, 
utgjør et betydelig kompetanseløft for 
Finnmarkssykehuset. Johanson ble ansatt 
som opplæringskoordinator i juli 2014, og 
hun har siden da etablert et tett samar-
beid med opplæringskoordinatorene ved 
Nordlandssykehuset, Helgelandssykehu-
set og Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN). En av de viktigste oppgavene har 
vært a  tilpasse det regionale opplærings-
materiellet som er utarbeidet til lokale 
forhold. Sammen med flere representan-
ter fra Finnmarkssykehuset deltok hun pa  
opplæringen av superbrukerne ved Helge-
landssykehuset allerede i desember, noe 
som var svært nyttig med tanke pa  gode 
ra d for veien videre. 

Har du spørsma l vedr. det pa ga ende arbei-
det eller vedr. innføringen av e n journal 
ved Finnmarkssykehuset 6. juni, kan du ta 
kontakt med: 

Bente Johanson 
Opplæringskoordinator 
bente.elisabet.johanson 
@finnmarkssykehuset.no 

Line Nilsen 
Prosjektleder, HOS-prosjektet 
line.nilsen@finnmarkssykehuset.no 

Opplæringskoordinator Bente Johanson har 
nedtelling til innføringen av én journal ved 
Finnmarkssykehuset 6. juni 2016. Mye skal på 
plass før den tid, men samtidig minner de om at 
det er da det hele starter. 

6. juni får Finnmarkssykehuset én journal (DIPS) og felles rutiner: 

1200 DIPS-brukere på skolebenken 
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Hospitering med 
Helseminister Høie 

I 2015 meldte jeg meg på 
ledermobiliseringsprogrammet i 
regi av Finnmarkssykehuset.  

Camilla Svegaard 
camilla.svegaard@finnmarkssykehuset.no 

Ma let var a  vekke interessen og kunnska-
pen rundt ledelse med samlinger, reflek-
sjonsgrupper og «skygging» av ledere. 
Programmet i seg selv var en flott opple-
velse, og jeg sitter igjen med en større 
forsta else for foretaket, et større nettverk 
og ikke minst mer kunnskap om ledelse.  

I denne prosessen kontaktet jeg helse- og 
omsorgsdepartementet og spurte om det 
var mulig a  følge helseministeren en dag 
pa  jobb. Delvis av personlig politisk 
interesse, men mest for a  se hvordan va r 
«øverste» leder i helsevesenet er, hvem 
har arbeider med og hvordan det fungerer 
pa  «toppen».  

Tilbakemeldingen var positiv, og den 3/3 
sjekket jeg inn i departementet og 
kontoret til Statsra d Bent Høie.  

Dagen var en surrealistisk opplevelse, og 
en tankevekker. Det var høyt tempo, 
mange arbeidsoppgaver, mange ra dgivere 
og ikke minst god stemning. Jeg fikk delta 
pa  frokostmøte med apotekerforeningen, 
innføring av veiledning ved inhalasjons-
medikamenter pa  apotek, presentasjon av 
satsing pa  eldre i arbeidslivet og se Høie 
holde innlegg pa  pasientsikkerhetskonfe-
ransen pa  Gardermoen. Jeg fikk møte en 
flott stab, som hadde mye positivt a  si om 
Høie som leder. 

Høie er en mann med høy arbeidskapasi-
tet, med stor kunnskap om helsevesenet 

og tanker bak organisering og effektivise-
ring. Han var interessert i a  høre om 
Finnmarkssykehuset, og spurte om NKS 
og om hvilke tanker vi hadde som skulle 
jobbe der i framtiden. Viktigst denne 
dagen og som ble feiret etter endt arbeids-
dag, var innføring av nasjonal helse- og 
sykehusplan. Spørsma lene fra media 
stormet, og det meste dreide seg om 
lokalsykehus og akuttfunksjoner. Her fikk 
jeg mulighet til a  snakke med statsra den 
om Finnmark, om Hammerfest og Kirke-
nes. Om flyvær og avstander sammenlig-
net med de lengre sør i landet. Jeg kom-
menterte ogsa  at ved a  gi de regionale 
foretakene oppgaven a  avgjøre hvor det 
skal være akuttfunksjoner basert pa  et 
krav om kvalitet, kan det virke som at man 
fraskriver seg et viktig ansvar som 
departement. Man vet det blir bra k na r 
man snakker om akuttfunksjoner, og det 
bra ket bør kanskje forbli et ansvar for 
statsra den. Han ser for seg en positiv 
løsning for alle funksjoner, det være seg 
akutte eller pakkeforløp. Han var opptatt 
av helheten og av at fremtidens helsetje-
nester ma  effektiviseres om man skal 
kunne opprettholde de velferdsordninger 
vi har i dag.  

Selv om jeg bare fikk en dag med stats-
ra den, har jeg tatt med meg mye fra 
besøket. Ba de informasjon og kunnskap 
om departementet, om ulike ma ter a  
reflektere rundt ett og samme tema ut i fra 
hvilket sta sted og hvilken jobb du har. Jeg 
har fa tt et innblikk i hvorfor det er viktig 
med effektivisering, og tror ogsa  pa  at det 
ikke finnes mange veier utenom na r man 
ser hvordan verdensbildet endrer seg. 

Det går mot lysere tider, og vi 
har nedtelling til innføringen av 
én journal ved Finnmarkssyke-
huset 6.juni.  

Knips ditt fiiiiiineste solskinnsbilde fra 
Finnmark og del det pa  Instagram med 
emneordene  # enjournalinord  og 
 # Finnmarkssykehuset sa  er du med i va r 
interne fotokonkurranse!  

NB: Det trenger ikke nødvendigvis a  være 
et bilde av sola –et motiv fra en solskinns-
historie du har lyst til a  dele er like vel-
kommen. Og premien? En aktivitetsma ler 
du kan bruke nærmest hvor som helst: pa  
jobb pa  sykehuset, pa  ski og til og med i 
bassenget. Fotokonkurransen er forbe-
holdt deg som jobber ved Finnmarkssyke-
huset, se konkurransevilka r:  

helse-nord.no/enjournal 

 

Fotokonkurranse for 
medarbeidere ved 
Finnmarkssykehuset 
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Organisasjonsutvikling for Nye Kirkenes sykehus

Skal planlegge pasient-
forløp for pasientene i 
senger 
Delprosjektet i NKS OU som 
handler om sykehussenger, 
ledes av Lise Beathe Dalsaunet.  

De har levert delprosjektbeskrivelsen, og 
skal med flere arbeidsgrupper komme 
fram til hvilke pasienter som skal ligge 
hvor. Og det vil gi føringer for beman-
ningsbehov og kompetansebehov.  

Sykehussenger inkluderer sengene pa  
rehab, som økes fra dagens seks til ni 
senger. Pa  føde/gyn skal det være 5 seng-
er pluss to overva kingssenger. Det store 
arbeidet som sta r foran oss, er detaljplan-
legging kirurgiske og medisinske senger.  

Arbeidsgruppene skal identifisere pasient-
flyt for blant annet øyeblikkelig hjelp, 
elektive innleggelser, krreftpasienter, ge-
riatri og ortopedi, slag og rehabilitering.  

Na r disse er beskrevet, skal arbeids-
gruppene se nærmere pa  hvordan pasient-
flyt kan optimaliseres, hvilken bemanning 
som kreves, og hvilken kompetanse vi ma  
dekke.  

Vi ønsker effektive flyter, som betyr lav 
tidsbruk og samtidig god kvalitet. Vi ma  se 
hvordan vi kan unnga  unødvendig venting 
og forsinkelser. Vi skal se pa  konsekvenser 
for ressursbruk og behov for kompetanse i 
forhold til pasientenes behov, sier Dals-
aunet.  

Arbeidsgruppene skal jobbe med framti-
dig pasientflyt med fokus pa  kvalitet og 
laveste effektive omsorgsniva .  

Vi skal jobbe med modeller for sam-
handling og felles bruk av ressurser pa  
tvers av tradisjonelle organisatoriske 
grenser. Vi skal utarbeide døgnrytmeplan 
for bedre pasientflyt, sier Dalsaunet. 

Arbeidet til arbeidsgruppene skal munne 
ut i en plan som viser disponering av det 
samlede antall senger i Nye Kirkenes syke-
hus, kompetanse og bemanning av senge-
tunene og samhandling mellom tunene.  

Arbeidsgruppene vil besta  av avdelingsle-
dere, enhetsledere, verneombud, tillits-
valgte og medisinsk ansvarlig lege.  

Renhold er klare for nytt 
sykeus 

– Na r det gjelder renhold er vi godt i gang 
allerede. Vi begynte a  endre rutiner og 
arbeidsmetoder allerede høsten 2015 og 
har siden da jobbet i team. Tilbake-
meldingen jeg har fa tt er at denne ma ten a  
jobbe pa  oppleves som mer effektivt og 
mer sosialt, som ogsa  er positivt for ar-
beidsmiljøet, sier Kristin Sivertsen som 
leder delprosjektet renhold.  

Renholdsenheten har la nt en gulvmaskin 
for a  teste ut det, og vil da være klare til a  
ta det i bruk na r nytt sykehus sta r ferdig. 

I dag brukes renholdsverkøyet «Renplan», 
men vi skal ga  over til FDV verktøyet Pla-
nia som Drift og Vedlikehold bruker.  

– Der legges inn kvadratmeter og ren-
holdsfrekvenser. Det vil bli montert nett-

brett pa  rengjøringsvognene, slik at ren-
holderne kan jobbe etter tegninger, her vil 
det være mulig a  sende arbeidsordre til 
DV direkte fra nettbrettet. 

Det var i opprinnelig plan et eget areal til 
sengevask og sengevaskemaskin,  

– Sengevaskemaskin ble tidlig tatt bort da 
vi jobbet med kostnadsreduksjon, men 
arealet er fortsatt inne. Jeg ha per og tror vi 
fa r sengevaskemaskin, men ikke fra den 
dagen sykehuset a pner, sier Sivertsen.  

Tøyhåndtering er fore-
løpig ikke løst 

Kristin Sivertsen ser utfordringer 
med den foreløpige planlagte 
løsningen og har vurdert tre 
alternative modeller.  

– Det bør være 5 kvadratmeter tøylager pa  
hvert sengetun. Det arealet har vi ikke i 
det nye sykehuset. Hvis vi skulle videre-
føre dagens løsning, sa  vil det ogsa  kreve 
et eget rom. Derfor har vi sett pa  andre 
løsninger, sier Kristin Sivertsen som leder 
delprosjektet tøyha ndtering. 

Den ene modeller krever aktiv forsyning 
med leverandør i hele logistikk-kjeden. 
Fordeler med denne modellen vil være 
besparelser av interne ressurser, 25% pa  
renhold og 20% pa  sengepost. I tillegg kan 
vi klare oss med mindre areal. Ulemper 
med denne modellen vil være sa rbarhet i 
forhold til leveranse, og plutselig behovs-
økning (beredskapssituasjoner) og høyere 
vaskerikostnader. 
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Organisasjonsutvikling for Nye Kirkenes sykehus 
En annen modell, er at renhold ivaretar alt 
selv i alle enheter, men at det vaskes eks-
ternt. Da vil renhold sørge for forsyning til 
enhetene. Fordelen er at dette frigjør 
pleieressurser i enhetene, mens ulempen 
er økt ressursbehov pa  renhold. 

Den tredje modellen er a  videreføre da-
gens løsning med tøysentral (benytte 
sengevask-areal til lager). Alle lager defi-
neres med maks og minimumsbeholdning. 
Alt vaskes eksternt, og internlogistikken 
ivaretas av renhold Fordeler med denne 
modellen er at vi sikrer at vi har tilgjenge-
lig tøy til enhver tid og frigjør hjelpepleier-
ressurser. Ulemper er økt ressursbehov pa  
renhold og behov for mer areal til tøyla-
ger. Denne modellen vil ikke være mulig 
sa  lenge det ikke finnes tilgjengelig areal 
for tøysentral. 

– Ny anbudsprosess er  utsatt til etter 
sommeren. Vi ser pa  alternative rom til 
tøylager. Det ma  vi ha uansett om det blir 
aktiv forsyning med ekstern leverandør 
eller ikke. Na  kartlegger vi tøyvolumet, for 
a  finne ut hva som er dagsbehovet til av-
delingene. Og vi ma  vite volumet dersom 
vi skal selge tøyet, avslutter Sivertsen.  

Tester ut elektronisk  
legemiddelkabinett  

Som ledd i organisasjons-
utviklingen for Nye Kirkenes 
sykehus, er det satt i gang en 
pilot på medisinsk enhet med 
elektronisk legemiddel-
håndtering.  

Der har de allerede begynt a  jobbe med et 
treningskabinett. 13 mai installeres et 
legemiddelkabinett  i fullskala pa  medi-
sinsk enhet.  

– Na  trener vi med dumle og smørbukk. 
Na r det nye kabinettet er installert, vil 
medisinsk enhet begynne med elektronisk 
legemiddelha ndtering. Tanken er at vi skal 
gjøre oss alle erfaringer før vi flytter inn i 
nytt sykehus, slik at slik at bruken av lege-
middelkabinett er kjent og trygt na r det 
ellers er veldig mye nytt a  forholde seg til, 
sier Kine Brækkan som leder pilotprosjek-
tet sammen med konstituert enhetsleder 
pa  medisin, Lena Bekkeli og fagutviklings-
sykepleier Line Skauen pa  medisin. 

Ma let med  a  ta i bruk elektronisk lege-
middelkabinett er økt kvalitet, økt sikker-
het for pasienter og ansatte  og bedre lege-
middeløkonomi. Elektronisk legemiddel-
ha ndtering vil gi bedre oversikt, mindre 
svinn, og man unnga r dobbelbestillinger.  

Som del av NKS OU, har vi vært i dialog 
med Sykehuset Vestera len, som allerede 
ser at det vil ga  mindre sykepleiertid til 
medikamentha ndtering og at det er mind-
re ressurskrevende a  bestille medisiner.  

– Noe av denne frigjorte tiden vil bli brukt 
til a  fylle i kabinettet, men dette er noe 
mer ressurskrevende enn det er i dag. Det 
er slike forhold vi skal finne ut i løpet av 
OU-prosjektet, sier Brækkan.  

Det har allerede vært opplæring for admi-
nistratorer og superbrukere pa  
«dumlekabinettet» (treningskabinettet). 
Na r det nye kabinettet skal installeres 
13. mai pa  dagens medisinrom pa  medi-
sinsk enhet, ma  medisinsk enhet i en over-

gangsfase benytte medisiner pa  annet 
sted, mest sannsynlig pa  kirurgen.  

– Dette er det mest synlige OU-prosjektet. 
Her har vi startet praktisk arbeid, avslut-
ter Brækkan.  
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Forsker Malin Fors:  

Vant amerikansk bokkontrakt  
1000 dollar og bokkontrakt til 
psykologspesialist Malin Fors 
ved VPP Hammerfest. 

Finnmarkssykehusets psykologspesialist 
Malin Fors ved Voksenpsykiatrisk polikli-
nikk Hammerfest har fa tt den  amerikans-
ke forfatterprisen, Johanna K. Tabin Book 
Proposal Prize, som deles ut av APA Books 
og American Psychological Association 
Division 39 (psykoanalytisk  divisjon). 
Prisen er pa  1000 dollar og en bokkon-
trakt med en av verdens største bokforlag 
innen psykologi, American Psychological 
Association  sitt forlag, APA Books. 

Fors vant konkurransen for 
«Førstegangsforfattere», med sitt bok-
forslag «A Grammar of Power in Psycho-
therapy». Dette er den andre teksten i 
hennes pa ga ende doktorgradsarbeid som 

adresserer maktspørsma l innenfor psyko-
terapi pa  forskjellige ma ter.  

Hun har akkurat kommet hjem fra pris-
utdeling i Atlanta og er ba de stolt og glad.  

– Jeg er sa  veldig, veldig glad! Det er selv-
følgelig en stor ære a  fa  en amerikansk  
bokkontrakt og jeg er inspirert og ivrig til 
a  sluttføre arbeidet. Jeg vil takke Finn-
markssykehuset som legger sa  godt til 
rette for kombinasjon av ba de forskning 
og klinisk arbeid. Denne anerkjennelsen 
fra American Psychological Association 
viser at man kan bo i Finnmark men fort-
satt vare i takt med internasjonale fag-
miljøer. 

Fors skriver om hvordan eksterne sosiale 
maktordninger som kjønn, alder, seksu-
alitet, etnisitet og sa  videre pa virker makt-
balansen mellom terapeut og pasient. Hun 
utforsker om maktasymmetrien mellom 
pasient og terapeut blir forsterket, og ser 

pa  om eksterne faktorer minsker makt-
asymmetrien.  

– Jeg ser for eksempel hva som skjer na r 
en eldre autoritær mann skal ga  i terapi 
hos en ung kvinne. Det er slike forhold jeg 
studerer, sier Fors.  

Boka skal komme ut om to a r, og arbeidet 
for Fors begynner na .  

Finnmarkssykehusets Viera 
Stubnovas artikkel i Cardiology, 
blir betegnet som «oppsikts-
vekkende» av kardiologimiljøet 
ved Karolinska institutt i Sverige. 

Stubnova publiserte sin første artikkel i 
Cardiology i april i a r, og beskriver diabe-
tes hos norske pasienter med kronisk 
hjertesvikt.  

Den ugunstige kombinasjonen diabetes og 

kronisk hjertesvikt har vært forsket pa  i 
over 30 a r.  

Hjertesviktpasienter med diabetes har 
da rlig prognose. Va r studie støtter opp-
fatningen at en bør etterstrebe optimali-
sering av hjertesviktbehandling og komor-
bide tilstander og ikke en streng blodsuk-
kerkontroll for a  bedre deres prognose. 

Kronisk hjertesvikt og diabetes mellitus er 
alvorlige helseproblemer og begge har 
økende forekomst. Det er anerkjent at 
hjertesviktpasienter med diabetes har 
da rlig prognose.  

– Ved bruk av moderne statistiske meto-
der undersøkte vi prognostisk effekt av 
diabetes pa  overlevelse hos norske pasi-
enter med kronisk hjertesvikt. I tillegg 
analyserte vi om optimalisert hjertesvikt-
behandling var forskjellig hos pasienter 
med og uten diabetes og om dette kunne 
pa virke dødelighet, sier Stubnova. 

Stubnova er overlege pa  medisinsk avde-
ling i Kirkenes. Hun og hennes tre forsker-
kolleger fra Oslo universitetssykehus Ulle-
va l og Sykehuset innlandet, undersøkte 
6289 pasienter fra Norsk hjertesviktregis-
ter, et kvalitetsregister for pasienter med 
hjertesvikt som blir henvist til hjertesvikt-
poliklinikk ved sykehus i Norge.  

– Vi fant at 20 % av hjertesviktpasienter 
hadde diabetes mellitus. Ved bruk av sta-
tistisk metode kalt propensity score 
matching identifiserte vi 68 par hjertesvikt-
pasienter med lik risikoprofil som tilsyne-
latende skilte seg kun i at den ene gruppen 
hadde diabetes mens den andre ikke had-
de diabetes mellitus. Det var ingen for-
skjell i 5-a rs overlevelse mellom de to 
gruppene, heller ikke i strata av venstre 
ventrikkelfunksjon, nyrefunksjon og etio-
logi av hjertesvikt. Fra første besøk pa  
hjertesviktpoliklinikker til siste besøk 
6 ma neder etter at behandlingen ble opti-
malisert var det flere endringer i behand-
ling av hjertesviktpasienter med diabetes i 
forhold til dem uten diabetes. Pasienter 
med diabetes brukte høyere doser av hjer-
temedisiner β-blokkere og ACE-hemmere, 
og flere diabetikere brukte kolesterol-
senkende medisiner enn de uten diabetes, 
sier Stubnova. 

Funnene til Stubnova støtter oppfatningen 
at en multidisiplinær tilnærming heller 
enn en streng blodsukkerkontroll er nød-
vendig for a  bedre prognosen hos hjertes-
viktpasienter med diabetes. Det er viktig a  
avsløre og behandle komorbide tilstander 
og forsøke a  optimalisere ba de den medi-
kamentelle og ikke-medikamentelle be-
handling av kronisk hjertesvikt. 

Forsker Viera Stubnova: 

Oppsiktsvekkende funn  
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Illustrasjon: Tore Lier 

Antibiotika i Finnmark 
Antibiotikabruk og resistens-
forhold på Finnmarkssykehuset 
og i primærhelsetjenesten i 
Finnmark 2013–2015  

Rådg. smittevernoverlege Anne Mette Asfeldt 
Anne.Mette.Asfeldt@unn.no 

 Bruker vi mer eller mindre antibiotika? 

 Bruker vi mer eller mindre 
bredspektrede midler?  

 Blir bakteriene i Finnmark mer 
resistente?  

Alt dette finner du svar pa  i denne a rlige 
rapporten over antibiotikabruk og resis-
tensforhold ved Finnmarkssykehuset.  

Regjeringen la i januar 2016 frem 
«Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 
helsetjenesten» med det ma l a  redusere 
antibiotikabruken i befolkningen med 30 
prosent innen utløpet av 2020.  

I spesialisthelsetjenesten er va r utfordring 
primært a  begrense bruken av bredspekt-
rede antibiotika. Pa  side 9 i rapporten kan 
du se hvordan utviklingen i bruk av bred-
spektrede midler har vært de siste 3 a r i 
Finnmarkssykehuset. Pa  side 17 ser man 

utviklingen i forekomst av noen utvalgte 
resistente bakterier. 

Jeg ha per rapporten kan bidra til økt fokus 
pa  antibiotikabruk og resistente bakterier, 
slik at vi sikrer at pasienter i Finnmark fa r 

rett antibiotika til rett tid, i rett mengde og 
ikke mer enn nødvendig 

Søk forbedringsprisen 
innen 1. juni  
1. juni er fristen for å søke på kr 
250 000,- for utmerket forbedringsar-
beid.  

– All endring er ikke forbedring. Det er 
derfor avgjørende at en kan dokumentere 
ba de før- og etter-situasjonen, sa  vi vet at 
det er ei forbedring. Magefølelsen alene 
holder ikke som dokumentasjon, sier kva-
litets- og forskningsdirektør Rune Sund-
set.  

Kontakt:  

Ingvild.Marie.Fjellberg@helse-nord.no 

Søk forskningsmidler  
innen 1. juni 
Intern utlysning av forskningsmidler i 
Finnmarkssykehuset.  

Midlene skal gi helsepersonell i Finn-
markssykehuset økonomisk og arbeids-
messig mulighet for a  drive forskning og 
systematisk evaluering. Midlene er forbe-

holdt prosjekter i Finnmarssykehuset eller 
samarbeidsprosjekter. Midlene skal bru-
kes til prosjekter som ikke naturlig faller 
inn under ordinær drift. Ansatte i Finn-
marssykehuset kan søke og bør være 
forskningskompetent og/eller ha veileder 
med doktorgrad.  

Kontakt: 

Forskningsstyrets leder,  
torben@wisborg.net  
Torben.Wisborg@finnmarkssykehuset.no 

eller forskningsleder,  
mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no 

Evaluering etter sam-
øvelse med Russland 

21. april møttes Finnmarkssykehuset og 
den russiske nødhjelpsetaten EMERCOM i 
Murmansk for a  evaluere grense-
passeringsøvelsen som ble gjennomført i 
november. Følgende ble konkludert: 
A-preparatspørsma let har blitt løst pa  en 
tilfredsstillende ma te, spørsma let om hvil-
ke dokumenter som skal sendes til hvem 
ved en øvelse eller en skarp situasjon har 
blitt løst, det ma  følges opp med medi-

sinskfaglige samtaler hvor man utarbeider 
rutiner for trygg pasientoverføring og 
innga else av operativ samarbeidsavtale 
om øvelser og nødetater, GK avventer svar 
fra EMERCOM. 

Vil invitere klinikk-
sjefene til neste forsker-
samling 

Finnmarkssykehusets forskere var samlet 
til den a rlige forskersamling i Karasjok 27.
-28. april. Her møttes alle forskere fra 
foretaket, omlag 30 personer, og ogsa  
forskere fra primærhelsetjenesten. Ba de 
Klinikk Kirkenes, Hammerfest, psykiatri & 
rus og SANKS deltok, og representanter 
fra Helse Nord, UNN og Helgelandssyke-
huset var blant innlederne. Forskerne 
presenterte sine egne prosjekt og fikk 
tilbakemeldinger fra sine fagfeller. - Dette 
møtepunkt bør opprettholdes, og neste a r 
vil vi pa  nytt invitere klinikksjefene for a  
informere om betydningen av forskning 
for fagutvikling og kvalitet i pasientbe-
handlingen, sier forskningsleder Mette 
Kjær som sto for tilretteleggelsen. 
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2015: 

Gode økonomiske resultater 

Finnmarkssykehuset fikk et re-
sultat på 30 MNOK i 2015. Dette 
er 5 MNOK bedre enn resultat-
kravet fra Helse Nord som var på 
25 MNOK i 2015.  

Kost. Økonomisjef Trude Jensen 
trude.jensen@finnmarkssykehuset.no 

I hovedsak er det finansresultatet som har 
gitt et bedre resultat enn resultatkravet. 
Dette skyldes utbetalinger av la n fra Helse 
Nord som Finnmarkssykehuset har fa tt 
inn pa  bank der Finnmarkssykehuset fa r 
renteinntekter inntil utbetalingene skal 
skje grunnet Nye Kirkenes Sykehus.  

Da betalingsplanen la  litt etter i forhold til 
na r la net ble overført, ga dette Finnmarks-
sykehuset uventede renteinntekter og 
ergo et resultat bedre enn resultatkravet. 
Korrigerer man for dette vil resultatet for 
2015 vært opp mot resultatkravet pa  25 
MNOK.  

Alle klinikkene og sentrene har gjort en 
god innsats for a  komme i økonomisk ba-
lanse for 2015. Klinikkene med størst for-
bedring pa  økonomien fra 2014 til 2015 er 
klinikk Prehospital og klinikk Kirkenes.  

Klinikk Kirkenes har gjennom 2015 hatt 
god kontroll pa  kostnadene sine, samt 
gjort en god innsats pa  aktiviteten klinik-
ken har hatt i 2015. Sammenligner man 
resultatavvikene fra 2014 til 2015 har 
klinikken Kirkenes hatt en forbedring pa  
3,4 MNOK.  

Klinikk Prehospital har iverksatt tiltak pa  
blant annet møtekjøring som har gitt posi-
tive effekter pa  klinikkens økonomi. Sam-

menligner man resultatavvikene fra 2014 
til 2015 har klinikk Prehospital hatt en 
forbedring pa  3,2 MNOK.  

Klinikk Hammerfest har jobbet godt med a  
rekruttere til vakante stillinger i klinikken 
for a  unnga  høye kostnader ved innleie fra 
byra , samt hatt en god aktivitet i 2015. 
Klinikk Psykisk Helsevern og rus har gjort 
en veldig god innsats i forhold til kontroll 
pa  kostnader, selv med de store utford-
ringene de har hatt med tanke pa  reduk-
sjon i rammen grunnet inntektsfordelings-
modellen.  

Alle sentrene har jobbet aktivt gjennom 
2015 for a  gjennomføre vedtaket fra styre-
møtet i 2014 om reduksjon av a rsverk i 
administrasjonen. 

Resultatkravet for 2016 er pa  37 MNOK. 
Finnmarkssykehuset er avhengig av a  ha 
en god økonomi for a  kunne utvikle tilbu-
det til pasientene i Finnmark. Sammen 
med penger vi la ner brukes overskuddet 
til a  kjøpe nytt utstyr og investering i mo-
dernisering og nybygging.  

Derfor er det viktig for foretaket a  ha en 
god økonomi. Overskuddene til Finn-
markssykehuset ga r tilbake til foretaket i 
den form at man opparbeider seg kapital 
for a  kunne investere i fremtiden. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

Spesialistpoliklinikken i 
Alta er 15 år 
Leder for spesialistpoliklinikken, Helge 
Hansen, sier det er gledelig a  kunne mar-
kere 15 a r, og spesielt gledelig at flere 
pasienter velger behandling i Alta. De be-
handlet 9000 pasienter i 2015, 

– I tillegg hadde røntgen omtrent 4000 
pasienter. I 2015 opererte vi cirka hundre 
pasienter, hvorav 90 i narkose. Det er pa-
sienter med problemer i skuldre og knær 
som fa r sine operasjoner her, sier Hansen. 

Nå skal navnet på virke-
stoffet benyttes 

Helse Nord har bestemt at legemidler pa  
kurveark skal ordineres generisk. Det vil si 
at man bruker virkestoffnavn i stedet for 
et handelsnavn. Et eksempel kan være 
Voltaren, som nå skal ordineres som Diklo-
fenak enterotablett. Eller Selo-Zok, som nå 
skal ordineres som Metoprolol depottab-
lett. 

Finnmarkssykehuset er 
fortsatt «grønt sykehus» 

I januar gjennomførte revisjonsselskapet 
Nemko en oppfølgingsrevisjon av Finn-
markssykehusets system for klima og mil-
jø. Forma let var a  kontrollere om foretaket 
oppfyller kravene til ISO14001. Verne-
ombud, ledere og øvrige ansatte har bi-
dratt til at vi na  har fa tt bekreftelsen pa  at 
sertifikatet opprettholdes. 

Meld deg på pasient-
sikkerhetskonferansen i 
Tromsø 21.–22. sep. 

Konferansen pleier a  bli fullbooket, sa  vi 
anbefaler a  melde deg pa  tidlig. Den nye 
pasientrollen og hvordan pasientsikkerhe-
ten pa virkes, er hovedtema for a rets kon-
feranse. Det vil blant annet bli foredrag om 
erfaringer fra Innsynsprosjektet i Helse 
Nord, bruk av erfaringskonsulenter og 
pasientinvolvering og bruk av elektro-
niske beslutningsstøtteverktøy. 

Kommunal akuttenhet i 
Hammerfest 

Na  bygges kommunal akutt døgnenhet ved 
akuttmottaket i Hammerfest 

Like etter pa ske startet byggingen av kom-
munal akutt døgnenhet (eller øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold). Det ma  pa regnes byg-
geaktivitet ved akuttmottaket i Hammer-
fest fram til uke 22. Daglig drift vil ikke bli 
berørt.   
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Den 3. mai åpnet den nye 
øyepoliklinikken på Hammerfest 
sykehus.  

Kari Milch Agledahl, opprinnelig fra 
Hammerfest, er ferdig utdannet øyelege 
ved UNN og har flyttet tilbake til Hammer-
fest der hun na  er fast ansatt som øyelege. 

Øyepoliklinikken er i nyoppussede lokaler 
i 1.etg pa  sykehuset vis a  vis kirurgisk 
poliklinikk. I mange a r har overlege Reidar 
Lager reist fra Tromsø og jobbet i perioder 
ved Hammerfest sykehus, men na  overtar 
Kari Milch Agledahl stafettpinnen pa  fast 
basis. Med en fast øyelege, vil mange 
pasienter slippe a  reise til UNN og flere 
pasienter vil kunne fa  kortere ventetid. I 
tillegg vil Finnmarkssykehuset kunne tilby 
bedre behandling enn tidligere og et 
utvidet tilbud, da foretaket ikke bare har 

investert i kompetanse, men ogsa  mye 
nytt utstyr. 

– Vi kan ta svært detaljerte tverrsnitts-
bilder av netthinnen, som blant annet er 
nyttig for a  oppdage væske og uønskede 
endringer pa  skarpsynsflekken. Pasienter 
med makuladegenerasjon som trenger 
injeksjonsbehandling vil na  ogsa  fa  tilbud 
om denne behandlingen i Hammerfest. 
Pasienter med grønn stær kan ogsa  fa  en 
langt bedre oppfølging, na r vi med nytt 
synsfeltapparat kan oppdage og overva ke 
sma  utfall i sidesynet, sier øyelege Kari 
Milch Agledahl. 

Med det nye utstyret kan pasientene fa  
tatt bilder av synsnerven som gjør at man 
raskere kan oppdage en eventuell trykk-
skade pa  nerven. Na  kan Finnmarkssyke-
huset i tillegg gjøre bedre vurderinger na r 
det gjelder synskrav til førerkort. 

Diabetespasienter vil ogsa  fa  bedre 
oppfølging pa  den nye øyepoliklinikken. 
De pasientene som har ga tt til fotografe-
ring av øyebunnen vil fortsette med det pa  
øyepoliklinikken, men bildene vil na  bli 
raskere vurdert og fulgt opp av øyelege i 
Hammerfest. 

Et annet nytt behandlingstilbud som tilbys 
i den nya pnede poliklinikken er operasjon 
av gra  stær. Gra  stær inntrer hos de fleste 

av oss etter hvert som vi blir eldre. Det er 
en av de vanligste a rsakene til nedsatt syn, 
og den vi har best behandling mot. Na  vil 
pasienter med gra  stær kunne fa  utført 
operasjonen i Hammerfest, selv om 
enkelte mer kompliserte pasienter fortsatt 
vil bli henvist til UNN. Finnmarkssykehu-
set kan ogsa  utføre operasjoner pa  
ta reveier og øyelokk. 

Videre oppgradering av øyepoliklinikken 
vil dessuten skje i løpet av kommende a r, 
med anskaffelse av laserapparater og 
ultralyd. Dermed kan sykehuset etter 
hvert ogsa  ta seg av netthinnerifter, laser-
behandling av diabetespasienter, behand-
ling av etterstær, for a  nevne noe. Vi fa r 
med andre ord et svært godt og helhetlig 
øyetilbud til pasientene i landsdelen. 

Heldigvis sta r ikke øyelegen alene om all 
denne behandlingen, sykehuset har ogsa  
ansatt operasjonssykepleier og gitt opp-
læring til egne sykepleiere tilknyttet 
øyepoliklinikken som vil bista  i pasientar-
beidet. 

– Det er en helt ny poliklinikk som skal 
etableres, og arbeidet ma  ga  seg til 
underveis. Vi forsøker a  legge til rette for 
en godt organisert øyepoliklinikk som 
ivaretar befolkningens behov og samar-
beider godt med fastleger og optikere. 

Hammerfest: 

Nytt tilbud for øyepasienter 

Fagdagen var vellykket, og 
ambisjonen er at neste 
samlingen skal inkludere 
radiografene.  

Kontrastseminaret for samtlige radiologer 
i Finnmarkssykehuset ble arrangert i Kir-
kenes i januar.  

Pa  seminarer var overlegene og LIS- ene i 
Finnmarkssykehuset samlet. I 2014 gikk 
kvalitetsprisen til radiologene i Klinikk 
Kirkenes, og det var et ønske fra radiologi-
miljøet om a  bruke disse midlene pa  et 
felles arrangement.  

– Bruken av kontrastmiddel ved røntgen-
undersøkelser er et svært viktig tema. 
Innen radiologisk diagnostikk har bruken 
av kontrastmiddel stor betydning for ba de 
kvaliteten og økonomien. Na  har vi som 
ma l a  gjenta suksessen, og da se til at vi 

ogsa  fa r radiografmiljøet i Hammerfest og 
Alta med. Ma let er a  utvikle felles proto-
koller og samhandle pa  tvers. Na  har vi 
fa tt ny legemiddelavtale og gjennom avta-

len fa r vi nye leverandører som vil bidra 
faglig, sier Ranvei Sneve.  

Samlet i foretaket er det god rekrutering 
og kompetanse innen radiologi i Finn-
markssykehuset.  

– Og etter sammensla ing av radiologsyste-
met kan vi fortsette a  samarbeide og sam-
handle mellom de ulike radiologiske enhe-
tene i Finnmarkssykehuset, sier Sneve.  

Programmet omfattet  

 MR kontrastmidler, Hans-Jørgen Smith, 
Oslo universitetssykehus 

 Vektbasert dosering av iv kontrast, 
Carol Lacy, Bayer Europa  

 MEDRAD P3T, Lisbeth S. Roelmann, 
Bayer/Medrad 

 Jodkontrast, GE (va r nye 
kontrastleverandør) 

 Røntgenkontrastmidler og 

Fagdag for alle radiologene 

Bak: Heiki Hansen, Olav Thomassen, Helga 
Kjøren og Lill Tove Børresen. Foran: Trude 
Sildnes, Grete Norvang, Vibeke Danielsen, 
Goncalves Ferreira Nadia og Ivanova Maria. Ikke 
tilstede: Jon Vegar Ingebrigtsen 



Solsida.papir – mai 2016 12 

Etter oppstartsmøtet i 
Hammerfest 31. mars, der det 
var fullsatt auditorium, 
begynner de ulike gruppene som 
skal bidra i planleggingen å ta 
form.  

Første møte for disse arbeidsgruppene var 
20. april.  

Arbeidet som skal gjøres i ide fasen, skal 
munne ut i mulige prinsipielle løsninger 
(konsepter) som skal utredes i neste fase, 
konseptfasen. Det første som skal gjøres i 
ide fasen, er a  finne nye data, og kvalitets-
sikre tidligere data og analyser. Arbeids-
gruppene skal blant annet se pa  framtidig 
kapasitet og aktivitet, behandlingsformer, 

funksjonsfordeling, samarbeid med 
kommunene, prehospitale tjenester og 
beredskap, tomtealternativer, forsyning 
og pasienthotell, og vurdere mulig 
samarbeid med eksterne parter.  

Arbeidet i ide fasen skal være ferdig i 
desember. Det skal kvalitetssikres i januar 
2017 og styrebehandles i februar 2017. 
Deretter starter konseptfasen.  

Ide fasearbeidet ledes av Prosjektsjef Lill-
Gunn Kivijervi med bistand fra prosjektle-
der Lars Meland fra Sykehusbygg HF. 
Arbeidet er organisert med tre arbeids-
grupper, en prosjektgruppe og en sty-
ringsgruppe.  

«Somatikk og psykiatri» (Arbeidsgruppe 
1) ledes av Klinikkra dgiver Vigdis Kvalnes.  

«Tilgjengelighet, tomt og bygg» (Arbeids-
gruppe 2) ledes av Drift og vedlikehold, 
avd. leder Frode Larsen. 

Forsyningstjeneste og pasientho-
tell» (Arbeidsgruppe 3) ledes av admini-
strasjonssjef Ole Martin Olsen.  

Prosjektgruppen ledes av Aina Olsen.  

Styringsgruppen ledes av administrerende 
direktør. 
 
 

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

solsida@finnmarkssykehuset.no  

Planleggingen av 
Nye Hammerfest sykehus er i gang! 

Vigdis Kvalnes Frode Larsen Ole Martin Olsen Aina Olsen Eva Håheim Pedersen 

Skisse fra mulighetsstuide for Nye Hammerfest sykehus v/ Ratio arkitekter 


