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Solsida .papir  

D ette nummeret er viet pasient-

sikkerhet. Korrekt informasjon om 

blant annet legemidler er viktig. Derfor 

har medisinsk avdeling startet en pilot og 

jobber etter en forbedringsmodell. 

Korrekt informasjon handler ogsa  om god 

dialog mellom lege og pasient. I Finnmark 

har vi i den sammenheng et særlig ansvar 

for samisktalende pasienter. 

Tolkeprosjektet hører ikke til det 

nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, 

men handler i høyeste grad om pasient-

sikkerhet. Det er ogsa  gledelig a  registrere 

at det er flere og flere som benytter seg av 

va r fast ansatte samiske tolk. 

S ameloven sla r fast at samiskspra klige 

pasienter har rett til a  benytte sitt 

eget spra k i møte med helsevesenet, og at 

norsk og samisk skal være likestilte spra k. 

Vi kan ikke sla  oss for brystet og si at vi er 

i ma l med dette, men vi tar viktige skritt i 

riktig retning, som med tolkeprosjektet. 

God lesning.  

Fire store byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset 

Nye Kirkenes sykehus 

Sykehuset bygges med en kapasitet på 46 
senger og 8 hotellsenger. Akuttfunksjonene 
og det tilbudet som finnes ved sykehuset i 
dag skal videreføres. Totalt skal det bygges 
ca. 20 000 m2 ved Andrevann. Bygget skal 
stå ferdig juni 2017 og er budsjettert til å 
koste ca 1,4 mrd. kroner. 

Nye Hammerfest sykehus 

Sykehuset har i dag 95 senger og 14 hotells-
enger. Idéfasen for Nye Hammerfest syke-
hus startet opp i mars 2016, og planlagt 
byggestart er 2019 etter at forprosjektfasen 
er gjennomført.  

Alta nærsykehus 

Målet mot 2020 er å doble poliklinikk og 
dagkirurgi ved nærsykehuset sammenlignet 
med dagens nivå. Vi viderefører dagens nivå 
på medisinsk dagbehandling, og vi øker fra 9 
til 20 senger for somatisk behandling, hvorav 
6 er kommunale. Vi etablerer MR og CT.  

I tillegg får vi et nytt tilbud for tyngre avrus-
ning. To av åtte plasser innenfor rusbehand-
ling er dedikert tyngre avrusning.  

Vi bygger og renoverer cirka 5 000 m2. Alta 
nærsykehus skal dimensjoneres for å ivareta 
en ytterligere desentralisering av spesialist-
helsetjenesten for befolkningen i Alta og 
Vest-Finnmark. 

Samisk helsepark 

Vi ønsker å opprette Samisk helsepark, der vi 
samler spesialisthelsetjenestetilbud innenfor 
somatikk, psykisk helsevern og rusbehand-
ling til den samiske befolkningen på ett sted. 
I september 2016 var oppstartskonferansen 
for idè- og konseptfasen.  

Spesialistlegesenteret i Karasjok har i dag en 
hudspesialist, en indremedisiner, høre-
sentral og laboratorietjenester. I tillegg har 
vi et tilbud innenfor ambulante tjenester; 
skjellettrøntgen, øre-nese-hals-spesialist, 
revmatolog, gynekolog og barnelege. 
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Ingrid Petrikke Olsen 
Gynekolog i Finnmarkssykehuset 

Fødende kvinner får ofte stor 
plass i debatten om akutt-
sykehus og fødeavdelinger.  

Det er rett, og jeg har selv frontet hvor 
mange ulevde levea r det handler om na r 
man diskuterer tjenestilbudet og priorite-
ringer av ressurser.  

Sa  er det slik at det er en begrenset del av 
livet at kvinner ga r gravide og føder barn. 
Resterende del av en kvinnes liv har man 
andre tilstander eller plager som gjør at 
de oppsøker sykehustilbudet. For de 
yngre er det gjerne abort, sterke smerter, 
prevensjon eller infeksjoner. De mer 
voksne kvinnene er imidlertid flest i antall 
– naturlig nok. 

Ved Hammerfest sykehus var lavdrifts-
aktiviteten for kvinnehelse slik i forrige 
uke: 97 konsultasjoner i poliklinikken, 8 
kvinner ble operert og de var 8 fødsler. 
Aktiviteten var fordelt pa  7 legelister i 
poliklinikken, 2 lister for ultralydjordmor 
og 2 dager operasjon utført av erfaren lege 
som samtidig gav opplæring til yngre 
kommende gynekolog. Pa  toppen kom 
vaktarbeid, henvisninger og telefoner fra 
og til kommunehelsetjenesten. 

Aktiviteten viser tydelig at behovet for et 
gynekologisk tilbud utover fødselshjelp, er 
veldig tilstede. Likevel snakkes det lite om. 
Hvorfor? 

Jeg tror svaret kan oppsummeres i den 
avsluttende kommentaren som en av 
kvinnene la igjen i det hun forlot syke-
huset:  

«Jeg skulle ha kommet til dere for lenge 
siden. Ikke bare fa r jeg hjelp til mitt 
problem, men dere har i løpet av siste 
timen fjernet den skammen jeg har ga tt 
rundt med i a revis. Jeg føler meg som et 
nytt menneske.» 

Mye er privat, men skammen og tabuene 
ma  vi fa  bort. Om du som leser dette var 
en av kvinnene som besøkte oss i forrige 
uke ser du av tallene at du ikke var alene. 
Det du plages med er vanlig. Sa nn som 
lyskebrokk og prostatisme hos menn.  

Noe bra skjedde na r det gjelder a penhet 
omkring abort da debatten om inn-
skrenkning i abortloven raste som verst 
for ett par a r siden. Men det er enda et 
godt stykke igjen na r det gjelder «der 
nede» hos kvinnene – ogsa  her i Finnmark. 

Vi kan starte med å ta bort  
skamfølelsen! 

Samisk helsepark: opp-
startsmøte i september 

– Det unike med dette prosjektet, er at det 
er første gangen det arbeides med et 
helhetlig og integrert spesialisthelse-
tjenestetilbud til den samiske befolk-
ningen, sa administrerende direktør i 
Finnmarkssykehuset, Eva Ha heim 
Pedersen i a pningstalen. Utviklingssjef i 
Finnmarkssykehuset Anne Grethe Olsen 
sa at Samisk helsepark blir viktig for a  na  
va rt strategiske ma l, a  bli førstevalget for 
helsepersonell og pasienter. Gunn Heatta, 
leder av SANKS og leder av prosjektgrup-
pen sa vi ma  sikre strategisk videreutvik-
ling av helsetilbudet til samiske pasienter.  

Planlegging av nye tilbud følger flere faser. 
For Samisk helsepark skal de to første 
fasene gjennomføres samtidig, og Aina 
Olsen forklarte hva en ide- og konseptfase 
innebærer for somatiske spesialisthelse-
tjenester. En rapport etter arbeidet i disse 
to fasene skal styrebehandles i Finn-
markssykehuset og legges fram for styret i 
Helse Nord i februar 2017. Prosjektet har 
fokus pa  den somatiske delen, men skal 
samtidig se pa  samlokalisering med 
psykisk helsevern og rus.  

Kronikk: 

Kvinnehelse – 
bort med 
skammen! 

(f.v.) Gunn Heatta og Eva Håheim Pedersen 

Illustrasjon: Colourbox.com 
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Pasient- og brukerombudet i Finnmark 
med ros og ris til Finnmarkssykehuset 

Pasient- og brukerombudet i 
Finnmark bidrar daglig til at 
pasienter og pårørende får 
oppfylt sine rettigheter i 
helsetjenesten. Også i år har 
mange pasienter tatt opp at 
helseutredning, samarbeid 
internt i helsekjeden og 
oppfølging når diagnose er satt, 
er for dårlig. Mye vikarbruk i 
kommunehelsetjenesten, 
spesielt innenfor fastlege-
ordningen oppleves som en stor 
svakhet for pasientene.  

(A rsmelding 2015) 

Pasient- og brukerombud i Finnmark, 
Mette Elisabeth Eriksen og ra dgiver Irene 
Skjelnes møtte foretaksledelsen i Finn-
markssykehuset i september for a  
diskutere hvilke omra der Finnmarkssyke-
huset bør satse pa  for a  heve kvaliteten pa  
pasienttilbudet i Finnmark.  

Eriksen innledet møtet med a  si at 
pasientene i stor grad er fornøyde.  

– Mange føler seg sett. Det er ogsa  mange 
pasienter som har en god forsta else for 
helsevesenet og er nyanserte, sier Eriksen. 

Eriksen jobber med klagesaker, men sier 
at mange saker løses med gode dialoger og 
samtaler med pasientene.  

– I flere tilfeller ser pasienten at helse-
vesenet ikke har gjort noe galt etter at 
saken er gjennomga tt og opplysninger er 
innhentet. For oss handler det om a  lytte, 
forsta  og forklare, sier Eriksen. 

Hun sier ogsa  at det har vært en positiv 
utvikling, spesielt i forhold til legene og 
den behandlingen de gir.  

– De enkle behandlingsforløpene ga r bra. 
Utfordringen gjelder forløpene for de 
alvorlig syke og kronisk syke. Det er 
sjelden pasientene opplever da rlig adferd, 
men det hender. Da er va r anbefaling at 
Finnmarkssykehuset bruker de gode 
rollemodellene, de som fa r til den gode 
pasientkommunikasjonen. Og pa rørende 
er ofte redde. Vi anbefaler a  bruke mer tid 
for a  ivareta de pa rørende.  

Ventetid oppleves som et problem. 

– Flere pasienter synes de ma  vente lenge 
før de blir utredet, og de synes ventetiden 
na r de er inne pa  sykehuset er lang. De 
opplever at det ikke skjer noe, eller at det 
ga r for sakte med a  finne ut av sykdom og 
behandling. Det er deres opplevelse, selv 
om vi vet at det er mye behandling som 
pa ga r og tar tid.  

Ombudet er fornøyd med at Finnmarkssy-
kehuset har innført ordningen med en fast 
kontaktlege som følger de alvorlig syke 
pasientene, slik at de slipper a  forholde 
seg til mange forskjellige leger.  

– Barn er ogsa  en utsatt gruppe. Barneav-
delingen har god kapasitet, men vi ser at 
det er tilfeller der barneavdelingen ikke 
har blitt brukt. Det betyr at Finnmarkssy-
kehuset ma  ha en tettere dialog med 
fastlegene.  

For da rlig samhandling er en av hovedbe-
kymringene til ombudet.  

– En del eldre syke pasienter som er 
ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, 
opplever at de blir kasteballer mellom 

sykehus, hjemmet, hjemmesykepleien og 
sykehjem. I Finnmark har vi ogsa  lang 
reisevei a  ta hensyn til. Ombudet ønsker at 
spesialisthelsetjenesten i samarbeid med 
kommunene jobber med a  sikre gode 
pasientforløp for eldre skrøpelige pasien-
ter slik at de gamle kan føle seg trygg pa  at 
de blir godt ivaretatt. 

Ombudet tar ogsa  opp den høye turnove-
ren blant fastlegene e i en del av Finn-
markskommunene.   

– Særlig de kronisk og alvorlig syke har 
opplevd dette som et stort problem. Men 
ogsa  akutt syke som trenger flere vurde-
ringer, møter forskjellige leger fra gang til 
gang. Dette kan gi svært uheldige konse-
kvenser.  I tillegg blir samarbeidet og 
ra dføringen med spesialisthelsetjenesten 
til tider mangelfull og tilfeldig, og pasien-
ten fa r ikke den behandlingen han skal ha. 
I slike tilfeller har ombudet ma ttet bista , 
og pasienten har fa tt den behandlingen 
han eller hun har krav pa . Spesialisthelse-
tjenesten har en viktig rolle som ra dgiver 
og veileder for kommunene i mange 
sammenhenger.   

Rita Jørgensen, klinikksjef for Klinikk 
Kirkenes, sier at de jobber mye for a  bli 
flinkere pa  a  kommunisere og informere 
godt.  

- Det er stadig tema i kvalitetsarbeidet 
va rt. Utfordringen er at vi har en del 
vikarer, som ikke blir en del av det 
systematiske arbeidet. Vi har blitt bedre 
na r det gjelder kontinuitet: vi har innført 
at legen som møter pasienten pa  polikli-
nikk, er den samme som opererer senere. 
Na r det gjelder samhandling har vi en 
kommune-koordinator som ukentlig er i 
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Ny forskning 

Erfaringer med gruppe-
behandling 

I en forskningsstudie har Signe Hjelen 
Stige og Per-Einar Binder intervjuet 
klienter som har deltatt i stabiliserings-
grupper 1 a r etter at de fullførte gruppe-
behandlingen, og sett pa  erfaringene deres 
med ferdighetstrening som del av gruppe-
behandlingen, og hvordan de bruker og 
forholder seg til ferdighetstreningen etter 
at gruppebehandlingen er ferdig. 13 
klienter har blitt intervjua med kvalitative 
dybdeintervju. Analyser av intervjuene 
viste at klientene var klare til a  finne nye 
ma ter a  handtere de traumerelaterte 
plagene sine da de starta i gruppebehand-
linga.  

Ferdighetstreninga og informasjonen de 
fikk i gruppa førte til at de følte at de 
kunne gjøre noe for a  pa virke plagene sine 
– men dette kosta mye energi og bevisst 
fokus. 1 a r etter gruppebehandlinga hadde 
klientene integrert ferdighetene, slik at de 
møtte hverdagen pa  en ny ma te. Kopling-
en mellom forsta else og handling for disse 
klientene støtter praksisen med a  kombi-
nere ferdighetstrening og psykoedukasjon 
i traumespesifikk behandling.     

Signe Hjelen Stige and Per-Einar Binder. 
«From painstaking work to a new way of 
meeting the world—Trauma clients’ 
experiences with skill training in a stabiliza-
tion group approach.» Psychotherapy 
Research Published online: 03 Feb 2016.  

Hva skjer når du opp-
lever nytt traume etter 
tidligere barndoms-
traumer? 

Denne artikkelen utforsker hva som skjer 
na r en opplever et nytt traume i løpet av 
tilfriskingsprosessen etter barndoms-
traumer. Signe Hjelen Stige og Margrethe 
Seeger Halvorsen har brukt narrative 
kasusstudie som metode, der de ser pa  
erfaringene til en forskingsdeltakar i 
dybden for a  belyse problemstillingen. 
Analyser av materialet viste hvordan 
tidligere traumer hadde ført til økende 
plager. Gjennom relasjonen til en livspart-
ner ble veien banet for a  kunne involvere 
seg i terapi og starte tilfriskingsprosessen 
etter barndomstraumer. Det nye traumet 
tvang personen til a  revurdere sin egen 
rolle i tilfriskingsprosessen, og førte til en 
fornyet tro pa  egen styrke og mestringska-
pasitet. Resultatene bidrar til forsta else av 
individuelle endrings- og tilfriskingspro-
sesser etter multiple traumer, og hvilken 
innvirkning et nytt traume kan ha pa  
tilfriskingsprosessen etter barndoms-
traumer.   

Signe Hjelen Stige and Margrethe Seeger 
Halvorsen. «From Cumulative Strain to 
Available Resources: A Narrative Case Study 
of the Potential Effects of New Trauma 
Exposure on Recovery.» Illness, Crisis & Loss 
1054137316664177, first published on 
August 25, 2016  

 
 

 

Fullstendig liste over forskningspublika-
sjoner av ansatte i Finnmarkssykehuset 
finner du på nettsidene våre: 
 

 
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-

forskning/forskning/publikasjoner 

Forsker Signe Hjelen Stige 

dialog med kommunene. Vi planlegger 
hvordan vi skal jobbe smartere i det nye 
sykehuset, og ser hvordan behandlingfor-
løpet kan ga  raskere. Vi har ogsa  a pnet 
røntgen pa  ettermiddagene for a  fa  
kortere liggetid.  

Prehospital klinikk er ogsa  omtalt i 
a rsmeldingen til pasientreiser.  

– Vi er ofte førstekontakt for pasientene, 
og derfor er det viktig at ambulansearbei-
derne er flinke til a  kommunisere med 
pasientene. Det er viktig at vi fa r tilbake-
melding, slik at vi vet hva vi kan bli bedre 
pa , sier klinikksjef Jørgen Nilsen.  

Klinikksjef for Klinikk for psykisk helse-
vern og rus, Inger Lise Balandin, sier at de 
har god kontakt med ombudet.  

– Vi jobber med flere forbedringer. Va r 
utfordring er fortsatt at vi har for fa  
spesialister, noe som bidrar til at pasienter 
ofte ma  vente noen dager ekstra pa  
avklaringer fra lege.  Det positive er at 
stadig flere pasientene ønsker a  bli 
behandlet hos oss, og velger a  vente 
fremfor a  reise ut av fylket. Vi har noen 
klagesaker, og flere av disse handler om 
forhold tilbake i tid. Reise til og fra 
behandlingssted er ofte en utfordring for 
denne pasientgruppen. Mange mangler 
sertifikat og er avhengig av offentlig 
transport. Det jobbes for a  finne bedre 
løsninger. Det er etablert en ordning med 
følgepersonell for pasienter som blir sendt 
til UNN med fly. Før ble pasienter eskor-
tert med politi, men vi har na  utdannet 
helsepersonell som følger pasientene. Det 
bidrar til en bedre selvfølelse hos pasien-
ten, sier Balandin. 

Assisterende klinikksjef for Klinikk 
Hammerfest, Vigdis Kvalnes, sier at de 
ogsa  jobber pa  flere omra der for a  
forbedre ventetid og liggetid. 

– Vi har planer for hvordan vi skal 
forbedre oss, og vi har gjort flere forbed-
ringer allerede. Et eksempel er hoftepasi-
enter som tidligere la  ni dager pa  sykehu-
set, som na  kan skrives ut etter fa  dager. Vi 
har gjort flere behandlingsforløp raskere, 
ved a  sortere bort unødvendige undersø-
kelser. Det er ikke alltid det er nødvendig 
med røntgen og blodprøver. Det er fortsatt 
et problem med at pasientene ikke fa r 
reise fra sykehuset, selv om de er ferdig 
behandlet hos oss, men det har med 
kapasiteten hos kommunene a  gjøre. 
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 Tema:  Utdanning
Finnmarkssykehuset 
styrker sin lege-
spesialistdekning 

Finnmarkssykehuset har som ma l a  være 
et førstevalg for pasienter og helseperso-
nell. Dette ligger til grunn for alt arbeid vi 
gjør – under mottoet «Her betyr du mer». 
For a  kunne leve opp til dette, er vi helt 
avhengig av a  ha tilstrekkelig og rett 
kompetanse til enhver tid. Dette vet vi er 
viktig ba de for pasienter og helsepersonell 
– na r de skal velge va re sykehus for 
pasientbehandling og som arbeidsted. 

Vi har helt siden 2005 arbeidet ma lrettet 
med sikte pa  styrke legespesialist-
dekningen, og har klart a  øke andelen fast 
ansatte fra 43 % til 79 %.  

Dette er et slettes ikke verst – men det er 
ikke rom for a  hvile pa  noen «laurbær». 
Rekruttering, ansettelse og utdanning av 
legespesialister fortsetter ufortrødent 
videre. 

Na r det kommer til utdanning holder vi 
trykket oppe. Ofte ma  va re leger ut i 
lengere eller kortere perioder av sitt 
spesialiseringsløp. Til va re gode kandida-
ter tilbyr vi stipendavtaler som dekker 
merkostnader ved a  flytte pa  seg – mot en 
bindingstid i etterkant av spesialiserings-
forløpene. 

Finnmarkssykehuset fikk ved utgangen av 
fjora ret (2015) tilbake 4 nye spesialister. I 
a r (2016) vil 3 leger fullføre sin spesialise-
ring. Totalt innebærer dette et kompetan-
seløft for Finnmarkssykehuset hvor vi 
innenfor et a r har styrket va r legespesia-
list dekning med 7 nye spesialister 
innenfor et spekter av spesialiteter. Dertil 
har vi per dags dato 10 kandidater som er 
ute i lengre og kortere spesialiserings-
forløp, samtidig som nye kandidater er pa  
tur ut i spesialisering. 

Vi er stolte av a  kunne ønske følgende 
legespesialister velkommen hjem til 
Finnmarkssykehuset: 

Klinikk Hammerfest: 

 Ingrid Wæraas – Barnelege 

 Kari Agledahl – Øyelege 

 Øystein Kittel Moe – Indremedisin 

 Christer Johnsen – Gastrokirurg 

Klinikk Kirkenes: 

 JonVegard Ingebrigtsen – Radiolog 

 Tone Hagerup – geriater (konstituert) 

 Tonje Melum – Nevrolog 
 

10 nye spesialsykepleiere 
Sykehusene trenger legespesialister. Vi 
trenger ogsa  spesialsykepleiere. Det har til 
tider vært utfordrende a  fa  tak i. 

– Derfor er det svært gledelig for Finn-
markssykehuset, og en trygghet for 
pasientene at 10 sykepleiere er ferdig med 
sin spesialutdanning, sier Evy Christine 
Adamsen, HR-ra dgiver som jobber med 
strategisk rekruttering. 

 Anniken Råmunddal 
spesialsykepleier i kreftsykepleie ved 
Kirkenes sykehus.  

 Aleksander Jacobsen 
intensivsykepleier ved Hammerfest 
sykehus 

 Trine-Elise Jeppesen  
intensivsykepleier ved Hammerfest 
sykehus (pa ga ende) 

 Engelbert Sibayan 
intensivsykepleier ved Kirkenes 
sykehus 

 Hans Christian Johnsen 
intensivsykepleier ved Kirkenes 
sykehus 

 Sverre Marcus Hansen  
intensivsykepleier ved Kirkenes 
sykehus 

 Lone Hølvold   
jordmor ved Kirkenes sykehus 
(pa ga ende) 

 Marte Sofie Ø. Dahlen   
jordmor ved Hammerfest sykehus 

 Therese Karlsen  
operasjonssykepleier ved Hammerfest 
sykehus  

 Bjørnhild Mikalsen  
operasjonssykepleier ved Hammerfest 
sykehus 
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Tema:  Utdanning 
Årets masterstudenter 
Kull 4 er avsluttet med to 
representanter fra 
Finnmarkssykehuset, Bente 
Brataas og Carlo Mortensen.  

Kull 5 er pa begynt med tre deltakere fra 
Finnmarkssykehuset: Cherzad Malek, 
Lene Langsæter og Siv Anita Carlsen.  

Helse Nord viderefører sin utdanning 
Master of Business Administration i 
Helseledelse, «MBA Helseledelse». Studiet 
er et samarbeid med Nord Universitetet, 
og gir 90 studiepoeng.  

Studiet er et samlingsbasert deltids-
studium over to a r, med studiesamlinger a  
tre dager. Ma lgruppen er kliniske og 
administrative ledere pa  ulike niva  i 
helseforetakene i Helse Nord.  

Ledermobilisering 2016 
er i gang 

15 kandidater pa  a rets kull møtte direktør 
Eva Ha heim Pedersen, som snakket om 
bakgrunnen for at hun ble a rets helseleder 
ved Kongsberg sykehus.   

Ledermobiliseringsprogrammet startet i 
2015 fordi vi trenger ledere som har lyst 
til a  bidra. Vi har behov for flere dyktige 
og motiverte ledere i a rene som kommer, 
og fortsetter derfor satsingen pa  a  fa  flere 
av va re medarbeidere til a  velge ledelse 
som karrierevei. 

 

 

 

 

Kirkenes sykehus har 
ansatt egen  nevrolog 

Tonje Anita Melum ble nylig ferdigutdan-
net som nevrolog. Fra 1. september blir 
pasienter som henvises til nevrolog fulgt 
opp av henne ved Kirkenes sykehus 
(pasienter fra Øst-Finnmark).  

Melum har tidligere jobbet et halvt a r pa  
medisinsk avdeling og ett og et halvt a r pa  
ReHab avdeling ved Kirkenes sykehus. 
Etter fire og et halvt a rs spesialistutdan-
ning i Tromsø er hun na  godkjent spesia-
list i nevrologi og tilbake i Kirkenes.  

Egen nevrolog ansatt ved Kirkenes 
sykehus betyr bedret kontinuitet og 
forutsigbarhet for pasientene.  

– Mange nevrologiske sykdommer er 
kroniske. Eksempler pa  nevrologiske 
sykdommer og problemer er MS, Parkin-
son, epilepsi, hjerneslag, ALS, poly-
nevropati og hodepine, sier Melum. 

Det er ogsa  bra for sykehuset med tanke 
pa  utvikling av rehabiliteringstilbud. 

– Kirkenes sykehus fa r bedre dekning med 
nevrolog tilstede og en arbeidshverdag 
som a pner for tilsyn pa  de forskjellige 
avdelingene. Akuttinnlagte pasienter med 
nevrologisk problem vil kunne fa  vurde-
ring av nevrolog under innleggelsen 
istedenfor a  vente pa  time pa  poliklinikken 
i etterkant, sier hun. 

Hun blir en viktig medarbeider i arbeidet 
med a  utvikle behandlings- og rehabilite-
ringstilbudet for pasienter fra hele fylket 
med nevrologiske sykdommer (hjerneslag, 
Parkinson og MS). 

Ledermobilisering 2016 (f.v.) Susann Sandell Larsen, Linda Isaksen, Inge Larsen, Inger Anne Kristoffersen, 
Jon Are Aslaksen, Guro Olafson, Johanna Unga, Øyvind Monsen, Ingrid Wæraas Rønnning (bak), Anette 
Andersen, Ingvild Agledahl (bak), Lin Nybråten Tjønsø, Eva Håheim Pedersen, Thorstein W. Bjørnstad  
Ikke tilstede: Marita Paulsen og Odd Torbjørnsen 

Mastergradsstudentene (f.v.): Cherzad Malek, 
Siv Anita Carlsen, Carlo Mortensen, 
Bente Brataas, Lene Langsæter, 
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Lønnsslipp på mobil og nettbrett 
«Bluegarden lønnsslipp for mobil» er laget for at du skal ha tilgang til din lønnsslipp på en mobil enhet. 
Løsningen gir en god oversikt over hva som er grunnlag for utbetaling av lønn i en måned, hva man har 
fått utbetalt hittil i år og gir en oversikt over noen viktige nøkkeltall. 

Alle i Helse Nord har na  fa tt tilgang til lønnsslipp for mobil. 
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Risikotavler – et verktøy 
for å forbedre kvalitet 
og pasientsikkerhet 

Ellen Pettersen, Kvalitetskonsulent Hammerfest 
ellen.pettersen@finnmarkssykehuset.no 

I Klinikk Hammerfest har flere avdelinger 
tatt i bruk risikotavle i det daglige. Dette 
fungerer som et verktøy for a  kartlegge 
pasienters risiko for skade. Innlagte 
pasienter vurderes regelmessig av helse-
personell pa  avdelingene, og dersom 
pasienter har økt risiko for en skade 
iverksettes tiltak for a  forebygge dette. 
(Pasientsikkerhetsprogrammet – I trygge 
hender 24/7).  

Per i dag vurderes risiko og skade-
forebyggende tiltak blant annet pa  
omra dene fall, trykksa r, ernæring og 
kateterrelatert urinveisinfeksjon gjennom 
a  implementere tiltakspakker fra det 
nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 

Ved klinikk Hammerfest er risikotavlen i 
bruk ba de ved medisinsk avdeling og 
kirurgisk/ortopedisk avdeling. Daglige 
tavlemøter hvor alle pasienter gjennom-
ga s systematisk er ogsa  i oppstartsfasen. I 
tillegg til tiltakspakkene har sengepostene 
ogsa  valgt a  føre oversikt over tidligmel-
ding og ferdigmelding av pasienter som 
skal tilbake til eller har fa tt behov for et 
tilbud i kommunene. Dette for a  kommuni-
sere med og forberede kommunen pa  na r 
pasienten kan skrives ut og hvilke behov 
pasienten har, samt sikre at pasienten 
skrives ut til rett tid.  

Risikotavlen er nyttig for a  ma le antall 
dager siden siste hendelse og vise resulta-
ter i avdelingene. Eksempler pa  resultater 
i Hammerfest er at medisinsk sengepost i 
Hammerfest ikke har hatt trykksa r pa  135 
dager. De har ogsa  hatt 29 dager uten fall 
siden ny ma leperiode startet i høst, de har 
ogsa  nærmet seg ma let pa  at 70% av 
pasientene skal være undersøkt for 
fallrisiko innen 24 timer etter innleggelse. 
Kirurgisk/ortopedisk sengepost i Ham-
merfest har blant na dde nylig ma let om 
100 dager uten kateterrelaterte urinveis-
infeksjoner.  

Bruk av risikotavler bidrar til et økt fokus 
pa  a  redusere pasientskader og gjør 
helsepersonell mer oppmerksomme pa  
rutiner, utsatte pasienter som krever 
ekstra oppfølging og forebyggende tiltak. 
A  synliggjøre resultater pa  risikotavlen 
virker ogsa  motiverende for helseperso-
nell til a  fortsette forbedringsarbeidet i 
avdelingene. Det er derfor en ma lsetning 
at flere avdelinger i Finnmarkssykehuset 
skal ta i bruk risikotavler fremover.  

Samstemming:  

Anbefaler sjekklister for 
å få med alle pasientens 
legemidler 
For å få en korrekt oversikt over 
pasientens reelle legemiddel-
bruk før innleggelsen, anbefales 
et legemiddelintervju basert på 
en sjekkliste.  

– Egne ma linger i Finnmarkssykehuset 
viser at et slikt intervju har forbedringspo-
tensial, og kan gjøres mer grundig og 
ensartet ved bruk av en sjekkliste i 
lommeformat, sier Kine Helen Brækkan, 
leder for pilotprosjektet for legemiddel-
samstemming.  

Eksempler pa  legemidler som ikke har 
kommet med i pasientens kurve, er 
inhalasjonspreparater, øyendra per, faste 
medisiner som ikke tas daglig og medisi-
ner som tas kun ved behov Samt naturpre-
parater og preparater pasient eller 
pa rørende har kjøpt reseptfritt. 

– A  ha mest mulig informasjon om 
pasientenes faktiske legemiddelbruk før 
innleggelsen kvalitetssikrer behandlingen 
under sykehusoppholdet , og kan ogsa  
være av klinisk relevans for sykdomsbil-
det til pasienten. I kurven som i april ble 

tatt i bruk pa  va re sengeposter er det gjort 
plass til a  dokumentere hvilke kilder man 
har brukt som utgangspunkt for legemid-
delintervjuet, sier Brækkan. 

Na r samstemming etter innleggelse er 
gjort og legemiddelbruken er kartlagt, er 
det et godt utgangspunkt for videre 
behandling under sy. Eventuelle dosejus-
teringer, seponeringer eller nye ordinasjo-
ner som gjøres underveis, dokumenteres i 
legemiddelavsnittet i epikrisen. Denne er 
da pasientens oppdaterte liste over 
legemidler i bruk ved utskrivelse, og skal 
følge pasienten gjennom behandlingskje-
den.  

– I epikrisens legemiddelavsnitt skal vi 
prøve a  fa  til en ny og forbedret mal: 
Endringer skal begrunnes, indikasjoner 
for nye medikamenter oppgis, og lista skal 
ga s igjennom sammen med pasient, eller 
pa rørende/primærhelsetjeneste. Det er 
ønskelig at alle legemidler i listen katego-
riseres etter den sa kalte NEKS-metoden: 
«Ny, Endret, Kur og Slutt». Dette som en 
ytterligere kvalitetssikring for at legemid-
dellista forsta s rett og etterleves na r 
pasienten kommer hjem, sier Brækkan.  

Pasienter skal oppfordres til a  etterspørre 
en oppdatert legemiddelliste fra fastlegen 
etter konsultasjoner, og alltid ha den med i 
møte med helsetjenesten. Leger og 
helsepersonell pa  sin side ma  gjenta 
legemiddelsamstemmingen na r de overtar 
behandlingsansvaret for en pasient eller 
ved skifte av omsorgsniva .  

–Arbeidet vil ga  lettere og raskere dersom 
man tilnærmer seg en ensartet metodikk 
og ma te a  kommunisere og dokumentere 
samstemmingen pa . Vi i gruppa ha per pa  
resultater som viser at de endringene vi 
gjør i pilotprosjektet her i Kirkenes fører 
til færre uoverensstemmelser i pasientens 
kurve sammenliknet med reel bruk av 
legemidler hjemme, et bedre og mer 
pa litelig legemiddelavsnitt i epikrisen, slik 
at pasienten selv, eller de som overtar 
behandlingsansvaret kan se begrunnelser 
for endringer, og nye eller avsluttede 
medisiner. Vi ønsker ogsa  a  kunne vise til 
økt frekvens pa  dokumentasjon av 
samstemming, at legene har gjort sitt for a  
fa  rede pa  pasientens reelle medisinbruk 
ved innleggelsen, avslutter Brækkan. 
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Samstemming av  
legemiddellister 

Legemidler brukt riktig er med pa  a  bedre 
livskvalitet, helse og leveutsikter for 
mange, men man vet ogsa  at feil bruk er 
en av de hyppigste a rsaker til plager, 
uønskede hendelser og pasientskader. 

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge 
hender 24-7, er et oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, som skal reduse-
re pasientskader ved ma lrettede tiltak. 
Sekretariatet er plassert i Helsedirektora-
tet, og er ansvarlig for utvikling og daglig 
drift sentralt, mens det finnes regionale og 
lokale programledere som bidrar til a  fa  
tiltakspakkene implementert i organisa-
sjonene. Va r lokale programleder er 
Kristin J. Pedersen.  

Tiltakspakkene i programmet er utarbei-
det i samarbeid med ekspertgrupper, 
relevante fagmiljøer og brukerens/
pasientens ønsker og behov.  

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal 
jobbe for a  løfte niva et pa  samstemmingen 
av legemiddellister i Finnmarkssykehuset. 
Gruppa jobber etter forbedringsmodellen, 
og vil først prøve ut noen tiltak i en pilot 
pa  Medisinsk avdeling. Dersom vi ser 
forbedringer og økt pasientsikkerhet, vil 
tiltakene implementeres i resten av 
foretaket. 

Forma let med tiltakspakken er a  sikre at 
pasienten alltid har en nøyaktig og 
fullstendig liste over legemidler i bruk.  

– Na r vi innhenter legemiddelinformasjon 
ved innleggelsen, er det ikke de legemidler 
pasienten medisinsk sett burde ha brukt 

vi ønsker informasjon om, men hvilke 
medisiner de faktisk tar. Et legemiddel-
intervju skal i hovedsak gjøres sammen 
med pasienten, sa  fremt pasienten 
ha ndterer medisinene sine selv. Vi vet at 
det gjerne er forskjell i det helsepersonell 
tror pasienten bruker og hva pasienten 
faktisk bruker. I de tilfeller der primærhel-
setjenesten hjelper pasienten med 
medisinene sine, skal vi spørre dem, sier 
Brækkan. 

Utgangspunktet er en tilgjengelig, gjerne 
skriftlig, kilde.  

– Det kan være pasientens medbrakte 
legemiddelliste, PLO-rapport fra hjemme-
sykepleien, liste over uthentede medisiner 
fra apoteket, etc. Her er det viktig at 
pasienten, eller den som ha ndterer 
pasientens medisiner, bekrefter, korrige-
rer og supplerer innholdet i kilden, sier 
Brækkan.  

Styrket innsats på  
pasientsikkerhetsarbeid 
En rekke avdelinger og enheter 
kan vise til solid innsats for øke 
pasientsikkerheten.  

– Vi jobber mye med pasientsikkerhet. 
Men pasientene kan ogsa  bidra. De kan 
bidra ved  spørre mer. Derfor har vi hatt 
flere kampanjer der vi oppfordrer 
pasientene til a  spørre mer, og oppfordrer 
helsepersonellet til a  bruke mer tid pa  
dialogen med pasientene, sier kvalitets-
ra dgiver i Finnmarkssykehuset, Kristin 
Jannicke Pedersen.    

Antall skader pa  pasienter under opphold 
i spesialisthelsetjenesten er altfor stort. 

Det er ofte en kalkulert risiko i forbindelse 
med behandling, men nasjonal og lokal 
kartlegging viser at mange hendelser 
kunne vært unnga tt. Na  jobber Finn-
markssykehuset i tra d med det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet for a  
redusere pasientskader. Undersøkelser 
viser at det oppsta r flest skader i forbin-
delse med legemidler, sa rinfeksjoner etter 
operasjon, og kateterrelaterte urinveisin-
feksjoner. 

Pa  bakgrunn av disse risikoomra dene 
iverksettes det tiltak, og et av de store 
omra dene vi skal jobbe med i hele 
foretaket er samstemming av legemiddel-
lister. 

Innen somatikken jobber ba de Hammer-
fest og Kirkenes for a  forebygge fall.  

– Spesielt kirurgisk sengepost i Kirkenes 
har jobbet mye med fallforebygging.  

Medisinsk sengepost i Hammerfest 
markerte 70 dager uten registrerte 
kateter-relatert urinveisinfeksjon. I 
Kirkenes er det jobbet ytterligere med 
trygg kirurgi, en prosedyre med sjekklis-
ter som sikrer at alle prosedyrer er fulgt. I 
Hammerfest er det ogsa  jobbet med 
forebygging av trykksa r.  

I tillegg jobber flere enheter med et av 
omra dene i pasientsikkerhetsprogram-
met: forebygging av sentralt venekateter. 
Behandling av hjerneslag er en annen stor 
tiltakspakke, der det er oppstart denne 
høsten. 

Det er ogsa  jobbet med ledelse na r det 
gjelder pasientsikkerhet. Klinikksjefene 
Vivi Brenden Bech og Rita Jørgensen har 
begge «ga tt i pasientens fotspor» som ledd 
i det arbeidet.  

– Vi ønsker ogsa  at ledere skal ga  pasient-
sikkerhetsvisitter. Ved a  gjennomføre 
pasientsikkerhetsvisitter fa r ledelsen 
førsteha ndsinformasjon fra klinikerne om 
deres bekymringer na r det gjelder 
sikkerhet. Ved a  lytte til, og støtte medar-
beiderne na r de tar opp sikkerhetsspørs-
ma l, kan ledelsen lettere gjøre noe med 
dette. Pasientsikkerhetsvisittene kan 
bidra til a  utvikle en a pen kultur, hvor 
pasientenes sikkerhet har førsteprioritet. 
Metoden er ikke ny. I mange virksomheter 
og organisasjoner har man lenge vært 
oppmerksom pa  hvor viktig det er a  ga  ut i 
avdelingene, og lytte til de ansatte, for a  se 
etter forbedringsomra der innen pasient-
sikkerhet, sier Pedersen.  

I psykisk helsevern og rus er det tre 
satsingsomra der: forebygging av selv-
mord, overdosedødsfall og ogsa  der, 
samstemming av legemiddellister. 

– DPS Vest har kommet langt med 
forebygging av selvmord. Tana og Lakselv 
skal revidere sine rutiner og jobbe videre 
med dette omra det med veiledning fra 
Alta, sier Pedersen. 

Innsatsområder i  
Finnmarkssykehuset  

Somatikk: 
Trygg kirurgi 
Samstemming av legemiddellister 
Behandling av hjerneslag 
Forebygging av infeksjon ved sentralt 
venekateter 
Forebygging av trykksår 
Forebygging av fall 
Forebygging av urinveisinfeksjoner 
Samstemming av legemiddelliste.  

Psykisk helsevern og rus: 
Forebygging av selvmord 
Forebygging av overdosedødsfall  
Samstemming av legemiddelliste 
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Det samiske tolkeprosjektet ble 
igjen igangsatt i januar 2016 
etter at en prosjektleder ble 
ansatt.  

Hovedma let er pa  sikt a  etablere en 
døgnkontinuerlig tolketjeneste for 
pasienter med samisk som førstespra k i 
Helse Nords omra de.  

I dette langvarige prosjektet vil man foreta 
trinnvise utvidelser i forhold til tid pa  
døgnet en samisk tolk vil være tilgjengelig, 
samt trinnvise utvidelser i forhold til 
hvilken klinikker som involveres i det 
systematiske arbeidet. I prosjektfasen vil 
man blant annet kartlegge behovet for 
tolk, samt tid pa  døgnet det er behov for 
tolk. Man vil ogsa  utprøve rutinene som er 
utviklet, samt blant annet vurdere teknisk 
kvalitet pa  Skype. Det blir antatt at man vil 
bruke 3 – 5 a r pa  a  implementere arbeidet: 
det vil blant annet ta tid a  etablere gode 
rutiner blant alle ansatte i en sa  stor 
organisasjon, samt gjøre arbeidet kjent 
blant ansatte og pasienter. 

Klinikk Hammerfest er førstemann ut i 
forhold til utvidelsene i og med at klinik-
ken har relativt mange samisktalende 
pasienter fra forvaltningskommunene for 
samisk spra k, var det naturlig a  starte 
utvidelsene ved denne klinikken først . 
Klinikk Hammerfest har i mange a r hatt en 
fastansatt nordsamisk tolk pa  dagtid. 
Tolken ved klinikk Hammerfest vil fortsatt 
ha frammøte- tolking for pasienter som 
har avtaler/eller innlegges ved klinikken. 
Pa  dagtid vil fastansatt tolk imidlertid 
ogsa  kunne tolke overfor avdeling Alta og 
Karasjok via lyd- bildekommunikasjon 
(Skype). Pasienter med dagavtale ved 
klinikk Hammerfest (inkludert Alta og 
Karasjok) anbefales for øvrig i innkallings-
brevet til a  ringe direkte til tolken for a  
forha ndsbestille tolking, eventuelt ringe til 
enheten der de har timeavtale.  

Klinikk Hammerfest kunne fra 
5. september tilby nordsamisk tolk ogsa  
pa  kveldstid og helger.  6 tolker er ansatt 
for a  dekke tidsrommet 15.00 – 22.00 i 
ukedager og kl.08.00 – 22.00 i helger. 
Tolking vil skje gjennom lyd- bildekom-
munikasjon. Tolkene jobber for øvrig etter 
tolkeetiske prinsipper, og har blant annet 
taushetsplikt. Tolkens eneste rolle i 
kommunikasjonen er a  tolke. 

Det er planlagt ytterligere utvidelser i 
2017. Tolkene vil fra omtrent midten av 
januar 2017 kunne tilby tolking fra 08.00 
– 22.00 overfor klinikk for prehospitale 
tjenester samt klinikk for psykisk helse-
vern og rus. Høsten 2017 inkluderes 
klinikk Kirkenes. 

Det er viktig a  bruke tolk, og spesielt i 
forbindelse med legevisitter eller i 
situasjoner der viktig informasjon 
formidles fra pasient til helsepersonell 
eller fra helsepersonell til pasient. Na r 
man er syk er det ikke alltid sa  lett a  huske 
ord pa  et andrespra k. Stress, frykt, 
smerter, smertestillende medisiner, etc. vil 
ogsa  kunne svekke evnen hos pasienter til 
a  motta og formidle informasjon pa  et 
annet spra k enn førstespra ket. Tema, 
spra k og begrepsbruk pa  et sykehus kan 
ogsa  være mer komplisert enn det 
dagligdagse spra ket. Bruk av pa rørende 
som tolker anbefales ikke, selv om det 
finnes unntakstilfeller. 

Kontaktinformasjon tolkeprosjektet:  

Randi Margrete Andersen 
T 78 42 10 97 | M 402 87 720 
randi.margrete.andersen@ 
finnmarkssykehuset.no 

Vil du vite mer?  

 

 
 
 
 
helsekompetanse.no/kurs/samisk-tolking-i-helsevesenet 

Samisk tolkeprosjekt 

Forebygger selvmord 
I Klinikk psykisk helsevern og rus 
er det god tradisjon for å jobbe 
systematisk med pasient-
sikkerhet.  

Ragnhild Hanne Nilsen og hennes team 
ved Døgnenheten i Alta har gjort en 
imponerende jobb med systematisk 
innarbeiding av prosedyrer og rutiner.  

Døgnenheten Alta viser til stra lende 
resultater og skal na  bista  andre avdeling-
er med a  implementere tiltakspakker for a  
forebygge selvmord. 

– Alle va re pasienter blir na  rutinemessig 
kartlagt i forhold til selvmordsfare og vi 
sjekker fortsatt journalene for a  se etter 
forbedringsomra der. Alle tiltak fra 
tiltakspakken er implementert i va re 
prosedyrer og rutiner. De er innarbeidet i 
va re sjekklister slik at de alltid er i fokus 
pa  behandlingsmøtene, og rutinene for 
dokumentasjon er blitt betydelig bedre, 
sier Nilsen. 

Døgnenheten har ga tt grundig gjennom 
veilederen fra Helsedirektoratet og for 
Finnmarkssykehuset og ser forbedrings-
muligheter ogsa  i forhold til a rlige risiko- 
og sa rbarhetsanalyser og ny utforming av 
vedtak.  

– Na  underviser vi i selvmordskartlegging 
og selvmordsvurderinger. Vi skal etablere 
nye rutiner for alt personale. Ogsa  vikarer, 
skal ha dette regelmessig - slik veilederen 
sier, sier Nilsen. 

For pasienten, døgnenheten og samar-
beidspartnere har kvalitetsarbeidet 
bidratt til bedre ivaretakelse og behand-
ling av den selvmordstruede pasienten.  

– Vi fa r raskt kartlagt og gjort nødvendige 
tiltak, personalet føler seg tryggere pa  hva 
og hvordan de skal kartlegge, vurdere og 
eventuelt innhente mer kompetanse na r 
det trengs. Vi har et personale som er blitt 
mye tryggere pa  a  ta inn pasienter 24/7. 
Personalet er blitt tryggere og tydelig pa  
de trenger en mer grundig selvmordsvur-
dering fra en med mer kompetanse. I 
tillegg er de sikrere pa  a  vurdere om det er 
forsvarlig a  ta imot en selvmordstruet 
pasient, eller om pasienten ma  innlegges 
pa  sykehus. 

(f.v.) Karen Marit Utsi, Ellen Bjørg Nilsen, Liv Karin Klemetsen, Karen Proksi, leder for tolkeprosjektet 
Randi Andersen, Kristian Turi, klinikksjef Vivi Brenden Bech, Lars Joseph Fjellgren. (Alf Øyvind Grønnli var 
ikke tilstede da bildet ble tatt.) 

Selvmordsforebyggingsteamet 
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Gutt, jente, kvinne eller mann? 
Dersom du er utsatt for voldtekt 
eller annet seksuelt overgrep 
kan du få oppfølging ved 
Finnmarkssykehuset, på 
Kirkenes sykehus og Hammer-
fest sykehus, og snart i Alta. 

Tilbudet ved overgrepsmottaket er for 
personer over 14 a r. Yngre barn ivaretas 
av barneavdelingen. Den som har vært 
utsatt for seksuelle overgrep og vold i 
nære relasjoner fa r fysisk og psykisk 
helsehjelp, og vi sikrer spor og dokumen-
terer skade som grunnlag for politi-
etterforskning, rettssak, og vurdering av 
voldsoffererstatning. Vi gjør medisinske 
undersøkelser, rettsmedisinsk undersø-
kelse, samtaler og ra dgivning. Vi sikrer 
spor, i tilfelle du vil anmelde. Tilbudet er 
gratis, og vi har taushetsplikt. 

Overgrepsmottakene i Finnmarkssykehu-
set er et lavterskel-tilbud til alle i Finn-
mark som har vært utsatt for seksuelle 
overgrep. Tilbudet er a pent hele døgnet 
med faste sykepleiere og leger. Du kan ta 
kontakt med overgrepsmottaket selv om 
du velger a  ikke anmelde overgrepet.  

Den 1. juli overtok Finnmarkssykehuset 

ansvaret for a  drive overgrepsmottak i 
Finnmark. Tilbudet er pa  plass ved 
Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus 
og er under etablering i Alta.  

Helsepersonellet 

Legevakt og mottakelse har døgnbeman-
ning og kaller inn teamet som bemanner 
overgrepsmottaket straks de fa r varsel om 
overgrep. Va rt helsepersonell har utdan-
ning og erfaring for a  kunne jobbe i 
overgrepsmottak.  

Taushetsplikt 

Na r en pasient utsatt for overgrep, er pa  
overgrepsmottaket for a  fa  helsehjelp, 
gjelder vanlige regler for taushetsplikt. 
Det gjelder egne regler om politiets tilgang 
til helseopplysninger i forbindelse med 
sakkyndighetsoppdrag. Et viktig unntak 
fra taushetsplikten er hvis pasienten 

samtykker i at opplysninger utleveres til 
politiet, eller ønsker at politiet er til stede 
under konsultasjon. 

Finnmarkssykehuset har kompetanse 
innen barn, ungdom, eldre, kvinner og 
menn, etniske minoriteter og mennesker 
med funksjonsnedsettelse.  

Kontakt 

Du kan ringe legevakt 116117  
Du kan ogsa  ringe direkte til mottakelsen: 
Hammerfest sykehus, 78421210 eller 
Kirkenes sykehus, 78973220. 

Tidsaspektet 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over 
tidsaspektet for medisinsk undersøkelse, 
sporsikring og toksikologisk prøvetaking. 
Sporsikringsundersøkelsen gir mest innen 
første døgn. 

Utsatt for voldtekt eller annet 
seksuelt overgrep? 

Tid etter overgrep Tiltak 

Mindre enn 4 døgn Full medisinsk undersøkelse og oppfølging, full sporsikring og 
skadedokumentasjon, toksikologisk prøvetaking i blod og urin 

4-7 døgn Full medisinsk undersøkelse og oppfølging, begrenset sporsik-
ring, full skadedokumentasjon, toksikologisk prøvetaking i urin 

Mer enn 7 døgn Medisinsk undersøkelse og oppfølging, skadedokumentasjon 
hvis skader fremdeles finnes, toksikologisk prøvetaking er van-
ligvis uten hensikt 
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