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Tilrådning:
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Vedlegg:
1. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene 14. februar 2012 – leveres på møtet
2. Protokoll fra møte i FAMU 20. mars 2012
3. Oversikt tilsynssaker
4. Helsetilsynet - Ortopedisaken

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.

Referat møte i foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU)
Helse Finnmark HF 20.03.2012-kl. 12.00- 14.45.
Referat fra møte i FAMU sitt arbeidsutvalg, samme dag
Møtet ble avholdt på telematikk
Til stede:
Arbeidstakerrepresentant:
Carlo Mortensen
Arbeidsgiverrepresentant:
Mai-Liss Larsen
Inger Lise Balandin (til kl. 13.00, sak 31)
Jan Egil Blix
Vigdis Kvalnes
Andre:
Knut Mortensen (møteleder)
Turid Hassfjord (Frisk i Nord BHT)
Lisbeth Jordbru (Sør Varanger BHT)
Andreas Ertesvåg (referent)
Merknad: FAMU var ikke vedtaksdyktig. Møtet ble gjennomført med det utgangspunkt å
være støtte til arbeidsutvalget.
Sak 28 - Godkjenning av innkalling og saksliste. Eventuelt
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 29 - Godkjenning av referat 17.02.12
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes
Vedtak: Referat godkjennes.
Sak 3 - Medarbeiderundersøkelse v/ HMS-Rådgiver
HMS-rådgiver orienterte om arbeidet. Det er felles prosjekt på Helse Nord-nivå. HMSrådgiver er Helse Finnmark sin representant i den regionale arbeidsgruppen. HR-sjef er
medlem av den regionale styringsgruppen.
Vedtak: FAMU ber Helse Finnmark sette i gang arbeid med:
• Plan for medvirkning
• Plan for gjennomføring av MU
• Opplæring
• Informasjonsplan
• Oppfølging av undersøkelsen

HR-sjef og HMS-rådgiver følger opp arbeidet.
FAMU ber om oppdatering på møtet i juni eller august.
FAMU er positive til arbeid med felles medarbeiderundersøkelse.
Presentasjonen for øvrig tas til orientering.
Sak 31 - BHT-representasjon i FAMU v/HMS-Rådgiver
FAMU diskuterte hvordan best bruke BHT som en ressurs for å bedre utføre sitt arbeid.
Forslag til vedtak: Bedriftshelsetjenestens representasjon i AMU i Helse Finnmark HF
ivaretas ved at Sør-Varanger BHT og Frisk i Nord alternerer på å delta på møter i FAMU,
slik at disse møter annen hver gang. Dette settes inn i møteplan. Ved ekstraordinære møter i
FAMU avklarer AU hvem av de to BHT som skal møte. Alle BHT får kopi av møteinnkallinger
og referat fra alle møter i FAMU. BHT deltar i KVAM-råd ved behov, og etter beslutninger i
de enkelte KVAM-råd. Retningslinjer/prosedyre for AMU oppdateres i tråd med dette vedtak.
Vedtak: Bedriftshelsetjenestens representasjon i AMU i Helse Finnmark HF ivaretas ved at
Sør-Varanger BHT og Frisk i Nord alternerer på å delta på møter i FAMU, slik at disse møter
annen hver gang. Dette settes inn i møteplan. Ved ekstraordinære møter i FAMU avklarer AU
hvem av de to BHT som skal møte. Alle BHT får kopi av møteinnkallinger og referat fra alle
møter i FAMU. BHT deltar i KVAM-råd ved behov, og etter beslutninger i de enkelte
KVAM-råd. Retningslinjer/prosedyre for AMU oppdateres i tråd med dette vedtak.
FAMU vil videre vurdere om FIBAS BHT skal være representert.
Sak 32 - Samarbeidsmøte mellom FAMU og Kvalitetsutvalget
AU foreslår følgjande saker:
FAMU og Kvalitetsutvalet orienterer om saker dei har arbeida med i 2011, og vil
arbeide med framover.
Korleis vil vi bruke fellesmøta i framtida?
Korleis skal vi ha felles representasjon i utvala? Jamfør RL1773 om
fellesrepresentasjon.
Pasienttryggleikskampanjen ”I trygge hender 24/7”.
Saker Kvalitetsutvalet ønskjer å ta opp.
Forslag til vedtak:
FAMU vil jobbe for å få til fellesmøte med Kvalitetsutvalet etter gjeldande prosedyre.
FAMU støtter AU sitt forslag til saker, med følgjande tilføyingar: (…)
FAMU ber AU avtale møtetidspunkt og program i samarbeid med Kvalitetsutvalet.
Vedtak:
FAMU vil jobbe for å få til fellesmøte med Kvalitetsutvalet etter gjeldende prosedyre.
FAMU støtter AU sitt forslag til saker.
FAMU ber AU avtale møtetidspunkt og program i samarbeid med Kvalitetsutvalet.
FAMU har tidlegare foreslått møte i april og desember. FAMU ber om at dette blir prioritert,
med sikte på møte i april.

Sak 33- Styresaker til behandling i HMS-perspektiv
Forslag til vedtak:
Sak 16- Årsregnskap.
Forslag til vedtak: FAMU merker seg at den positive trenden innenfor sykefravær
opprettholdes i 2011. Nedgangen i sykefraværet på 0,3 prosentpoeng settes i
sammenheng med det systematiske sykefraværsarbeidet som har vært igjennom året.
Foretaket har utarbeidet en rekke tiltak, og har i tillegg til nærværsprosjektet også
opprettet prosjekt jobbank. Det er også positivt at det i 2011 har vært et økt fokus på
HMS bl.a ved at ulike prosedyrer og rutiner er i ferd med å komme på plass,
Opprettelse av stilling som HR-sjef har bidratt positivt til dette. Arbeidet med å
redusere bruk av deltidsstillinger er ennå i startgropen og dette bør det settes
ytterligere fokus på i 2012 slik at nasjonale føringer kan realiseres.
Vedtak:
FAMU merker seg at den positive trenden innenfor sykefravær opprettholdes i 2011.
Nedgangen i sykefraværet på 0,3 prosentpoeng settes i sammenheng med det systematiske
sykefraværsarbeidet som har vært igjennom året. Foretaket har utarbeidet en rekke tiltak, og
har i tillegg til nærværsprosjektet også opprettet prosjekt jobbank. Det er også positivt at det i
2011 har vært et økt fokus på HMS bl.a ved at ulike prosedyrer og rutiner er i ferd med å
komme på plass. Opprettelse av stilling som HR-sjef har bidratt positivt til dette. Arbeidet
med å redusere bruk av deltidsstillinger er ennå i startgropen og dette bør det settes ytterligere
fokus på i 2012 slik at nasjonale føringer kan realiseres.
Sak 17-. Årlig melding:
Forslag til vedtak: FAMU ønsker å komme med bemerkninger til følgende
rapporteringspunkter:
FAMU ønsker å komme med bemerkninger til følgende rapporteringspunkter:
Korridorpasienter: Internrevisjon viser at det spesielt ved Hammerfest sykehus kan
forekomme korridorpasienter. Revisor har påpekt at disse skal henvises til andre
avdelinger ved ledig kapasitet. FAMU understøtter dette, og vil i det videre
understreke viktigheten av at det blir leid inn ekstra personale dersom en slik ordning
ikke lar seg gjennomføre. Dette av hensyn til brannsikkerhet, kvaliteten på
pasientbehandling og de ansattes merbelastning.
KEK: Det er positivt at det er utarbeidet retningslinjer for bruk av offentlige, sosiale
media (/ elektroniske media) for ansatte i Helse Finnmark, og at KEK har bidratt til
dette.
Det anmerkes likevel at disse ikke har blitt forelagt FAMU for behandling, eller har
vært oppe til drøftning med de tillitsvalgte, noe som avviker fra vanlig saksgang.
Avviksmelding/handtering: FAMU registrer at kultur for å melde avvik, samt
behandling av disse, varier i foretaket og innenfor en og samme klinikk. Dette
fremkommer da også av årlig melding. FAMU ber om at fokus på dette intensiveres i
2012, og at avdelinger som ikke følger opp avvikene gis spesiell oppfølgning.
Tilsynssaker: Branntilsyn ved Hammerfest sykehus, gjennomført januar 2011 med
påfølgende avvik og anmerkninger, har ikke vært forelagt FAMU.

Dette er sterkt beklagelig og FAMU understreker at samtlige tilsynssaker skal
behandles i dette organ.
Forøvrig viser FAMU til vedtak i forhold til styresak 16.
Vedtak: FAMU ønsker å komme med bemerkninger til følgende rapporteringspunkter:
Korridorpasienter: Internrevisjon viser at det spesielt ved Hammerfest sykehus kan
forekomme korridorpasienter. Revisor har påpekt at disse skal henvises til andre avdelinger
ved ledig kapasitet. FAMU understøtter dette, og vil i det videre understreke viktigheten av at
det blir leid inn ekstra personale dersom en slik ordning ikke lar seg gjennomføre. Dette av
hensyn til brannsikkerhet, kvaliteten på pasientbehandling og de ansattes merbelastning.
KEK: Det er positivt at det er utarbeidet retningslinjer for bruk av offentlige, sosiale media (/
elektroniske media) for ansatte i Helse Finnmark, og at KEK har bidratt til dette.
Det anmerkes likevel at disse ikke har blitt forelagt FAMU for behandling, eller har vært oppe
til drøftning med de tillitsvalgte, noe som avviker fra vanlig saksgang.
Avviksmelding/handtering: FAMU registrer at kultur for å melde avvik, samt behandling av
disse, varier i foretaket og innenfor en og samme klinikk. Dette fremkommer da også av årlig
melding. FAMU ber om at fokus på dette intensiveres i 2012, og at avdelinger som ikke
følger opp avvikene gis spesiell oppfølgning.
Tilsynssaker: Branntilsyn ved Hammerfest sykehus, gjennomført januar 2011 med
påfølgende avvik og anmerkninger, har ikke vært forelagt FAMU.
Dette er sterkt beklagelig og FAMU understreker at samtlige tilsynssaker skal behandles i
dette organ.
Forøvrig viser FAMU til vedtak i forhold til styresak 16.

Sak 18 Månedsrapport feb 2012
Forslag til vedtak: FAMU registrer at den positive sykefraværsutviklingen fortsetter
inn i 2012 med en nedgang på 0,6 prosentpoeng målt opp mot samme tidsrom i 2011.
Det er også gledelig at det er en svak oppgang med hensyn til større andel av
fulltidsansatte. I barne- og ungdomspsykiatrien registreres en positiv utvikling med
hensyn til beleggsprosent. Det innebærer at flere barn i dag nyttiggjør seg et tilbud
her. Med en beleggsprosent på over 100 til tider antydes det at det til tider er
overbelegg. Det blir da viktig at dette sees opp mot bemanning og at det leies inn
ekstra personell ved behov.
Vedtak: FAMU registrer at den positive sykefraværsutviklingen fortsetter inn i 2012 med en
nedgang på 0,6 prosentpoeng målt opp mot samme tidsrom i 2011.
Det er også gledelig at det er en svak oppgang med hensyn til større andel av fulltidsansatte. I
barne- og ungdomspsykiatrien registreres en positiv utvikling med hensyn til beleggsprosent.
Det innebærer at flere barn i dag nyttiggjør seg et tilbud her. Med en beleggsprosent på over
100 periodevis, antydes det at det til tider er overbelegg. Det blir da viktig at dette sees opp
mot bemanning og at det leies inn ekstra personell ved behov.

Sak 19- NEON (Nærmeste effektive omsorgsnivå)
Forslag til vedtak: FAMU gir honnør til prosjektet for godt arbeid, og ser potensialet
som ligger i forhold til økonomisk kostnadsbesparelser.
Midler som potensielt kan bli frigitt her vil være til god nytte både med hensyn til
nybygg, brannvernsarbeid og oppgradering av medisinskteknisk utstyr.
Hensynet til pasientene ivaretas også på en god måte ved at de ikke utsettes for unødig
reisebelastning.
Vedtak: FAMU gir honnør til prosjektet for godt arbeid, og ser potensialet som ligger i
forhold til økonomisk kostnadsbesparelser.
Midler som potensielt kan bli frigitt her vil være til god nytte både med hensyn til nybygg,
brannvernsarbeid og oppgradering av medisinskteknisk utstyr.
Hensynet til pasientene ivaretas også på en god måte ved at de ikke utsettes for unødig
reisebelastning.

Sak 20- Rutiner for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser
mellom kommunene og Helse Finnmark HF
Forslag til vedtak: Ingen kommentar i HMS-perspektiv.
Vedtak: FAMU har ingen kommentar i HMS-perspektiv.
Sak 21- Brukerutvalget Helse Finnmark HF
Forslag til vedtak: Ingen kommentar i HMS-perspektiv
Vedtak: FAMU har ingen kommentar i HMS-perspektiv.
Sak 22- Kommunikasjonsstrategi;
Forslag til vedtak: FAMU ser viktigheten av at det utarbeides en
kommunikasjonsstrategi for foretaket. Dette spesielt med tanke på
organisasjonsutviklingen som er forestående og med tanke på at vi er et helseforetak i
kontinuerlig endring. God kommunikasjon internt og eksternt er et suksesskriterium
for å få til gode prosesser og for å oppnå forståelse for endring hos Finnmarks
befolkning.
Vedtak: FAMU ser viktigheten av at det utarbeides en kommunikasjonsstrategi for foretaket.
Dette spesielt med tanke på utviklingen av ”Finnmarkssykehuset”, og med tanke på at vi er et
helseforetak i kontinuerlig endring. God kommunikasjon internt og eksternt er et
suksesskriterium for å få til gode prosesser, og for å oppnå forståelse for endring hos
Finnmarks befolkning.
Sak 23- Utredning av døgnplasser:
Forslag til vedtak: FAMU støtter sak om utredning av om døgnplassene i Tana skal
flyttes til Kirkenes nye sykehus.
Dette ligger som et alternativ i langsiktig plan for klinikk psykisk helsevern og rus og
for byggeprosjektet i Kirkenes er det viktig at det gjøres en avklaring så tidlig så
mulig. Dette for å sikre en god planlegging dersom et slikt tilbud skal inngå i
sykehusets tjenster. En slik avklaring ansees også til å være avklarende for de som er
ansatt på Døgnavdelingen i Tana idag. Usikkerhet i forhold til hvor det fremtidige
tilbudet skal lokaliseres skaper uro og usikkerhet med hensyn til egen arbeidsplass.

Vedtak: FAMU støtter sak om utredning av om døgnplassene i Tana skal flyttes til Kirkenes
nye sykehus.
Dette ligger som et alternativ i langsiktig plan for klinikk psykisk helsevern og rus, og for
byggeprosjektet i Kirkenes er det viktig at det gjøres en avklaring så tidlig så mulig. Dette for
å sikre en god planlegging dersom et slikt tilbud skal inngå i sykehusets tjenester. En slik
avklaring ansees også til å være avklarende for de som er ansatt på Døgnavdelingen i Tana i
dag. Usikkerhet i forhold til hvor det fremtidige tilbudet skal lokaliseres skaper uro og
usikkerhet med hensyn til egen arbeidsplass.

Sak 24- Risikostyring; Forslag til vedtak: Overordnet plan for risikostyring er
nødvendig for å sikre at foretaket skal nå de mål som Helse Nord har satt med hensyn
til ventetider, kvalitetssikring, internkontroll og et aktivitetsnivå og økonomisk resultat
i tråd med budsjett. Overordnet plan synes å ha tatt høyde for risikofaktorer med
avbøtende tiltak i tilfredsstillende grad.
Vedtak: Overordnet plan for risikostyring er nødvendig for å sikre at foretaket skal nå de mål
som Helse Nord har satt med hensyn til ventetider, kvalitetssikring, internkontroll og et
aktivitetsnivå og økonomisk resultat i tråd med budsjett. Overordnet plan synes å ha tatt
høyde for risikofaktorer med avbøtende tiltak i tilfredsstillende grad.
Sak 34- Orienteringssaker:
Kvamrådsreferat klinikk psykisk helsevern- og rus.
Vedtak: FAMU tar referatet til orientering. Saker til FAMU under sak 17/12 blir fulgt opp av
HMS-rådgiver.
Svarbrev på FAMU sin bekymringsmelding for brannsikkerhet Hammerfest
Vedtak: FAMU takker for svarbrev. FAMU understreker viktigheten av videre fokus på
brannvern. FAMU anbefaler at svarbrevet til FAMU, datert 12.03.12, blir sendt til brannsjefen
i Hammerfest.
Tilsynssaker
Vedtak: FAMU ber om å få alle tilsynssaker tilsendt til orientering.
FAMU tar saken til orientering.
Internrevisjon
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.

Deltidsansatt- spørreundersøkelse
Det motiveres til deltakelse i spørreundersøkelsen blant alle deltidstilsatte. Det er viktig at
både de med frivillig og ufrivillig deltid svarer.
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.
Statusrapport Jobbank v/Andreas Ertesvåg
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.
IA-avtalen – Statusrapport v/Andreas Ertesvåg

Vedtak: FAMU tar saken til orientering.
FAMU etterspør klinikkene om klinikkvise IA-handlingsplaner. NAV og nærværsgruppa
bidrar med bistand til klinikkene ved behov.
Statistikk for sykefravær
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.
FAMU ber om at bruken av BHT ved dialogmøter blir undersøkt.
Sak 35- Saker til neste møte:
Seniorpolitikk
Årsrapporter fra BHT
Styresaker

Referat fra møte i FAMU sitt arbeidsutvalg, 20.03.12
Arbeidsutvalget behandlet sakene, og godkjente vedtakene formelt.
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Tilsyn – Helse Finnmark
Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap
gjennomførte tilsyn 23. - 26. januar 2012
D Foreløpig rapport mottatt 1. mars 2012.
D Helse Finnmark har svarfrist til 22. mars 2012. Rapporten legges ved på neste
styremøte med svar fra foretaket.
D Det er 5 avvik og 5 anmerkninger.
o Avvik 1: Opplæringen i bruk av elektromedisinsk utstyr er ikke systematisk
o Avvik 2: Det er etterslep på det forebyggende vedlikeholdet av det
eletromedisinske utstyret.
o Avvik 3: Prosedyrer som omhander forvaltningen av elektromedisinsk utstyr er
ikke implementert i DocMap.
o Avvik 4: Det forebyggende vedlikehold på behandlingshjelpemidler er ikke
systematisk.
o Avvik 5: Det gjennomføres ingen kontroll av elektrisk utstyr.
o Anmrk 1: Helse Finnmar HF har ikke meldt om hendelser med
elektromedisinsk utstyr til DSB i perioden 2003 – 2011.
o Anmrk 2: Retningslinjer for når og hvordan risikovurderinger skal utføres og
dokumenteres på elektro mangler/følges ikke.
o Anmrk 3: Feil og mangler avdekket i de elektriske anleggene blir ikke
feilkodet/kategorisert verken i Hammerfest eller Kirkenes.
o Anmrk 4: Prodedyrer på elektro inneholder feil. Det henvises blant annet til
forskrifter og normer som ikke er gjeldende.
o Anmrk 5: Kontroll og vedlikehold av de elektriske anleggene i lokasjonene
utenfor sykehusene er ikke systematisk.
D Helse Finnmark sendte svar til DSB 21. mars 2012.
o Ingen kommentarer til avvikene 1 – 5. Plan for lukking av avvikene med
forpliktende framdriftsplan utarbeides etter at DSB har fattet vedtak.
o Anmerkninger tas til etterretning og arbeid iverksettes for å håndtere
anmerkningene.

Helsetilsynet har gjennomført tilsyn på ortopeditilbudet i
Finnmark
D
D
D
D
D
D

Hele saken vedlagt som orienteringssak til styremøtet 28. mars 2012.
Foretaket mottok tilsynssak 2011/4387 6. desember 2011.
Adm. direktør nedsatte 20. desember 2011 et evalueringsutvalg
Evalueringsutvalget leverte rapport 15. februar 2012.03.15
Helse Finnmark sendte svar til Helsetilsynet 28. februar 2012.
Pr. 21. mars foreligger ikke noe svar fra Helsetilsynet.

Statens Helsetilsyn har gjennomført tilsyn med Klinikk
Hammerfest – fra mottak av henvisning til oppstart
behandling ved tykk- og endetarmskreft
D Tilsynet ble gjennomført 14. – 16. mars 2012.
D Pr. 21. mars 2012 er det ikke kommet tilsynsrapport.

Direktøren

Hammerfest, 28.2.12
Til:
Helsetilsynet i Finnmark
Damsveien 1
9815 Vadsø
Tilsynssak – anmodning om opplysninger og uttalelse fra Helse Finnmark HF
(HFHF) om ortopeditilbudet in Finnmark.
Det vises til Deres brev av 1.12.2011 hvor det ble reist tilsynssak mot Helse Finnmark HF. Fristen
for svar var satt til den 15.1.12. Svarfristen har blitt forlenget føst til 19.2.12 og deretter til 28.2.12
pga. ønsket om forsvarlig og grundig saksbehandling i sakens anledning.
På bakgrunn av en henvendelse fra fagmiljø, Klinikk Kirkenes som hadde uttrykt bekymring for
hvordan foretaket ivaretok forsvarligheten i ortopeditilbudet på Klinikk Kirkenes, påfølgende
omtale i media samt telefonisk kontakt mellom Fylkeslegen og Adm. dir. i Helse Finnmark HF
(HFHF), - besluttet Fylkeslegen å åpne ny tilsynssak mot Helse Finnmark. Tidligere tilsyn hadde
vært gjennomført i nov. 2007 og september 2008 (etter 9 mnd.’s erfaring med ordningen). Adm. dir.
besluttet derfor å nedsette en intern evalueringsgruppe som ble gitt et mandat (se evalueringsrapport
av 15.2.12). Medisinsk fagsjef har ledet gruppen. Gruppen har hatt fem møter pr. videokonferanse.
Gruppen leverte sin innstilling som er enstemmig den 15.2.12. Saken er behandlet i
foretaksledergruppen den 28.2.12. Evalueringens konklusjoner og behandlingen av rapporten
danner utgangspunktet for foretakets svar til Fylkeslegen den 28.2.12.
Mandatet til evalueringsutvalget som ble opprettet den 20.12.11 tok utgangspunkt i de spørsmålene
(1 – 9) som Fylkeslegen reiste i tilsynssaken. Rapporten med vedlegg besvarer de fleste av disse
spørsmålene. Utfyllende informasjon framkommer i dette svarbrevet.
Direktøren slutter seg i hovedsak til de vurderinger som fremkommer i evalueringsrapporten:
• Opplæring i telemedisinske konsultasjoner (VAKe) er aldri blitt etablert.
• Kirurgiske assistentleger på Klinikk Kirkenes har ikke gjennomgått nødvendig ortopedisk
trening.
• ”Prosedyre for behandling av pasienter til øyeblikkelig hjelp ortopedi når det ikke er ortoped
til stede i Kirkenes” (PR12124) har ikke blitt fulgt opp og etterlevd.
Et annet forhold som bør vies spesiell oppmerksomhet, er en gjennomgang av de radiologiske
rutinene som gjør det mulig å dele røntgenbilder mellom Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes.
I tillegg vi vil også gjøre en gjennomgang av utstyrsassortementet ved de to klinikkene slik at
utstyret på Klinikk Kirkenes har den samme kvaliteten som ved det ortopediske senteret ved
Klinikk Hammerfest.
Direktøren er videre av den oppfatning at den delen av evalueringen som ble gjennomført i 2007
(uke 44/2007 tom uke 33/2008) og som er redegjort for i brev av 22.11.07 fra foretakets ledelse til
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Helsetilsynet, både er tilfredsstillende gjennomført etter de kvalitetskrav som slikt
evalueringsarbeid hadde i 2007 og at resultatene viser at det ikke ble avdekket noen faglig
uforsvarlighet etter endringen i vaktberedskapen i 2007. Det har da også Helsetilsynet tatt stilling
til.
Evalueringsrapporten omtaler det faktum at det ikke er blitt innlevert avviksmeldinger i de årene
som dagens organisering av ortopeditilbudet har eksistert. På en usystematisk måte har pasientsaker
ført til avisoppslag, kasuistikker blitt samlet og det har blitt referert til at det har vært problemer
med overføring av røntgenbilder mellom Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes.
I denne prosessen påhviler det ledere på alle nivåer, både i Klinikk Kirkenes og Klinikk
Hammerfest et spesielt ansvar for at avviksmeldinger ikke har blitt registrert. Det er legitimt å stille
oss selv spørsmålet om det faktum at det ikke er blitt registrert avvik, skyldes at det ikke har vært
slike. Et godt avvikssystem omfatter så vel melding av avvik som at vi har en god kultur for å lukke
slike. I denne saken har begge deler manglet.
Ortopedisaken knyttet til spørsmålet om døgnkontinuerlig beredskap på Klinikk Kirkenes må
betraktes i lys av den historiske utviklingen i foretaket med flere øst – vest konflikter opp gjennom
årene. Flyttingen av AMK – sentralen fra Hammerfest til Kirkenes er en slik sak som har foregått i
samme tidsrom. Funksjonsfordeling vekker ofte sterke følelser. Et annet moment er at Klinikk
Hammerfest er noe større enn Klinikk Kirkenes slik at det er helt naturlig at noen flere funksjoner
legges dit. Dette har i mange tilfeller ført til at klimaet i foretaket naturlig nok ikke har vært det
beste med stor mulighet for bevisst eller ubevisst trenering av gjennomføringen av lovlig fattede
vedtak.
Til slutt fremgår det fra drøftingen av saken internt blant foretakslederne at ortopedisaken har vært
gjenstand for oppmerksomhet og behandling i foretaksledermøter i Helse Finnmark i en periode
etter at dagens ordning ble etablert. Det har vært et forbedringspotensiale mht. lederkulturen i
foretaket mot slutten av 2000 – tallet. Diskontinuiteten i lederskapet på alle nivåer har sannsynligvis
bidratt til mangel på sammenhengende forståelse, gjennomføringsevne og oppfølging over tid.
Det materiale som dannet utgangspunkt for tilsynssaken har blitt gjennomgått av ekstern ortoped,
Anders Walløe (håndtering av alle ortopediske pasienter innlagt på Klinikk Kirkenes i første
halvdel av 2011). Walløe ledet i 2006 en gruppe som fremmet de forslagene som ligger til grunn for
dagens ordning. Hensikten med forslagene var å sikre et godt kvalitativt tilbud til befolkningen som
skulle betjenes av én ortoped og en organisering som ikke skulle være avhengig av en permanent
vikarstafett alene. Walløes arbeid hadde fokus på pasienten, ikke økonomiske besparelser. I
Walløe’s gjennomgang av det materiale som førte til åpning av ny tilsynssak før jul i 2011,
fremkom det ikke noen forhold som, sett fra en ortopedisk synsvinkel, hadde vært skadelig for
pasientene.
Konklusjon/tiltak for lukking av tilsynssak:

1. Avdelingsoverlegen ved Ortopedisk avdeling ved Klinikk Hammerfest, har det
administrative, faglige og systemmessige ansvaret for all ortopedisk virksomhet i Helse
Finnmark HF, herunder etablering av rutiner og prosedyrer, kvalitetssystem, ventelistføring,
rutiner for dokumentasjon, valg av implantater, og lignende. Ortopedene i Hammerfest bør
ha noe arbeidstid i Kirkenes og vice versa.
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2. LIS – leger i kirurgi på Klinikk Kirkenes skal gjennomgå nødvendig og strukturert
opplæring i de prosedyrer som avdelingsoverlegen i Hammerfest vurderer nødvendige for å
kunne fungere selvstendig med videobasert supervisjon på vakttid i perioder uten ortoped.
Det anbefales at nye LIS – leger på kirurgisk avd. på Klinikk Kirkenes innleder med 14
dagers opphold i Hammerfest. Ansvarlig for gjennomføring: Avdelingsoverlegene ved Kir.
Avd., Klinikk Kirkenes og Ortopedisk avdeling, Klinikk Hammerfest
3. Det skal etableres et VAKe – system (Videoassistert Akuttmedisinsk Konferanse) mellom
Hammerfest og Kirkenes hvor kirurgiske assistentleger på Klinikk Kirkenes ved mottak av
ortopediske pasienter blir veiledet av de ortopediske bakvaktene i Klinikk Hammerfest.
Systemet etableres, testes og godkjennes fra begge sider. Ansvarlig for gjennomføring:
Klinikksjefene i Hammerfest og Kirkenes
4. ”Prosedyre for behandling av pasienter til øyeblikkelig hjelp ortopedi når det ikke er ortoped
til stede i Kirkenes” (PR12124) reaktiveres, revideres og følges på alle nivåer. Ansvarlig for
gjennomføring: Avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling, Klinikk Hammerfest
5. Det etableres en prospektiv, manuell registrering av all ortopedisk øhj’s – virksomhet ved
Klinikk Kirkenes. Det defineres aktuelle viktige variabler (eks. ventetid fra ankomst til
operasjon, osv.) som har som mål å overvåke kritiske hendelser i pasientforløpene og
iverksette forbedringstiltak når slike oppstår. Ansvarlig for gjennomføring: Medisinsk
fagsjef, Helse Finnmark
6. En systematisk internrevisjon/”clinical audit” etableres som gjennomføres månedlig de
første 6 mnd. Intervallene kan forlenges etter hvert som dokumentasjon på at prosedyrer er
på plass, blir fulgt og avvik blir tatt opp og lukket. Ekstern ortoped til å bistå i
revisjonsarbeidet skal involveres. Ansvarlig for gjennomføring: Medisinsk fagsjef, Helse
Finnmark.
7. To GGT – team etableres, et i Hammerfest og et i Kirkenes for å følge opp uønskede
hendelser. Forbedringsarbeid i ortopedisaken gjennomgås med dette verktøyet. Ansvarlig
for gjennomføring: Klinikksjefene i Hammerfest og Kirkenes i samarbeid med
Kvalitetsleder, Helse Finnmark.
Antallet pasienter som ble innlagt på Klinikk Hammerfest fra Øst – Finnmark i 2011 i tidsrommet
fredag kl. 16 – mandag kl. 08 utgjorde 23 pasienter. Ikke alle disse pasienter har vært innom
Klinikk Kirkenes. Antallet er beskjedent. Direktøren vil vurdere en utvidelse av dagens ordning
med aktiv ortopedi – tjeneste på dagtid i helgene når det er ortoped til stede. En slik utvidelse av
ordningen vil bli vurdert opp mot en praksis hvor de ortopediske pasientene som trenger øhj –
behandling fra Øst – fylket, fraktes direkte til Klinikk Hammerfest. Det siste er en praksis lik den
man har hatt de siste 20 årene for barn og ungdom fra hele Finnmark som har hatt behov for øhj’s –
innleggelse på Barneavdelingen, Klinikk Hammerfest. Registreringsarbeidet som blir en del av
kvalitetsforbedringen (pkt. 5) skal bidra i denne vurderingen.
Adm. direktør i Helse Finnmark vil i samarbeid med foretaksledelsen overvåke de ulike prosessene
gjennom reglemessig oppfølging i foretaksledermøtene. Sammen med Medisinsk Fagsjef, vil adm.
dir. også delta i prosessen på andre aktuelle arenaer. For at Helse Finnmark skal lykkes med
gjennomføringen kreves entusiasme, vilje og samarbeid på tvers av geografi og profesjonsgrenser.
Samarbeidsklimaet mellom fagfolk og ledere er i dag godt. Helse Finnmark har dyktige fagfolk selv
om vi enda ikke er så robuste som vi ønsker på sentrale viktige fagområder som f. eks. kirurgi. En
god dialog med pasientene og media er også en nødvendig forutsetning for at foretaket lykkes med
prosjektet.
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Med vennlig hilsen

Hans Petter Fundingsrud
Adm. direktør
Helse Finnmark HF
(sign.)

Vedlegg og litteraturreferanse:
-

Om ortopediordningen ved Kirkenes Sykehus (evalueringsrapport levert 15/2 – 2012)
Om ortopediordningen ved Kirkenes Sykehus (Anders Walløe levert 15.1.12)
Ricci WM, Gallagher B, Brandt A, Schwappach J, Tucker M, Leighton R. Is after – hours
orthopaedic surgery associated with adverse outcomes? A prospective comparative study. J
Bone Joint Surg Am. 2009 Sep;91(9):2067 – 72
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sykehus
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1. Mandat, arbeidsform mm
Direktøren i Helse Finnmark, Hans Petter Fundingsrud, besluttet den 20/12-2011 å nedsette et
evalueringsutvalg for å se på ordningen om bortfall av døgnkontinuerlig vakt og
helgeortopedi på Kirkenes sykehus.
Det er opprettet tilsynssak fra Helsetilsynet i Finnmark overfor Helse Finnmark i brev av
01.12.2011 der Helsetilsynet ber om en redegjørelse i forbindelse med eksisterende ordning
på bakgrunn av henvendelse mottatt fra Kirkenes Sykehus og på bakgrunn av sakens omtale i
media. Evalueringsarbeidet skal bidra i tilsvaret på denne henvendelsen fra Helsetilsynet,
samt gjøre en generell vurdering av ordningen mtp å stake ut veien for kvalitetsforbedring av
det ortopediske tilbudet på Kirkenes sykehus innenfor rammen av de styrevedtak som er fattet
av vår eier, Helse Nord (sak 55/2004, sak 135/2011), Helse Finnmark styresak 53/2006 samt
pålegg i Oppdragsdokument 2007.
Evalueringsutvalget har bestått av flg personer:
Harald G. Sunde
Grethe Bru
Thoralf Enge
Oddvar Kvalsvik
Rita Jørgensen
Vigdis Kvalnes
Torben Wisborg
Mai-Liss Larsen

Medisinsk fagsjef, Helse Finnmark (leder og sekretær)
Klinikksjef, Klinikk Prehospitale tjenester
Avdelingsoverlege ortopedi, Klinikk Hammerfest
Avdelingsoverlege anestesi, Klinikk Kirkenes
Klinikksjef, Klinikk Kirkenes
Klinikksjef Klinikk Hammerfest
Professor, Regional traumekoordinator, Helse Nord
HR-sjef, Helse Finnmark

1.1 Mandat
Arbeidsgruppens mandat knyttet til evaluering av ortopediordningen ved Klinikk Kirkenes er
med bakgrunn i styrevedtakene ovenfor knyttet til følgende punkter:
1.

Er ortopediordningen ved Klinikk Kirkenes etablert og drevet i henhold til vedtatte planer
og prosedyrer skissert i styresaker ovenfor?
a.

Hvordan fungerer Helse Finnmarks prosedyre for ”behandling av pasienter til
øyeblikkelig hjelp ortopedi når det ikke er ortoped til stede i Kirkenes”

b.

Hvordan har man planlagt og gjennomført kompetansehevende tiltak og trening for
assistentlegene, herunder opplæring i VAKE?

c.

Er ordningen med å utarbeide statistikk over pasienter operert andre steder enn
Kirkenes etablert og gjennomført?

d.

Hvordan har kontakten mellom ass. lege i Kirkenes og ortoped i Hammerfest
fungert?

e.

Hvordan har de ledelsesmessige aspektene på alle nivåer rundt ordningen fungert?

f.

Hvilke system er etablert for internkontroll knyttet til ortopediordningen?
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2.
3.
4.

Avdekke mulige avviksmeldinger, bekymringsmeldinger, pasientklager knyttet til
ortopeditilbudet i perioden 2008-2011.
Beskrive hvilke tiltak som må etableres og gjennomføres for at eventuelle avvik fra plan
og prosedyres skal kunne lukkes?
Arbeidsgruppen skal innhente planer og prosedyrer fra andre foretak og klinikker som har
vært omfattet av samme systemendring (UNN Tromsø vs Narvik og Nordlandssykehuset
Bodø vs Vesterålen)

5.
1.2 Målsetning:
Evaluering av ordningen skal bidra til å stake ut veien for kvalitetsforbedring av det
ortopediske tilbudet ved Klinikk Kirkenes.
1.3 Møter:
Utvalgets leder har også vært sekretær.
Utvalget har hatt fem telematikkmøter; den 6/1, 27/1, 1/2, 10/2 og 15/2.
1.4 Arbeidsform
Utvalget har innhentet bakgrunnsinformasjon fra styrevedtak innen Helse Nord og Helse
Finnmark. Vi har prøvd å skaffe oversikt over avviksmeldinger som er sendt. Vi har videre
innhentet informasjon fra ledere og mellomledere innen Helse Finnmark for å belyse
erfaringene med dagens ortopedistruktur. Vi har også kontaktet de ortopediske miljøene ved
UNN-Tromsø, UNN-Narvik, NLSH-Bodø og NLSH-Vesterålen for å belyse situasjonen på
disse stedene.

2. Styrende vedtak innen ortopedien
2.1 Styrevedtak 65/2003-1 i Helse Finnmark
”Beredskapsordning og vaktsamarbeid innefor ortopedi.”
Det ble fattet flg styrevedtak:
1. Det etableres en felles, samordnet ortopedisk virksomhet i Helse Finnmark
2. Virksomheten ledes fra Hammerfest Sykehus.
3. Det arbeides videre med utredning av økonomiske, praktiske, faglige og
utdanningsmessige konsekvenser.
2.2 Vedtak 55/2004 i Helse Nord
Helse Nord bestemte i 2004 (styresak 55/2004) at det skal være ett ortopedisk senter i hvert
helseforetak. Styrets vedtak var som flg:
1.

Det framlagte forslag om å samle de ortopediske fagressursene og tilbudene ved ett
senter i hvert helseforetak vedtas.

2.

Sentralisering av den ortopediske lavvolum virksomheten vedtas i tråd med
prosjektgruppens anbefalinger om funksjonsfordeling/sentralisering slik:
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3.

4.

5.

UNN skal ha ansvar for all instrumentell ryggbehandling, håndkirurgi, avansert
revmakirurgi (ev. Bodø i tillegg), tumor, nevroortopedi, bløtdelssarkomer,
barneortopedi, og all større traumatologi.
UNN og Nordlandssykehuset Bodø skal ha ansvar for all revisjonskirurgi og
usementert protesekirurgi.
Ikke-instrumentell ryggbehandling skal kun foregå ved UNN, Nordlandssykehuset
Bodø, Helgelandssykehuset Rana.
Hovedkonklusjonene i SMM – rapport 6/2002 implementeres i Helse Nord. Fagmiljøene
og avdelingenes ledelse gjøres ansvarlig for at dette blir gjort. Det nedsettes et lite utvalg
for å vurdere faglige og økonomiske fordeler/ulemper ved å satse på en til to protesetyper
i landsdelen i framtiden.
Styret i Helse Nord RHF finner det sannsynliggjort gjennom rapporten fra
prosjektgruppen og erfaringer fra andre deler av landet at det er hensiktsmessig for
pasientene i landsdelen å organisere den elektive ortopedien i en skjermet elektiv enhet.
Styret i Helse Nord RHF finner det imidlertid ikke tilstrekkelig utredet om det er mest
hensiktsmessig at en slik enhet legges til Hålogalandssykehuset Narvik, eller til et annet
sykehus og ber derfor om en nærmere utredning i tråd med de rammebetingelser som er
skissert i saksforelegget.

2.3 Vedtak 53/2006 i Helse Finnmark
Helse Finnmark fikk i oppdragsdokumentet 2007 krav om å følge opp Helse Nord sitt vedtak fra 2004
om avvikling av ortopedivakt i Kirkenes. Saken kom til styret i Helse Finnmark som en budsjettsak;
”Styresak 53/2006 – Budsjett 2007”. Som bakgrunnsutredning hadde styret fått laget rapporten
”Gjennomgang av ortopedien i Helse Finnmark HF”, rapporten var skrevet av en arbeidsgruppe ledet
av ortoped Anders Walløe (vedlegg 1)

Saksframlegget til styresak 53-2006/7 (2006-12-12); ”Mandat: Organisering av ortopedisk
virksomhet i Finnmark” beskrev bakgrunnen for forslaget og skissen for nyorganisering
(vedlegg 2).
I styrets vedtak (vedlegg 2) var kun pkt 4c ortopedi-relevant:
4c. Tidligere styrevedtak innenfor ortopedi i Helse Nord/Helse Finnmark forventes
gjennomført.
2.4 Oppdragsdokument 2007 - Helse Nord
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHFs eierbestilling til helseforetakene.
Oppdragsdokumentet gir uttrykk for Helse Nord RHFs prioriteringer. Det er utformet med
tanke på at ledere på alle nivåer i helseforetakene skal kunne bruke det til å sette egen
virksomhet inn i en helhetlig sammenheng og gjøre prioriteringer ut fra dette.
Oppdragsdokumentet kan leses her. I dette dokumentet kan man lese flg spesifikt om
ortopediorganiseringen i Finnmark:
”Helse Finnmark HF skal rapportere oppfølging av:
• Avvikling av spesialisert ortopedisk bakvakt i Kirkenes.”
2.5 Vedtak 135/2011 i Helse Nord
I november 2011 hadde helse Nord RHF oppe til styrebehandling elektiv ortopedi i Helse
Nord, revidert funksjonsfordeling, styresak 135/2011. Bakgrunnen for at saken kom opp på
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nytt var at det siden tidligere styrevedtak (55/2004) var fattet var foretatt vesentlige
endringer og justeringer i helseforetaksstrukturen og sykehusstrukturen i Nordland og
Troms.
I saksframlegget var det bl.a. anført at ”Det synes ikke å være behov for døgnkontinuerlig
ortopedisk vaktberedskap ved alle sykehus hvor der utføres for eksempel elektiv ortopedi.
Det er ikke hensiktsmessig å ha slik vaktberedskap i Kirkenes, Narvik, Vesterålen, Lofoten,
Sandnessjøen og Mosjøen. For å sikre god ivaretakelse av pasienter ved akutte situasjoner
foreslår fagrådet at det utarbeides lokale/regionale retningslinjer for håndtering av akutte
situasjoner ved sykehus uten ortopedisk vaktberedskap.”
Styrevedtaket ble som flg:
1. Styret godkjenner revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i Helse Nord som
fremlagt.*
2. Helseforetakene bes om å implementere revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i
Helse Nord.
3. Regionalt fagråd i ortopedi gis i oppdrag å utarbeide regionale retningslinjer for
håndtering av akutte situasjoner ved sykehus uten ortopedisk døgnberedskap.**
4. Funksjonsfordelingen slik den er presentert i saksfremlegget forutsetter at helseforetakene
har et system som ivaretar rett kompetanse hos alle personellgrupper på behandling og
rehabilitering/oppfølging i hele pasientforløpet uansett behandlingssted.
*Vedlegg 4
** Det er medio januar 2012 ikke gjort noe på dette området, og iflg e-post fra spesialrådgiver
Anca Heyd i Helse Nord vil det i februar 2012 nedsettes et nytt fagråd innen ortopedi som
umiddelbart vil se på dette saksfeltet.
2.6 Oppklaringer
Utvalget finner det nødvendig å ta med noen oppklaringer rundt innhold og forståelse av
enkelte av styrevedtakene. Dette fordi vedtakene i seg selv ofte kan være ordknappe og
forutsette tilgjengelighet av mye bakgrunnsinformasjon, som ikke åpenbart er tilgjengelig når
man nå etter flere år leser styresakene.
2.6.1 Om tidligere pålegg fra Helse Nord
I en e-post til adm dir Lars Vorland og fagdirektør Jan Norum i Helse Nord RHF datert 6/12012 ble flg spørsmål formulert:
”I forbindelse med skriving av evalueringsrapporten for ortopedien i Finnmark, er det
framkommet noe usikkerhet blant utvalgets medlemmer som vi ønsker belyst. Det gjelder
vedtak rundt ortopedien gjort i Helse Nord 55/2004. Iflg styreprotokoll ble det gjort flg
vedtak: (Her følger styrevedtaket).
Det utvalget lurer på er som følger:
Ble det i denne forbindelse bestemt noe fra Helse Nord om hvilke vaktordninger man kunne
ha innen ortopedien på for Kirkenes sykehus? Vi kan ikke finne dette i ovennevnte vedtak,
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men er usikker på om det evt er bestemt noe i noe annet styrevedtak eller i annen forum.
Utvalget er takknemlig for svar. ”
Svaret fra fagdirektør Jan Norum den 11/1-2012 var som flg:
”Det opprinnelige vedtaket betyr egentlig at det ikke skulle være vakt i Kirkenes, men kun
elektiv kirurgisk virksomhet.
Dette viste seg å være utfordrende og i dialogen mellom Lars og Eva (forrige dir i HFet) var
det enighet om at det kunne være vakt i Kirkenes i ukedagene. Man måtte betale ortopedene
så vidt godt for å være i Kirkenes at foretaket så seg tjent med å ta ut en gevinst i form av
beredskap/vakttjenteste i ukedagene.
Grunnen til at det i siste styremøte ikke åpnes for vakt i helgene er at det er for få ortopeder i
Kirkenes for å dekke en vaktfunksjon i helgene og det er volummessig ikke aktuelt å øke
antallet. Fagmiljøet skal konsentreres i Hammerfest som hovedsykehus for ortopedi.”
2.6.2 Om forståelsen av vedtak 135/2011
I e-post-korrespondanse datert 23/11-2011 mellom medisinsk fagsjef Harald G. Sunde i Helse
Finnmark og fagdirektør Jan Norum i Helse Nord RHF rundt forståelsen av styrevedtaket i
Helse Nord av samme dag, spurte undertegnede flg:
”Kan du forklare meg hva pkt 4 i dagens vedtak betyr i praksis for Finnmark?”
Norum svarte med flg oppklaring:
”For meg er dette et generelt punkt som gjelder all vår virksomhet. Det ble foreslått av de
tillitsvalgte. For meg betyr det at om man gjør kirurgiske inngrep på en lørdag skal man sikre
seg at man har et team rundt pasienten (nødvendige sykepleiere etc) for oppfølging av
pasienten.
Vedtaket ellers betyr at dere ikke kan etablere helgevakt for ortopedi i Kirkenes, men kan ha
utvidet arbeidstid med arbeidstimer lagt til lørdag eller andre dager. Dette styrer foretaket
selv.”

3. Ortopedisk organisering i Helse Finnmark de siste fem årene:
3.1 Organiseringen av ortopeditjenesten i Helse Finnmark.
Ortopedisk virksomhet i Helse Finnmark er organisert i to klinikker, Klinikk Kirkenes og
Klinikk Hammerfest. All ortopedisk virksomhet i Helse Finnmark er organisert som en
enhetlig tjeneste ledet av avdelingsoverlegen ved ortopedisk senter ved Klinikk Hammerfest.
Dette innebærer at avdelingsoverlege ved Klinikk Hammerfest, har det administrative, faglige
og systemmessige ansvaret for all ortopedisk virksomhet i Helse Finnmark, herunder rutiner,
prosedyrer, kvalitetssystem, ventelisteføring, dokumentasjon, valg av implantater og lignende.
I Kirkenes skal dette ansvaret utøves i samråd med avdelingsoverlegen ved kirurgisk avdeling
Kirkenes.
3.2 Ordningen i Hammerfest.
Det er døgnkontinuerlig ortopeditjeneste/beredskap i Hammerfest.
Side 6 av 12

3.3 Kirkenes før 2007
Fram til 2007 hadde Kirkenes sykehus den såkalte ”Ystad-stafetten” der fire ortopeder fra
Ystad hadde hver sin uke i Kirkenes og hadde døgnkontinuerlig vakt en uke av gangen.
Avtroppende og påtroppende ortoped møttes på flyplassen i Kirkenes.
3.4 Kirkenes etter 2007
Som følge av vedtaket i ”styresak 53/2006 – Budsjett 2007”om avvikling av spesialisert ortopedisk
bakvakt i Kirkenes, ble redusert beredskap iverksatt i slutten av september 2007. Den kontinuerlige
Ystad-stafetten ble da terminert. Endringen som ble gjort da var at ortopedene skulle ha vakt

mandag til torsdag 08-21, samt fredag kl 08-10. Deretter forlot ortopedene Kirkenes sykehus
fredag formiddag, mens ny ortoped ankom søndag kveld.
3.5 Endring 2010
Fra 2010 ble tjenesteplanen for ortopedene i Kirkenes endret slik at man fra da fikk
ortopeditjeneste/beredskap mandag-fredag 08-21 og lørdag kl 08-10.
3.5 Docmap prosedyre PR12124
I forbindelse med vedtaket i 2007 ble det laget rutiner for håndtering av ortopediske pasienter
i Kirkenes når ortoped ikke er til stede. Se vedlegg nr. 5.

4. Data for ortopedi i Finnmark
Det finnes ikke god statistikk for ortopedisk overflytting. Med mindre man har en
kontinuerlig registrering manuelt, må man hente ut slike data ved grundig
journalgjennomgang.
4.1.1. Tall for 2007-2008 Kirkenes.
En opptelling gjort det første året etter innføringen av ordningen viste at det fra uke 44/2007
til uke 33/2008 ble sendt 37 ortopediske pasienter fra Kirkenes sykehus til andre sykehus
(hvorav bl.a. Hammerfest). Se vedlegg 6.
4.1.2 Tall for 2011 Hammerfest.
I et tallmateriale som inngår i rapporten ”En gjennomgang av den ortopediske virksomheten
ved klinikk Hammerfest” skrevet av Randi Spørck i Helse Nord (vedlegg 7) viser at det på
Hammerfest sykehus i helgene (fredag kl 16-mandag kl 08) i ukene 1-49 i 2011 ble mottatt
132 ø-hjelp ortopediske pasienter, hvorav 23 fra Øst-Finnmark. Noen av disse 23 har blitt
sendt direkte fra allmennlege i Øst-Finnmark til Hammerfest, andre har først vært innom
Kirkenes sykehus for vurdering før de ble videresendt til Hammerfest.
Videre ble det i uke 1-25 på ukedager i vanlig arbeidstid (mandag-fredag kl 08-16) mottatt 81
ø-hjelp ortopediske pasienter hvorav 5 fra Øst-Finnmark.
4.1.3 Tall for første halvår 2011 Kirkenes.
Søk i pasientjournal systemet DIPS etter akutte innleggelser med ortopediske diagnoser er
gjort av fagkonsulent ved Klinikk Kirkenes, Anne Grønvold. Materialet er gått igjennom av
avdelingsoverlege Oddvar Kvalsvik ved anestesiavdelingen i Kirkenes og ekstern konsulent,
ortoped Anders Walløe (vedlegg 8). Sistnevnte var leder av gruppen som i 2006 foreslo
innføring av dagens organisering av ortopedien i Kirkenes.
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I perioden 1. januar til 30. juni 2011 var det 126 akutte ortopediske innleggelser. Noen av
pasientene var innlagt flere ganger; 93 pasienter inngår i materialet.
85 av de 126 innleggelsene var på vakttid. 35 var innlagt i helg (8 fredag, 10 lørdag, 17
søndag), resten var på natt eller så sent på dagen at de ikke kunne tas hånd om samme dag av
ortoped på vakt i Kirkenes. Dette har ført til forsinket behandling.
18 pasienter ble sendt videre med ambulansefly, 7 til Hammerfest og 11 til UNN. I tillegg var
det 14 pasienter som man ønsket å sende, men ikke lyktes å få sendt på grunn av dårlig flyvær
eller manglende kapasitet ved mottakeravdelingen.
8 pasienter ble operert av ortoped i Kirkenes som ikke var i vakt fordi de vurderte at pasienten
ellers ville fått for dårlig behandling enten i form av økt risiko for komplikasjoner eller at de
ville bli utsatt for unødig lidelse.

5. Erfaring fra tilsvarende ordninger i Nord-Norge.
Som følge av mandatet gitt har utvalget innhentet informasjon om ordninger andre steder i
Nord-Norge.
Utvalgets leder har skriftlig og muntlig vært i kontakter for sykehusene i Tromsø, Narvik,
Bodø og Vesterålen. Vi har fått skriftlig tilbakemelding fra Vesterålen og Bodø. I
korrespondanse fra ortoped Kjærvik ved NLSH Vesterålen og klinikksjef Bastian ved NLSH
Bodø framkommer det at Vesterålen til og med vår/vinter 2011 hadde døgnkontinuerlig
ortopedivakt. Etter dette har sykehuset hatt ortopedi-vakt 8-21 alle dager. Fra 1/4-2012 er det
planlagt kun å ha ortoped tilstede i vanlig arbeidstid.

6. Utvalgets konklusjoner.
Utvalget vil her legge inn sine konklusjoner etter hvert spørsmål i mandatet:
1. Er ortopediordningen ved Klinikk Kirkenes etablert og drevet i henhold til vedtatte
planer og prosedyrer skissert i styresaker ovenfor?
Svar:
Utvalget finner at ortopediordningen ved Klinikk Kirkenes ikke har vært drevet i
henhold til planer og prosedyrer skissert i tidligere styrevedtak. Ordningen skulle
drives som et ett års prosjekt og hadde en rekke forutsetninger slik som VAKe
(VAKe = Videoassistert Akuttmedisinsk Konferanse), ortopedisk opplæring av
assistentleger, samt en fungerende rutine om oversendelse av pasienter til
Hammerfest. Utvalget vil i svarene nedenfor påpeke svikt i disse forutsetningene.
Videre skulle ordningen evalueres fortløpende og etter et års drift, men utvalget er av
den oppfatning av at dette ikke er gjort med tilstrekkelig grundighet.
Detaljerte svar kommer nedenfor.
a. Hvordan fungerer Helse Finnmarks prosedyre for ”behandling av pasienter til
øyeblikkelig hjelp ortopedi når det ikke er ortoped til stede i Kirkenes”
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Svar:
Utvalget finner at prosedyren har vært mangelfullt fulgt. Det er åpenbart for
utvalget at kommunikasjonen mellom vakthavende i Kirkenes og i Hammerfest
ikke har fungert etter hensikten, og at dette har skapt frustrasjon begge steder. Se
også svar på pkt. d.
b. Hvordan har man planlagt og gjennomført kompetansehevende tiltak og trening
for assistentlegene, herunder opplæring i VAKe?
Svar:
De kompetansehevende tiltak som var tenkt som en forutsetning for innføring av
forsøksordningen var
- Opplæring i telemedisinske konsultasjoner
- Ortopedisk opplæring av kirurgiske assistentleger
Utvalget konkluderer med at VAKe-systemet aldri ble tatt i bruk innen ortopedien
mellom Kirkenes og Hammerfest. Utvalget finner videre at de kompetansehevende
tiltakene som var omtalt ikke har vært gjennomført systematisk.
c. Er ordningen med å utarbeide statistikk over pasienter operert andre steder enn
Kirkenes etablert og gjennomført?
Svar:
Utvalget finner at det i perioden fra uke 44/2007 til uke 30/2008 ble gjort
fortløpende registrering over hvilke pasienter som ble sendt fra Kirkenes til
Hammerfest, men deretter opphørte denne registreringen. Med mindre man gjør
en fortløpende registrering av ortopedi-pasientene i Øst-Finnmark som inkluderer
ønsket overflytting, reell overflytting og endelig overflyttingssted, kan slik oversikt
bare skaffes ved å gjennomføre opptellinger gjennom det elektroniske
pasientjournalsystemet DIPS.
d. Hvordan har kontakten mellom ass. lege i Kirkenes og ortoped i Hammerfest
fungert?
Svar:
Assistentlegene ved Klinikk Kirkenes har gjennomgående rapportert om svikt i
supervisjon og ansvar fra ortopedene i Hammerfest. Som konsekvens av dette har
de kirurgiske assistentlegene rapportert om en vanskelig arbeidssituasjon, både
praktisk, etisk og juridisk. Ortopedene i Hammerfest har på samme vis rapportert
om store vanskeligheter med veiledning av til dels uerfarne assistentleger ved
Kirkenes sykehus.
e. Hvordan har de ledelsesmessige aspektene på alle nivåer rundt ordningen fungert?
Svar:
Prosedyren PR12124 har til hensikt å sørge for at ulempen forårsaket av fravær av
ortoped i helger blir minimalisert. For at en slik prosedyre skal ha effekt, må den
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gjennomføres på alle nivåer; fra toppledelse gjennom alle mellomledere. Utvalget
finner at prosedyren har vært mangelfullt fulgt opp på en rekke nivåer. Utvalget
er dessuten av den oppfatning at tydelige tilbakemeldinger fra assistentleger og
avdelingsoverlege ved Klinikk Kirkenes til klinikkledelsen i Kirkenes og
foretaksnivå ikke har ført til endringer.
f. Hvilke system er etablert for internkontroll knyttet til ortopediordningen?
Svar:
Det er ikke laget spesifikke internkontrollordninger for ortopedien i
Kirkenes/Finnmark. Helse Finnmarks generelle internkontrollordninger skal
fungere også for ortopedien. Systemet med Docmap-meldinger ble innført i 2009.
Det er imidlertid et problem at disse avviksmeldingene brukes i liten grad. Særlig
er det mangelfull kultur blant leger å sende meldinger gjennom Docmap.
2. Avdekke mulige avviksmeldinger, bekymringsmeldinger, pasientklager knyttet til
ortopeditilbudet i perioden 2008-2011.
Svar:
Avviksmeldinger har ikke vært sendt og håndtert på en ensartet måte opp gjennom
de årene dagens organisering av ortopeditilbud har eksistert. Det er derfor ikke
enkelt å skaffe seg den etterspurte oversikten.
Utvalget har gått gjennom forskjellige referater og registrert at problemer med
ortopeditilbudet har vært påpekt og tatt opp en rekke steder.
I foretaksledelsen er det referert flere steder til at det har vært problemer med
røntgen-oversendelser til Hammerfest.
Tilbakemeldinger fra fagpersoner og mellomledere i forbindelse med denne
evalueringen har avdekket mye bekymring rundt ortopeditilbudet, eksemplifisert
ved en rekke kasuistikker.
Gjennom avisoppslag finnes det flere oppslag om pasienter som har måttet vente
og blitt transportert langt for å få behandling.
Høsten 2011 har KVAM-rådet ved Kirkenes behandlet en avvikssak der
konklusjonen var at manglende helgeortopedi i Kirkenes forårsaket forsinket
behandling. Saken er sendt fylkeslegen.

3. Beskrive hvilke tiltak som må etableres og gjennomføres for at eventuelle avvik fra
plan og prosedyres skal kunne lukkes?
Svar:
Dagens ordning ble i saksframlegget til styrevedtak 53/2006 vedtatt som ett års
prøvedrift. Denne prøveordningen skulle evalueres fortløpende og etter et år og det
var forutsatt at rutineendringer var gjennomført. Videre skulle det være gitt
opplæring i telemedisinske konsultasjoner og at kirurgiske assistentleger i Kirkenes
skulle gjennomgå nødvendig ortopedisk trening. Utvalget har i svar ovenfor
konkludert med at verken implementering av de nye rutinene, opplæring i
telemedisinske konsultasjoner eller ortopedisk opplæring av kirurgiske assistentleger
ved Klinikk Kirkenes har vært gjort tilfredsstillende.
For å lukke avvik fra plan og prosedyrer er det nødvendig med en strukturert
opplæring av assistentleger ved Kirkenes sykehus og det er nødvendig at VAKeSide 10 av 12

systemet blir koblet opp og at nødvendig opplæring i bruk av denne gis på begge
sykehus. Videre er det vesentlig at ”Prosedyrer for behandling av pasienter til
øyeblikkelig hjelp ortopedi når det ikke er ortoped til stede i Kirkenes” følges på alle
nivåer. Ansvar for opplæring av assistentleger, bruk av VAKe og
prosedyreoppfølging, både på planleggingssida og gjennomføringssida, ligger på
foretakets og klinikkenes ledere.

4. Arbeidsgruppen skal innhente planer og prosedyrer fra andre foretak og klinikker
som har vært omfattet av samme systemendring (UNN Tromsø vs Narvik og
Nordlandsykehuset Bodø vs Vesterålen)
Svar:
Utvalget har fått inn informasjon fra Nordlandsykehuset. Ordning uten ortoped i
vakt innføres på NLHS avd Vesterålen fra 1/4- 2012. Det er derfor for tidlig å høste
erfaring fra disse sykehusene.
Utvalget har ikke fått inn informasjon fra UNN-Tromsø/Narvik.

Utvalget har flg oppsummerende konklusjon.
Utvalget registrerer at Helse Finnmark i saksframlegget til styresak 53/2006 la opp til et
ett års prøveprosjekt der Klinikk Kirkenes ikke skulle ha ortoped tilstede i helgene.
Denne prøveordningen skulle evalueres fortløpende og etter et år. Det var forutsatt at
rutineendringer var gjennomført, at det skulle være gitt opplæring i telemedisinske
konsultasjoner og at kirurgiske LIS-leger i Kirkenes skulle gjennomgå nødvendig
ortopedisk trening. Utvalget har i svar ovenfor kommet fram til at verken
implementering av de nye rutinene, opplæring i telemedisinske konsultasjoner,
ortopedisk opplæring av kirurgiske LIS-leger ved Klinikk Kirkenes eller evaluering så
langt har vært gjort tilfredsstillende.
Dagens ordning har eksistert drøyt fire år. Til tross for at ulempene ved dagens
ortopediorganisering har vært tatt opp med ledelsen i Helse Finnmark på forskjellige
nivå i mange år, så har dette ikke avstedkommet nevneverdig endring i organisering
eller rutiner. Utvalget mener at lukkingen av avvik, jfr pkt 3 ovenfor, vil være gode
tiltak for å bedre pasientbehandlingen i kortere perioder uten ortoped tilgjengelig i
klinikk Kirkenes.
Utvalget understreker at det er vanskelig å gi like god behandling til pasientene i ØstFinnmark i perioder der det ikke er ortoped på vakt. Dette krever at alle legger til rette
for at tilbudet skal bli så godt som mulig. Utvalget ser de utfordringer som ligger i å
utvikle og drifte en god ortopeditjeneste i et område med infrastruktur, værmessige og
geografiske forhold som vi har i Finnmark. Utvalget har forstått at tiden mellom kl 21
og 08 på hverdager er mindre problematisk, men ser utfordringer i helger og
høytidsperioder, der tida uten ortoped er lang. Pasienter som skal innlegges med
ortopediske problemstillinger på tidspunkt der det ikke er ortoped på vakt i Kirkenes
konfereres direkte med ortoped i Hammerfest.

Side 11 av 12

Utvalget anbefaler at ortopeditjenesten i Finnmark organiseres slik at
ortopediavdelingen i Hammerfest sitt ansvar for Helse Finnmarks ortopeditjeneste
tydeliggjøres bedre enn i dag. Ortopedene som jobber i Hammerfest bør ha noe
arbeidstid i Kirkenes og vice versa. De perioder det ikke er ortoped på vakt i Kirkenes
er det avdelingens vakthavende i Hammerfest som organiserer behandlingstilbudet
sammen med vakthavende LIS-leger i Kirkenes.
Utvalget anbefaler at nye LIS-leger på kirurgisk avdeling i Kirkenes bør innlede sin
tjeneste med 14 dagers opphold i Hammerfest, der ortopedisk avdeling opplærer dem i
de prosedyrer avdelingsoverlegen vurderer nødvendige for å kunne fungere selvstendig
med videobasert supervisjon på vakttid i perioder uten ortoped.
Utvalget er usikker på om lukking av avvik, jfr pkt 3, vil være tilstrekkelig til å sikre en
god og rasjonell behandling av ortopedi-pasientene fra Øst-Finnmark i helger og
høytidsperioder. Utvalget anbefaler derfor at Helse Finnmark iverksetter en utredning
av muligheten for ortopeditjeneste i Kirkenes noen timer daglig i helger og høytider, og
vurderer effekten av den skisserte opplæring av nye LIS-leger i Hammerfest.
Utredningen bør omfatte både faglige, organisatoriske, arbeidsmiljømessige og
økonomiske aspekter.
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Innledning
Direktør i Helse Finnmark har på bakgrunn av tidligere styrevedtak vedr. ortopedivirksomheten i Helse Finnmark
nedsatt en arbeidsgruppe med følgende mandat:
Arbeidsgruppen skal beskrive forslag til praktisk gjennomføring av tidligere styrevedtak om ortopedi i Helse Finnmark.
Dette omfatter følgende forhold:
 Beskrive organisering og samordning av elektiv ortopedi, herunder faglige og administrative rutiner
vedrørende prosedyrer, kvalitetssikring, bruk av implantater, ventelisteføring og innkalling av pasienter
 Beskrive vaktordninger, vaktsamarbeid og samarbeid/koordinering med andre berørte avdelinger
 Beskrive organiseringen av det faglig opplegget for utdanningskandidater
Arbeidsgruppen har bestått av:
 Seksjonsoverlege dr. med. Anders Walløe, ortopedisk senter, Ullevål Universitetssykehus. (leder)
 Medisinsk faglig rådgiver Tor Øystein Seierstad, Helse Finnmark HF (sekretær)
 Avdelingsoverlege Nenad Tajsic, ortopedisk avdeling, Klinikk Hammerfest
 Avdelingsoverlege dr. med Bjørn Høivik, kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes
 Assistentlege Martin Lindblad, kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes (tillitsvalgtrepr.)
Arbeidsgruppen har avholdt 2 heldagsmøter i hhv. Oslo og Kirkenes og ellers hatt e-postkorrespondanse underveis.

Arbeidsgruppens rapport er delt i tre:
 Del 1 Bakenforliggende forhold, inneholder en beskrivelse av noen viktige behandlingsrutiner innen moderne
ortopedi med særlig vekt på akutt ortopedi og hvilke krav dette setter til etablering av beredskap. Videre har
gruppen gjennomgått virksomhetsstatistikk for 2004 og 2005 med henblikk på å fastlå behovet for ortopediske
tjenester i Helse Finnmarks opptaksområde.
 Del 2 av rapporten er forslag til løsninger som ivaretar befolkningens behov for en tilfredsstillende ortopedisk
tjeneste.
 Del 3 innholder en oppsummering av rapporten
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Del 1 Bakenforliggende forhold:
Før arbeidsgruppen kunne besvare oppdraget så gruppen det som vesentlig å avklare følgende bakenforliggende
forhold:





Hva defineres idag som akutt og elektiv ortopedi i hht. gjeldende nasjonal/internasjonal inndeling?
Hvilken beredskap må være etablert for etterlevelse av gjeldende nasjonal/internasjonal standard for akutt
ortopedi?
Hvilke diagnostiske tekniske hjelpemidler er tilgjengelige i Helse Finnmark?
Hva er volum og innhold av den akutte og elektive ortopedi i Helse Finnmarks opptaksområde?

På bakgrunn av svarene på de ovennevnte spørsmål har gruppen drøftet løsninger til organisering av akutt og elektiv
ortopedi i Helse Finnmark basert på gruppens samlede fagkompetanse og innsikt i forholdene i Finnmark.

1.1 Akutt og elektiv ortopedi – gjeldende nasjonal/internasjonal standard
Med akutt ortopedi menes ortopediske tiltak eller inngrep som må gjennomføres innen en nærmere angitt tidsfrist for at
pasienten ikke skal påføres unødig lidelse, ytterligere skade eller varige men.
Med elektiv ortopedi menes ortopediske tiltak eller inngrep som kan gjennomføres planlagt, fortrinnsvis innenfor
rammene av ordinær arbeidstid, på bakgrunn av en tidligere gjennomført ortopedisk vurdering.
Det er nasjonal/internasjonal konsensus om følgende inndeling av den akutte ortopedien:

A. Ortopediske tilstander og tiltak som ikke kan vente
Akutte tiltak som må iverksettes raskest mulig:





Stanse blødninger
Skylle/rense åpne brudd og etablere nødvendige profylakse for å hindre infeksjon
Smertelindring og fiksering av åpne og lukkede brudd
Etablere og overvåke hemodynamisk balanse

Akutte tilstander innen 6-24 timer:




Tversnittslesjoner i ryggrad
Skiveutglidning i rygg med blærelammelse
Bakterielle leddbetennelser

B. Ortopediske tilstander og tiltak som kan vente og evt. gjennomføres planlagt på dagtid


Endelig vurdering/reponering/fiksering åpne og lukkede brudd
 lårhalsbrudd innen 2 døgn
 håndleddsbrudd innen 7 døgn, bortsett fra barn
 ryggbrudd uten neurologisk utfall
 bekkenbrudd innen 3 døgn, men obs på blødningene
 andre ekstremitetsbrudd innen 2-3 døgn
Noen av disse brudd skal/bør i tillegg vurderes behandlet sentralisert bl.a. bekkenbrudd.
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1.2 Ortopedisk diagnostikk og beredskap – gjeldende nasjonal/internasjonal standard
Det er nasjonal/internasjonal konsensus om følgende behov for beredskap for å kunne håndtere den akutte ortopedien:

A. Beredskap på universitetssykehus/stort sentralsykehusnivå
Akutte tilstander:




Tversnittslesjoner i ryggrad
Skiveutglidning i rygg med blærelammelse
Bakterielle leddbetennelser

Diagnostikk av disse tilstander er relativt entydig/lett og takles av primærlege evt. vakthavende lege ved generell
kirurgsk avdeling på lokalsykehusnivå. Nødvendig smertelindrende og annen stabiliserende behandling forut for og evt.
under transport takles av primærlege evt. vakthavende lege ved generell kirurgisk avd.
Disse tilstander er sjeldne, men av en slik alvorlighetsgrad at de krever behandling innen 6-24 timer ved særskilt
kompetent ortopedisk avdeling med tilgang til supplerende spisskompetanse innen nevrologi, nevrokirurgi,
mikrobiologi og infeksjonsmedisin. Denne kompetanse er det kun mulig å bygge opp på store sykehus i Norge.
Pasienter med disse tilstander skal transporteres direkte og så raskt som mulig til nærmeste kompetente avdeling.

B. Beredskap på lokalsykehusnivå
Tilstander som fordrer akutte tiltak raskest mulig:





Store blødninger og opphevet/sterkt redusert sirkulasjon
Åpne brudd og sårskader
Smertelindring
Hemodynamisk ubalanse

Dette er tiltak som uten større problem kan takles av vakthavende lege ved generell kirurgisk avdeling gitt tilstrekkelig
opplæring og trening.
Tilstander som kan vente og evt. gjennomføres planlagt fortrinnsvis på dagtid av ortoped





Endelig vurdering/reponering/fiksering åpne og lukkede brudd
lårhalsbrudd innen 2 døgn
håndleddsbrudd innen 7 døgn
andre ekstremitetsbrudd og brudd i aksialt skjelett (uten stor blødning eller
nevrologisk utfall) innen 3 døgn

Utfordringen ved disse tilstandene ligger på det diagnostiske plan som rent teknisk sett er relativt standardisert og enkel.
Primært dreier det seg om evne til å gjennomføre og fortolke relevant klinisk undersøkelse samt billeddiagnostikk.
Billeddiagnostikk fordrer tilgjengelighet til relevant røntgendiagnostikk, primært vanlig skjelettrøntgen evt. supplert
med CT-diagnostikk. Det er vurderingen av de funn som gjøres på basis av de kliniske og tekniske undersøkelser og
hvilke tiltak dette fordrer som er den primære utfordringen for klinikeren i det ortopediske akuttmottaket.
Ut over den rent ortopedtekniske diagnostikk og vurdering stilles også klinikeren ovenfor utfordringen ved å takle
pasienten som et helt menneske. Det innebærer håndtering av pasientens smerte og redsel. For den eldre pasient, med
sammensatte lidelser, kan også annen sykdom som påvirker mulighet for behandling ut over den akutt ortopediske
skade være en utfordring. Videre er eldre pasienter ved akutt lidelse i større grad enn yngre utsatt for situasjonsbetinget
forvirring. Disse og flere andre forhold kan vanskeliggjøre den primære ortopediske diagnostikk og fordrer tilgang til
bred medisinsk kompetanse ivaretatt av et team bestående av indremedisiner, anestesiolog og kirurg med mulighet for
radiologiske og klinisk-kjemiske støttetjenester.
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1.3 Tilgjengelige teknisk diagnostiske muligheter i Helse Finnmark:
Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest:




Digitalisert radiologisk avd. med 24-timers vaktberedskap radiograf og radiolog og mulighet for
billedoverføring mellom Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og UNN (skjelettrøntgen, ultralyd, CT. På
dagtid MR i Kirkenes)
Klinisk kjemisk laboratorium med 24-timers vaktberedskap med bioingeniør.
Telemedisinske kommunikasjonsmuligheter: 24-timers tilgjengelighet for billedoverføring av røntgenbilder,
videooverføring/konferanse direkte fra skadestue i akuttmottaket (VAKE under etablering), telefoni

Spesialistlegesentrene i Alta og Karasjok:




Digitalisert røntgenlaboratorium med radiograf på dagtid og billedoverføring til Klinikk Hammerfest (vanlig
skjelettrøntgen)
Klinisk kjemisk laboratorium med analysemulighet for primærmedisinske standardundersøkelser (24 t)
Telemedisinsk kommunikasjonsmulighet: videokonferanseutstyr og telefoni (24 t)
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1.4 Volum og innhold av den akutte og elektive ortopedi utført ved Helse Finnmark HF
Gruppen har innhentet ortopedisk virksomhetsstatistikk for hele foretaket for toårsperioden 2004-2005.
Forhold som gruppen ønsket å se nærmere på var




Totalt antall ortopediske pasienter fordelt på øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp) og planlagt ortopedisk virksomhet
samlet for foretaket og fordelt mellom sykehusene (tabell 1)
Fordeling av pasienter etter type inngrep/prosedyre
- elektive pasienter
- ø-hjelps pasienter
Antall ø-hjelp pasienter fordelt etter kommuner som de kommer fra og tidspunkt for innleggelse (tabell 3)

Tabell 1. Samlet antall ortopediske pasienter (HDG 8) innlagt i Helse Finnmark i perioden 2004-2005

Totalt HF
Elektive pasienter
Ø-hjelp
Dagkirurgi
Totalt

645
1854
970
3469

Klinikk Hammerfest
Alta
Hammerfest sh
0
460
0
1225
254
293
254
1978

Klinikk Kirkenes
185
629
423
1237

Tabell 2. Ø-hjelp ortopedi fordelt etter bostedskommune og tidspunkt for innleggelse
Tidsrom
Kommune
Alta
Hammerfest
Nordkapp
Porsanger
Karasjok
Kautokeino
Måsøy
Utenfor Helse-Nord
Lebesby
Utland
Loppa
Hasvik
Gamvik
Nordland
Troms
Kvalsund
Sør-Varanger
Vadsø
Tana
Vardø
Båtsfjord
Berlevåg
Nesseby
Totalt

Hammerfest
165
122
47
46
46
33
21
20
19
15
14
12
10
9
9
8
4
5
1
0
3
1
1
611

1700-0700
Kirkenes
3
1
0
0
0
1
0
8
3
6
0
0
2
3
0
0
104
61
37
34
17
15
9
304

Totalt HF
168
123
47
46
46
34
21
28
22
21
14
12
12
12
9
8
108
66
38
34
20
16
10
915
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Hammerfest
189
146
34
50
25
20
14
18
9
10
25
13
11
3
9
28
1
2
1
1
5
0
0
614

0700-1700
Kirkenes
1
2
1
3
0
0
0
14
0
10
0
0
3
2
1
0
118
60
35
32
21
12
10
325

Totalt HF
190
148
35
53
25
20
14
32
9
20
25
13
14
5
10
28
119
62
36
33
26
12
10
939

Tabell 3. De hyppigst forekommende ortopediske inngrepene i perioden 2004-2005 (operasjonskode 1)
Prosedyre

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NGA 11
NGD 11
NBA 11
NHK 57
NFB 20
NGF 31

7.
8.
9.

NFJ 00
NHK 17
NFJ 70

10.

NCJ 05

11.

NFH 20

12.

NGF 11

12.
14.
27.

NHU 49
NFB 40
NFB 12

Dagkirurgi
Diagnostisk artroskopi kne
Artroskopisk meniskreseksjon
Diagnostisk artroskopi skulder
Op. hallux valgus
Hofteprotese usementert
Endoskopisk leddbrusk reseksjon
kne
Lukket reposisjon lårhalsbrudd
Op. hammertå
Osteosyntese av lårhalsbrudd med
skruer
lukket reposisjon distal
radiusfractur
Åpen reposisjon av
proteseluksasjon i hofte
Artroskopisk partiell synevectomi
kne
Fjerne ostemat ankel/fot
Sementert hofte
Sementert hemiprotese distal

Helse Finnmark
HF
898
285
140
113
93
91
63

Klinikk
Hammerfest
576
230
73
88
32
91
47

Klinikk Kirkenes

53
47
44

44
30
22

9
17
22

42

41

1

41

34

7

41

31

10

39
39
20

11
0
2

22
39
18

322
55
67
25
61
0
16

Tabell 4. Antall lårhalsbrudd i forhold til tidspunkt for innleggelse perioden 2004-2005
Tidspunkt innleggelse
0800-2159
2200-0759

Helse Finnmark HF
76* (82**)
21* (23**)

Klinikk Hammerfest
43* (41**)
13* (14**)

Klinikk Kirkenes
23* (41**)
8* (9**)

* prosedyre NFJ 00 lukket reposisjon lårhalsbrudd og NFJ 70 osteosyntese av lårhalsbrudd med skruer
** prosedyre NFJ 00, NFJ70 og NFB12 sementert hemiprotese

Tabell 5. Detaljoversikt ortopediske operasjoner Klinikk Kirkenes 2005
Operasjon:
FCF, hemiprotese
FCF, DHS
FCF, Olmed
Hofteprotese, total
Hofteprotese, infeksjon
Kneprotese, total
Hofteluksasjoner (åpen i parentes)
Skulderluksasjoner
Skulderluksasjon, med fraktur, åpent
Albueluksasjoner, med fraktur, åpent
Albueluksasjoner, lukket
Fotrotsbein, luksert, åpent
Artroskopier, kne, diagnostisk
Artroskopier, kne, terapeutisk
Artroskopier, skulder, diagnostisk

Totalt

Ass. Lege
10
12
18
27
1
9
5 (1)
10
1
1
1
1
29
41
5
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Overlege
3
6
14
3

2
5

12
13

7
6
4
24
1
9
3 (1)
5
1
1
1
1
17
28
5

Operasjon:
Biceps-ruptur, artoskopisk
Sene-sutur, skulder, artroskopisk
Sene-sutur, skulder, åpent
Impingement, åpent og lukket
Clavikkelreseksjon, åpent og lukket
Carpal tunnel syndrom
Ulnaris-entrapment, hånd
Ulnaris-entrapment, albue
Triggerfinger
Finger-amputasjon
Hebedenske knuter
Falang og metacarp-fraktur
Dupuytrens kontrakturer
De Quervain
Sutur finger-sene-skade
Radius, reponert
Radius, oseosyntese
Radius, ex-fix
Albue-eksplorasjon
Albue-osteochondritt
Supracondylær humerus-fraktur
Medial epicondyl-fraktur
Skade a. radialis
Humerus-fraktur, osteosyntese
Bekken-fraktur, ex-fix
Hofteleddsinjeksjon
Femur-fraktur, osteosyntese
Patella-fraktur, osteosynteese
Baker-cyste
Crusfrakturer
Crusfraktur, ex-fix
Ankelfrakturer
Exostose-avmeisling, legg
Peroneus-sene-luksasjon
Achilles-sene-ruptur
Hallux valgus, radikaloperasjon
Hallux valgus, exostose-avmeisling
Hammertå
Fot, knusningsskade, med osteosyntese
Fot, fraktur, osteosyntese
Hallux rigidus
Artrodese, falanger, fot
Ganglion
Sår-revisjon
Osteosyntesefjerning
Margnagle, fjerning
Ex-fix, legg, fjerning
Totalt:

Totalt

Ass. Lege
1
2
2
12
10
30
2
1
6
2
2
4
4
2
6
3
3
2
1
1
4
1
1
1
1
1
6
1
1
5
1
22
1
1
4
26
15
6
1
1
1
2
8
3
31
4
1
417
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Overlege

1
3
19

4
1
1

2
2

1
2
2
11
7
11
2
1
2
1
2
3
4
2
4
1
3
2
1
1
4
1
1
1
1
1
6

1

7

13
8
3

5
2
18
2
150

1
5
1
15
1
1
4
13
7
3
1
1
1
2
3
1
13
2
1
267

Del 2 Arbeidsgruppens anbefalninger
En god og kvalitetssikret ortopedi i Helse Finnmark handler om å ha tilknyttet kompetente leger med en etablert felles
standard mhp utredning, operative metoder og indikasjon for operative inngrep.
Dagens organisering av ortopedien i Helse Finnmark med Klinikk Hammerfest som foretakets ortopediske senter, 3
faste spesialister i ortopedi og 2 ass.leger og Klinikk Kirkenes med 1 ortopedisk overlege som dekkes opp av 4 faste
ortopeder i kontinuerlig ambulering på ukebasis fra Ystad, er en faglig forsvarlig og god løsning, men med klare
forbedringspotensialer.
Det er verken faglig forsvarlig eller realistisk å se for seg at en fast overlege alene skal kunne dekke opp for ortopedien i
Kirkenes. Til det er volumet for lite (jmfr. oversikter under pkt 1.4 forut) til å vedlikeholde både bredden i fagfeltet og
kompetanse på de vanligste planlagte ortopediske inngrepene som for eksempel hofteproteser. Av dette gir det seg at
det heller ikke er noen løsning å styrke miljøet i Kirkenes med ytterligere overlegestillinger innen ortopedi.
Prinsipielt bør det være et mål å erstatte faste stafetter med ambulerende utenlandske leger med tilsvarende norske
legestafetter og da primært fra UNN, både av hensyn til standardisering av tilbudet i regionen og økonomi. Dette er
imidlertid ingen reell mulighet slik situasjonen ved ortopedisk avd. på UNN er i dag.
Fagmiljøet innen ortopedi ved Klinikk Hammerfest har siste året hatt behov for å reetablere en ortopedisk tjeneste
internt ved sykehuset. Siden høsten 2005 har sykehuset hatt 3 faste ortopeder. En av disse går tilbake til UNN fra høsten
2006 og det arbeides aktivt med å rekruttere inn ny ortoped. Klinikken har nylig hatt tilsyn av spesialistkommiteen i
ortopedi og som finner at klinikken fyller alle krav til å opprettholde sin godkjenning for 3 års ortopedisk tjeneste på
gruppe II nivå for 2 assistentleger. Arbeidsgruppen mener det er avgjørende for en god utvikling av det ortopedisk
tilbudet i hele Helse Finnmark at fagmiljøet ved det ortopediske senteret i Hammerfest også tar et overordnet faglig
ansvar for ortopedien ved Klinikk Kirkenes både mhp. innkjøp, metodevalg og felles retningslinjer både faglig og
prioriteringsmessig.
Det bør også vurderes hvorvidt en bør funksjonsfordele visse inngrep mellom klinikkene for å sikre at hele
operasjonsteamet får tilstrekkelig volum til å yte en tjeneste av god kvalitet og unngå dublering av dyrt
operasjonsutstyr. Det kan også være aktuelt i samarbeid med UNN og Helse Nord å se på muligheter for et utvidet
opptaksområde for å sikre et tilstrekkelig volum på enkelte tjenester/inngrep.
I dette arbeidet er de 4 faste ambulerende ortopedene fra Ystad med god kjennskap til behovene og mulighetene ved
klinikk Kirkenes en viktig ressurs å trekke med i videre planlegging og tilrettelegging av en reorganisert elektiv
ortopedisk tjeneste i Helse Finnmark.
Mulighetene for å utnytte den spesialkompetanse som de ambulerende overlegene ved Klinikk Kirkenes sitter på i form
av egne prosjektuker både ved Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest bør vurderes. En utveksling av overleger der
de ambulerende overlegene fra Ystad legger noen av sine arbeidsuker til Hammerfest/Alta i stedet for til Kirkenes, vil
samtidig muliggjøre at de faste overlegene ved Klinikk Hammerfest kan legge regelmessige tjenesteuker til Klinikk
Kirkenes. Dette er en forutsetning for å kunne følge opp fagmiljøet også ved Klinikk Kirkenes, samt at det vil bidra til
at tjenestetilbudene harmoniseres innad i foretaket og fremstår enhetlig utad overfor befolkningen.
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2.1 Organisering av den elektive ortopedien i Helse Finnmark
Elektiv ortopedi bør kunne skilles ut som egen produksjonslinje innad i klinikkene.
Fagmiljøene ved våre to klinikker er imidlertid for små og sårbare til at det faglig sett anses som mulig å organisere en
av klinikkene som et rent elektivt ortopedisk sykehus. Deler vi opp i et elektivt og ett ortopedisk sykehus vil det bli
svært vanskelig å bygge robuste fagmiljø ved begge klinikker.
Ortopediske tilstander hvor Helse Finnmark bør kunne tilby behandling:

A. Utredning:
Helse Finnmark HF har tilgang til oppdatert billeddiagnostikk i alle modaliteter.
MR er inntil videre kun lokalisert til Kirkenes men det planlegges for MR i Hammerfest i et 2-3 års perspektiv
Multi-slice CT er inntil videre kun lokalisert i Hammerfest men det planlegges for dette i Kirkenes i et 2-3 års
perspektiv.
God billeddiagnostikk er viktig for å kunne avkrefte pasientens redsel i forhold til å ha en alvorlig lidelse i
tillegg til det mer innlysende i forhold til å diagnostisere skjelettskade.
Utredning bør skilles mhp. tilstander som krever operative tiltak og tilstander som skal følges opp gjennom
ikke operative tiltak (f.eks. ryggskoler). Der utredning forventes å lede til et operativt tiltak bør dette om mulig
planlegges slik at inngrepet utføres av samme ortoped som har stillet indikasjonen.
For å kunne nyttiggjøre seg foretakets billeddiagnostiske bredde vil økt bruk av kliniske konferanser via
telematikk mellom ortopedmiljøene og radiologmiljøene ved de to sykehusene være av kvalitetsmessig stor
betydning og dette bør settes i system med regelmessige kliniske konferanser. Slik situasjonen er i dag skjer
kommunikasjon mellom de to klinikkene primært skriftlig i form av rekvisisjon og beskrivelse. Involvering av
radiologisk/ortopedisk fagmiljø på UNN i de kliniske konferanser bør være et mål på sikt.
En bør videre vurdere om det er mulig å etablere ”pakkeløsninger” for bl.a. ryggutredning der billedopptak
med MR, klinisk vurdering av ortoped og oppfølging i ryggskoler legges til miljøet i Kirkenes.
Den til enhver tid tilgjengelige ortopediske spisskompetanse som våre ortopeder har bør nyttiggjøres bedre ved
at det utarbeides en oversikt over hvilke særskilte utredningstilbud den enkelte klinikk har et fortrinn for å ta.
Pasienter vil da kunne styres målrettet mot spesifikk ortopedspesialist og en kan organisere virksomheten lagt
opp som ”prosjektuker” ved de to klinikkene der en legger opp til en konsentrert innkalling og evt. behandling
av visse pasientgrupper. Felles venteliste i foretaket for ortopediske inngrep og tjenester vil kunne lette
planlegging og organisering etter de ovennevnte prinsipper, men er ikke en absolutt forutsetning.
Helse Finnmark bør ikke tilby ortopedisk utredning ved:
-

Nevromuskulære tilstander og medfødte misdannelser (region/landsfunksjon)
Dype svulster i bevegelsesapparat/skjelett (region/landsfunksjon)

B. Behandling:
Helse Finnmark bør kunne tilby ortopedisk behandling på følgende områder:
Konservativ behandling:
Alle tilstander som behandles med trening og fysikalsk behandling
Operativ behandling:
- total- og hemiprotese hofte
- hallux valgus og lignende (artrodese, hammertå osv.)
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-

artroskopi kne
artroskopi skulder (kun Klinikk Hammerfest)
carpal tunnel og lignende kir.minor

Faste og ambulerende ortopeder i samråd med klinikkledelse kunne definere og dokumentere særskilte
interesseområder med tanke på å legge til rette for særskilte ”prosjektuker”. Dette vil kunne bidra positivt til
avdelingens økonomi og i tillegg være et vesentlig bidrag til utdanningen av assistentlegene.
Følgende tilbud vil det være vanskelig/ikke riktig å etablere i Helse Finnmark fordi dette er teknisk vanskelige
inngrep som fordrer et større volum og en spisskompetanse i operasjonsteamet som det ikke vil være realistisk
oppnå i vårt foretak:
-

Kneprotese (må skje på ett sted med tilstrekkelig kompetanse og øvelse i hele operasjonsteamet)
Skulderproteser
Albueproteser
Ankelproteser
Artroskopi småledd
Operasjon av dype svulster
Forsiktighet ved tumores i axille og lyske
Rygg
Osteotomier (eksl. hallux valgus)
Revisjon hofteproteser i hofte?

2.2 Organisering av den akutte ortopedien i Helse Finnmark
Den kliniske undersøkelse og vurdering er det første og viktigste tiltaket i akutte situasjoner og supplert med relevant
billeddiagnostikk vil en kunne fastlå omfang av de fleste akutte ortopediske tilstander. Den diagnostiske utfordring
ligger i å inneha eller ha mulighet for å hente inn tilstrekkelig tolkningskompetanse mhp. hvilken konsekvens de
kliniske og radiologiske funn har i forholdt til iverksettelse av tiltak. Slik diagnostikk fordrer tilgang til radiolog og
ortoped med mulighet for direkte konferanse mellom aktørene.
Dette løses i dag med god kvalitet ved å ha vaktlaget fysisk samlet på samme sted (vakthavende lege, ortoped og
radiolog)
Alternativt er det med dagens telemedisinske løsninger mulig å gjennomføre en klinisk konferanse i samtid mellom
flere spesialister på forskjellige steder og med pasienten tilstede
Billedopptak kan gjøres tilgjengelig for enhver radiolog ved UNN, Hammerfest eller Kirkenes via Helsenettet.
Videokonferanseutstyr med direkte overføring fra skadestue/akuttmottak vil kunne gjøre det mulig å sette pasient,
vakthavende lege lokalt, ortoped og radiolog i direkte lydbildekonferanse for diskusjon og veiledning mhp.
gjennomføring og fortolkning av kliniske og billedmessige funn. Dette er en ny måte for klinisk samhandling innenfor
ortopedifaget og vil kreve en grundig planlegging og en forsøksperiode der en gjennomfører utprøvninger for å sikre at
slik samhandling gir forsvarlig kvalitet. Dette forutsetter også at samtlige ass.leger på kirurgisk avd. har en
grunnleggende ortopedisk trening før de settes i vakt.
Arbeidsgruppen ser følgende løsning for en faglig forsvarlig organisering av den akutte ortopedien:

A. Akutte tiltak som ikke kan vente (må initialt tas hånd om lokalt)
Både klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes må ha en 24-timers beredskap som takler
de akutte tiltak som må iverksettes raskest mulig:





Stanse blødninger
Skylle/rense åpne brudd og etablere nødvendige profylakse for å hindre infeksjon
Smertelindring og fiksering av åpne og lukkede brudd
Etablere og overvåke hemodynamisk balanse

I seg selv er dette standardiserte tiltak som ligger innenfor et område som kan og bør kunne takles av generell kirurg.
For nærmere diagnostikk og vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes forutsettes mulighet for klinisk konferanse
mellom radiolog, ortoped og vakthavende Dagens spesialistregler i generell kirurgi stiller ikke lengre krav til
ortopediske inngrep. Om vakthavende generell kirurg skal tildeles ansvar for tilstander som nevnt ovenfor fordres det at
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foretaket etablerer nødvendig opplæring av generell kirurgene samt utarbeider klare behandlingsrutiner. Dette har
foretaket både tilstrekkelig ortopedisk kompetanse til og mulighet for å gjennomføre innefor rammen av den
ortopediske virksomhet som skjer ved våre to sykehus i dag.

B. Akutte tilstander som ikke kan vente og der diagnosen medfører behandling ved/konsultasjon med UNN.
Enkelte akutte ortopediske tilstander er sjeldne, men av en slik alvorlighetsgrad at de krever behandling innen 6-24
timer ved særskilt kompetent ortopedisk avdeling med tilgang til supplerende spisskompetanse innen nevrologi,
nevrokirurgi, mikrobiologi og infeksjonsmedisin. Denne kompetanse er det kun mulig å bygge opp på store sykehus i
Norge.
Pasienter med disse tilstander skal i samråd med nærmeste kompetente ortopedimiljø transporteres så raskt som mulig
til nærmeste avdeling som er kvalifisert til å yte de nødvendige og endelige akutte ortopeditjenester dvs. både utredning
og behandling. Primært dreier dette seg om




Tversnittslesjoner i ryggrad
Skiveutglidning i rygg med blærelammelse
Bakterielle leddbetennelser

Ved melding av slik skade til lokalsykehuset skal vakthavende ortoped ved nærmeste ortopedisk senter med
nevrologiske spesialfunksjoner (for oss primært UNN) kontaktes. All videre håndtering av disse pasienter skjer ved,
eller inntil pasienten når frem, i samråd med vakthavende ortoped UNN.
Der værforhold eller andre forhold umuliggjør tilgang på luftambulanse slik at pasienten midlertidig må tas inn til ett av
våre to lokalsykehus for stabiliserende, smertelindrende og akutt forebyggende behandling, vil det være avgjørende for
mulighetene til å hjelpe pasienten at det er etablert en infrastruktur og rutiner for bruk av telemedisinske løsninger som
sikrer at det lokale vaktteamet kan stå i direkte klinisk konferanse med spesialistene ved det sentrale sykehuset (UNN).

C. Akutte tilstander som kan vente og evt. behandles planlagt fortrinnsvis på dagtid
Tilstander som kan/skal vente og som fortrinnsvis på dagtid ved ortopedisk avd./post er


Endelig vurdering/reponering/fiksering åpne og lukkede brudd
 lårhalsbrudd innen 2 døgn
 håndleddsbrudd innen 7 døgn
 andre ekstremitetsbrudd og brudd i aksialt skjelett (uten stor blødning eller
nevrologisk utfall) innen 3 døgn

Dette er tilstander som vi bør kunne forventes håndtert ved både Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes.
Utfordringen her er igjen mulighet for rett diagnostikk jmfr. innledningen og en god pleiemessig ivaretakelse av
pasienten som skaper trygghet.
De senere års medisinske utvikling med mulighet for å overvåke, lindre og stabilisere akutte ortopediske pasienter i
påvente av endelig operasjon har bidratt til at retningslinjer for hvor fort en pasient bør tas til operasjon av hensyn til det
endelige resultat, risiko for å forverre tilstanden eller påføre annen skade, er blitt endret. Planlagt inngrep på dagtid er,
der hvor det er faglig forsvarlig av hensyn til det endelige resultatet å foretrekke fremfor akutt intervensjon nattestid.
Dette utfordrer imidlertid måten vi tradisjonelt har utnyttet operasjonsstuekapasiteten og våre operasjonsteam på. En
forskyvning av akutte ortopediske inngrep fra nattestid til planlagte inngrep så snart som mulig på dagtid øker behovet
for tilgjengelighet til operasjonsstuer og -personell på dagtid. En løsning kan her være å utvide den planlagte driften på
operasjonsstuene med noen ekstra timer ut over ettermiddagen i forhold til dagens planlagte operasjonsprogram.
Som det fremgår av tabell 4 kom det samlet inn ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes 21 pasienter med
lårhalsbrudd i tidsrommet mellom klokken 2200 og 0800 i toårsperioden 2004 og 2005. Dvs. i snitt for hele Helse
Finnmark 10-11 pasienter i året. Om en forutsetter at de fordeler seg jevnt mellom de to sykehusene i htt.
befolkningstallet betyr det at det ankommer 4 til Kirkenes og 6 til Hammerfest per år med lårhalsbrudd nattestid.
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2.3 Organisering av det faglige opplegget for utdanningskandidater
Klinikk Hammerfest har i dag godkjenning som utdanningsinstitusjon gruppe II for 2 assistentleger innen spesialiteten i
ortopedi med 3 års tellende tjeneste.
På bakgrunn av den ortopediske virksomhet som fremkommer av statistikken ved Klinikk Kirkenes bør det være
grunnlag for å kunne søke om å få også Klinikk Kirkenes tellende som utdanningsinstitusjon gruppe II for 1
assistentlege innen ortopedi med 1 års tellende tjeneste.
Inntil 2 år med generell kirurgi teller som utdanningen frem mot spesialiteten i ortopedi. Om en da legger til ytterligere
1 års ortopedisk tjeneste vil en utdanningskandidat ha mulighet for å ha inntil 3 år av sin hovedutdanning til
spesialiteten i ortopedi ved Klinikk Kirkenes. Dette ser gruppen som et viktig bidrag i arbeidet med å rekruttere og
stabilisere assistentleger og overleger til kirurgisk avd.
Læresituasjonen for en spesialistkandidat ved Klinikk Kirkenes ansees som optimal med tanke på at en stort sett jobber
1 til 1 med sin læremester og får gjort et betydelig antall inngrep som trengs i forhold til operasjonslisten.
Utdanningsstilling forutsetter en stabil og forutsigbar bemanning som er villig til å ta ansvar for en utdanningskandidat.
Ystad-stafetten, slik som den fungerer i dag, vil etter arbeidsgruppens vurdering kunne godkjennes som en tilstrekkelig
stabil tjeneste. En mer tilfeldig stafett der overlegene skifter oftere og kommer fra forskjellige miljø vil vanskeligere
kunne kvalifisere for godkjenning av utdanningsstilling.
Ved opprettelse av en evt. utdanningsstilling ved klinikk Kirkenes bør dette skje i et samarbeid med Klinikk
Hammerfest der både mulighet for å operere/gå vakter under enkelte prosjektuker i Hammerfest og felles teoretisk
undervisning bør kunne gjennomføres. Også UNN (forutsatt at den ortopediske avdelingen fungerer) vil kunne bidra på
samme måte i forhold til utdanningskandidater innen ortopedi i Helse Finnmark.
Spesialistlegesenteret i Alta bør også i større grad vurderes tatt i bruk som utdanningssted for assistentlegene innen
ortopedi. Primærlegene i Alta etterlyser særlig mulighet for å kunne få økt mulighetene for kontroller av enklere brudd
og second opinion på brudd og behandling som er gjennomført på legevakt for eksempel i løpet av helgen. Dette fordrer
igjen mye av de samme mulighetene for tverrfaglig klinisk konferanse som skisseres innledningsvis under punkt 2.2.
Med et fokus på å bygge et robust ortopedisk miljø i Helse Finnmark som ikke står og faller på den enkelte spesialist er
arbeidsgruppen av den oppfatning at spesialistlegesenteret i Alta bør rendyrkes som en diagnostisk poliklinikk mens
operative inngrep/dagkirurgi primært burde samles i Hammerfest.
Dersom en velger å bygge videre på dagens modell der også et betydelig antall inngrep gjøres i Alta må assistentlegene
følge med spesialistene til Alta for å få tilstrekkelig trening/opplæring – volumet blir ellers fort for lite i Hammerfest for
2 assistentlegestillinger.
Mht. utdanning av turnusleger og godkjenning av klinikkene i Hammerfest og Kirkenes som turnussted, er.
arbeidsgruppens oppfatning at den virksomhet og de løsninger som er skissert i denne rapport ivaretar behovet for
kvalifisert supervisjon innen ortopedi av turnuslegene i hht. målbeskrivelse for turnustjenesten.
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Del 3 Oppsummering
Både Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes har i dag en god og forsvarlig ortopedisk tjeneste. Det er verken faglig
forsvarlig eller realistisk å se for seg at èn fast overlege vil kunne dekke behovet for ortopediske tjenester i Kirkenes. Til
det er behovet for ortopediske tjenester (pasientvolumet) i sykehusets opptaksområde for lite, samtidig som
spennvidden i behovene blir for stor til at èn ortoped alene vil kunne dekke dette faglig forsvarlig. Det er følgelig heller
ingen løsning å styrke miljøet i Kirkenes med ytterligere overlegestillinger innen ortopedi.
Løsningen for Klinikk Kirkenes ligger i èn fast etablert ortopedilinje med faste ambulerende spesialister, fortrinnsvis fra
samme norske ortopediske miljø og aller helst burde det vært fra UNN. Så lenge dette ikke er en reell mulighet er
Ystad-stafetten med 4 faste ambulerende ortopeder et faglig meget godt alternativ.
Den ortopediske virksomheten i Helse Finnmark må i langt større grad enn i dag sees under ett og ha en klar forankring
i foretakets ortopediske senter i Hammerfest. Arbeidsgruppen peker på at dette kan oppnås ved en mer fleksibel bruk av
Ystad-ortopedene der de også bidrar på sine spesialfelt ved Klinikk Hammerfest samtidig som de faste ortopedene i
Hammerfest får regelmessige tjenesteuker ved Klinikk Kirkenes.
Det bør vurderes felles ventelister og en viss intern funksjonsfordeling for å sikre at operasjonsteamene får den
nødvendige mengdetrening til å sikre et kvalitativt godt resultat. Avdelingsoverlegen ved ortopedisk avd. i Hammerfest
må ha et overordnet lederansvar for utvikling og oppfølging av ortopedimiljøene ved begge klinikkene.
Felles ortopediske behandlingsretningslinjer og retningslinjer for felles utstyrssortement må utarbeides basert på størst
mulig grad av felles retningslinjer innen Helse Nord.
På utdanningssiden er det et godt grunnlag for å opprettholde de to utdanningsstillingene innen ortopedi ved Klinikks
Hammerfest. På bakgrunn av den virksomhetsstatistikk som foreligger og den stabilitet som i dag råder med Ystadstafetten ved Klinikk Kirkenes er det grunnlag for også å søke om godkjenning av Klinikk Kirkenes som utdanningssted
for ortoped. Dagens ordning for ortopedien i foretaket sikrer også at turnuslegene får sin nødvendige trening i basal
ortopedi i hht. retningslinjene for turnustjenesten.
Arbeidsgruppen ser at utviklingen innen ortopedifaget, intensivmedisin og IKT/telemedisin samt behovet for akutte
ortopediske tjenester på vakt i hht. den konsensus som i dag råder nasjonalt/internasjonalt, gjør det faglig forsvarlig å
prøve ut en alternativ organisering av den ortopediske vaktberedskapen ved Klinikk Kirkenes, slik det skisseres under
pkt. 2.2.
Arbeidsgruppen forutsetter at en slik utprøvning gjennomføres som et vel planlagt prosjekt. Assistentlegene og de
ambulerende ortopedene fra Ystad tilknyttet Kirurgisk avdeling i Kirkenes må gis en sentral plass i utformingen,
oppfølgingen og evalueringen av et evt. prøveprosjekt. Den telemedisinske infrastruktur må være på plass og i stabil
drift (inkludert at de aktuelle brukere av systemet har fått nødvendig opplæring). Assistentlegene ved kirurgisk avd. må
på forhånd ha gjennomført grunnleggende ortopedisk trening mhp. akutte ortopediske tiltak i hht. listen som
fremkommer under pkt. 2.2.A.
I prøveperioden vil Ystad-ortopedene være en viktig ressurs mhp. second opinion for å kunne sammenholde de
diagnostiske og terapeutiske vurderinger gjort i den klinisk telemedisinske konferanse med resultatene gjort ved en
klinisk undersøkelse av ortoped tilstede i Kirkenes.
Etter endt prøveperiode må resultatene oppsummeres og ordningen evalueres av prosjektgruppen før endelig avgjørelse
evt. kan tas mhp. om den skisserte modell bør være en permanent ordning for fremtidig organiseringen av den
ortopediske beredskapen ved Klinikk Kirkenes.
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Vedlegg 2

Vedlegg 3

Administrasjonen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. DESEMBER 2006
Tilstede:

Styreleder Trine Magnus
Nestleder Ketil Holmgren
Inger Lise Balandin
Staal Nilsen
Ulf Syversen
Irene Skiri
Ally Nyheim
Øyvin Grongstad
Tove I. Olsen
Pal Ivan

Forfall:

Marte Vibstad
Ragnhild N. Nystad
Fra administrasjonen møtte:
Adm.dir. Bjørn Engum
Økonomisjef Jan-Erik Hansen
Adm.kons. Sidsel B. Johnsen som førte protokollen

Sak 51/2006

Godkjenning av innkalling og saksliste

Tilrådning:

Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak:

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste

Sak 52/2006

Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. oktober 2006

Tilrådning:

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 23. oktober 2006

Vedtak:

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig protokoll fra styremøte 23.
oktober 2006

Sak 53/2006

Budsjett 2007

Tilrådning:

Direktøren anbefaler at styret fatter følgende vedtak vedrørende budsjett for 2007:
1. Styret i Helse Finnmark HF konstaterer at med utgangspunkt i
resultatprognose for 2006, har foretaket en økonomisk ubalanse i
størrelsesorden 100 millioner kroner. Av dette utgjør avskrivingskostnader
og ekstra pensjonsforpliktelser på 25 millioner kroner som blir løst gjennom
Statsbudsjettet for 2007.
2. Helse Finnmark har et uløst økonomisk problem i størrelsesorden 30
millioner kroner knyttet til finansiering av sykestueplassene, AMK-struktur
og pediatri. Det pågår et nasjonalt/regionalt arbeid for å løse dette, og det
vises til styresak 101-2006 i Helse Nord vedrørende forslag om utsettelse av
balansekravet. Styret i Helse Finnmark avventer beslutningene i styret i
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

Helse Nord før evt. nye kostnadsreduserende tiltak besluttes for å komme i
økonomisk balanse.
Styret vedtar direktørens forslag til tiltak for å redusere kostnadene i 2007
med 45 millioner kroner og godkjenner direktørens budsjettforslag.
Styret er inneforstått med følgende konsekvenser av tiltakene:
a. Tiltakene går forholdsvis hardt ut over stab- og støttefunksjonene i
foretaket. Dette vil påvirke den administrative støtten og servicen
som ytes til foretakets medisinske og kliniske virksomhet.
b. En samlokalisering av avdeling for fysikalsk medisin og
rehabilitering (FMR) med medisinsk avdeling og fleksibel bruk av
senger i 1. og 2. etasje i Klinikk Kirkenes, stiller betydelige
utfordringer til planlegging og organisering av behandlingstilbudet,
og kan tidvis redusere dagens kapasitet på 6 senger. I forbindelse
med den planlagte renoveringen av Kirkenes sykehus, vil en løsning
av dette forholdet ha høy prioritet.
c. Tidligere styrevedtak innenfor ortopedi i Helse Nord/Helse
Finnmark forventes gjennomført.
Tidligere styrevedtak vedrørende omstilling og nedbemanning legges til
grunn for gjennomføring av tiltakene.
Styret er inneforstått med at det ikke er lagt inn reserver i forhold til
uforutsette hendelser eller belastningstopper. Dette stiller ekstra store krav
til og gir store utfordringer for ansatte og ledere i Helse Finnmark.
På bakgrunn av likviditetsprognose for 2007 ber styret Helse Nord RHF om
å øke grensen for kassakreditt fra 325 millioner kroner til 375 millioner
kroner
Styret ber om egen rapport pr. 1 tertial vedr. kvalitet og opprettholdelse av
kapasitet for FMR i Kirkenes

Ally Nyheim, Pal Ivan, Øyvind Grongstad og Tove I. Olsen la frem
alternativt forslag til direktørens tilrådning:
1.Styret foreslår at man setter som mål at sykefraværet skal ned med 4%, og ber
om at direktøren har full fokus på dette, da det er et stort potensial på dette
området, hva gjelder innsparing av vikarbruk og innleie av personale.
2. Styret foreslår at det gjøres grundig vurdering av strykeprosenten på opr. I
Helse Finnmark, spesielt Hammerfest, ber om tilbakemelding til styret.
3. Styret forventer en plan for hvordan Helse Finnmark skal gjennomføre
vridning av inneliggende behandling til mer dagbehandling.
4. Styret ber om at koordinering av pasienter som innkalles og kommer til
ktr./innleggelser i Helse Finnmark skal sees på og være i fokus, slik at
pasientene unngår unødig reisetid, og at Helse Finnmark sparer på
transportutgifter.
5. Styret forventer at samarbeidet mellom Helse Finnmark og UNN styrkes
gjennom at UNN må styre sine venteliste-pasienter også til Helse Finnmark, for
de behandlinger Helse Finnmark også kan utføre.
De økonomiske rammer som foreligger for Helse Finnmark for 2007 er ikke
forenelig med et fullverdig helsetilbud til befolkningen i Finnmark.
For å oppnå økonomisk balanse i Helse Finnmark, vil det kreves så stor
omlegging og reduksjon av tilbudene at det blir følgende konsekvenser av dette:
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Ventelister vil øke, pasientrettighetsloven kan brytes, rekruttering av
fagfolk vil bli umulig, sykefraværet vil øke, økt smittefare pga mindre
renhold, mindre inntjening gjennom DRG pga nedskjæring av sekretærer.
Styret er bekymret for å gjennomføre alle tiltakene, uten at der er gjennomgått
en grundig konsekvensvurdering og kostnadsvurdering av tiltakene. Styret er
bekymret for at det ikke blir samsvar mellom oppgaver og ressurser, i fht ”God
Vakt” rapporten.
Styret beklager at det ikke er samsvar mellom pasientrettigheter og finansiering
av det tilbudet som skal oppfylle disse rettighetene.
Styret ber Helse Nord derfor om at 2007-budsjettet reguleres ved at Helse
Finnmark får gå med 50 millioner i underskudd med budsjettbalanse innen de 4
neste årene, der Helse Finnmark kan få satt sammen en budsjettplan for denne
perioden og utformet grundige tiltak, med gode prosesser.
Det ble stemt over 2 forslag til vedtak. Direktørens tilrådning ble vedtatt
mot 4 stemmer.
Vedtak:
1. Styret i Helse Finnmark HF konstaterer at med utgangspunkt i
resultatprognose for 2006, har foretaket en økonomisk ubalanse i
størrelsesorden 100 millioner kroner. Av dette utgjør avskrivingskostnader
og ekstra pensjonsforpliktelser på 25 millioner kroner som blir løst gjennom
Statsbudsjettet for 2007.
2. Helse Finnmark har et uløst økonomisk problem i størrelsesorden 30
millioner kroner knyttet til finansiering av sykestueplassene, AMK-struktur
og pediatri. Det pågår et nasjonalt/regionalt arbeid for å løse dette, og det
vises til styresak 101-2006 i Helse Nord vedrørende forslag om utsettelse av
balansekravet. Styret i Helse Finnmark avventer beslutningene i styret i
Helse Nord før evt. nye kostnadsreduserende tiltak besluttes for å komme i
økonomisk balanse.
3. Styret vedtar direktørens forslag til tiltak for å redusere kostnadene i 2007
med 45 millioner kroner og godkjenner direktørens budsjettforslag.
4. Styret er inneforstått med følgende konsekvenser av tiltakene:
a. Tiltakene går forholdsvis hardt ut over stab- og støttefunksjonene i
foretaket. Dette vil påvirke den administrative støtten og servicen
som ytes til foretakets medisinske og kliniske virksomhet.
b. En samlokalisering av avdeling for fysikalsk medisin og
rehabilitering (FMR) med medisinsk avdeling og fleksibel bruk av
senger i 1. og 2. etasje i Klinikk Kirkenes, stiller betydelige
utfordringer til planlegging og organisering av behandlingstilbudet,
og kan tidvis redusere dagens kapasitet på 6 senger. I forbindelse
med den planlagte renoveringen av Kirkenes sykehus, vil en løsning
av dette forholdet ha høy prioritet.
c. Tidligere styrevedtak innenfor ortopedi i Helse Nord/Helse
Finnmark forventes gjennomført.
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5. Tidligere styrevedtak vedrørende omstilling og nedbemanning legges til
grunn for gjennomføring av tiltakene.
6. Styret er inneforstått med at det ikke er lagt inn reserver i forhold til
uforutsette hendelser eller belastningstopper. Dette stiller ekstra store krav
til og gir store utfordringer for ansatte og ledere i Helse Finnmark.
7. På bakgrunn av likviditetsprognose for 2007 ber styret Helse Nord RHF om
å øke grensen for kassakreditt fra 325 millioner kroner til 375 millioner
kroner
8. Styret ber om egen rapport pr. 1 tertial 2007 vedr. opprettholdelse av
kvalitet og kapasitet for FMR i Kirkenes
Protokolltilførsel til styresak 53/2006.
Styrerepresentantene Ally Nyheim, Tove I Olsen, Pal Ivan og Øyvin Grongstad kan
ikke stå inne for dette vedtaket, som et splittet styre i Helse Finnmark HF har gjort.
Vi beklager på det sterkeste at styret vedtar tiltak/kutt som er stikk i strid med
anbefalingene fra fagmiljø, ikke bare internt i Helse Finnmark HF, men også
eksternt. Dette gjelder spesielt sakene som omhandler ortopediberedskapen i
Kirkenes og sammenslåingene av FMR og medisinsk avdeling. Vi mener også at
sammenslåingen av FMR og medisin er imot styringsdokumentet, både fra Helse
Nord RHF og departementet.
Vi mener konsekvensene av budsjettet ikke er godt nok belyst. Vi anser budsjettet
som urealistisk og ikke medisinsk forsvarlig. Dette vil gå vesentlig ut over
pasienttilbudet til pasientene i finnmark og vil være en stor belastning for de ansatte
og arbeidsmiljøet. Dette beklager vi på det sterkeste.
Sak 54/2006

Regnskap per oktober 2006

Tilrådning:

Styret for Helse Finnmark HF tar regnskapsrapporten per oktober 2006 til
orientering

Vedtak:

Styret for Helse Finnmark HF tar regnskapsrapport per oktober 2006 til orientering.
Styret er bekymret for den negative utviklingen i oktober og ser behovet for
oppfølging av vedtatte tiltak spesielt for Klinikk Kirkenes og mht pasienttransport.

Sak 55/2006

Styremøter i Helse Finnmark HF 2007

Tilrådning:

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner foreslåtte datoer/sted for avvikling av
styremøter i 2007.

Vedtak:

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig foreslåtte datoer/sted for
avvikling av styremøter i 2007, og at det i møteplanen medtas 2 styreseminar.

Sak 56/2006

Referatsaker

Tilrådning:

Styret for Helse Finnmark Hf tar referatsakene til orientering

Vedtak:

Styret for Helse Finnmark HF tar enstemmig referatsakene til orientering
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Sak 57/2006

Evt.
Dette var siste styremøte for adm.dir. Bjørn Engum og styreleder Trine Magnus
takket direktøren for innsatsen i Helse Finnmark. Han fikk deretter overrakt et
bilde av nordlyset i Finnmark laget av kunstner Eva Arnesen.

Sak 58/2006

Muntlig orientering om tilsetting av ny direktør i Helse Finnmark HF – lukket
møte

Møtet avsluttet kl. 13.50

Protokoll godkjent av styreleder Trine Magnus i etterkant av styremøte

Neste styremøte avholdes 8. februar 2007 i Kirkenes.
Sidsel B. Johnsen
referent
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Vedlegg 4

Møtedato: 23. november 2011
Arkivnr.:

Styresak 135-2011

Saksbeh/tlf: Anca Heyd, 75 51 29 81

Dato: 11.11.2011

Elektiv ortopedi i Helse Nord
– revidert funksjonsfordeling

Formål/sammendrag
I denne styresaken foreslås en revidering av funksjonsfordelingen for elektiv ortopedi i Helse
Nord som er i tråd med dagens organisasjonsstruktur.
Funksjonsfordeling for elektiv ortopedi i Helse Nord ble vedtatt i 2004. Etter at vedtaket ble
fattet har helseforetakene gjennomgått en rekke organisatoriske endringer, blant annet ble
Hålogalandssykehuset HF oppløst, og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og
Nordlandssykehuset HF (NLSH) har fått klinikkstruktur.
Forslag til endringer i funksjonsfordelingen er utarbeidet av Regionalt fagråd i ortopedi og
innebærer ingen strukturelle endringer eller endringer i vaktberedskap på sykehusene i
regionen.
Kvalitet, trygghet og respekt
En tilpasning av tidligere vedtak som tar hensyn til de foretatte endringene og utviklingen på
området er nødvendig for å kunne ivareta våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.
Når funksjonsfordelingen er i tråd med dagens struktur vil dette sikre rett kompetanse på rett
plass til enhver tid og dermed sørge for en god kvalitet på tjenesten. Klare retningslinjer som
er oppdatert i tråd med utviklingen de siste årene, sørger for trygghet og respekt både for
pasientene og helsepersonellet i regionen ved at det er etablert en felles forståelse for
hverandres oppgaver og grenser.
Bakgrunn/fakta
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 55-2004 Organisering av elektiv ortopedi i Helse
Nord i styremøte, den 31.august 2004. Styret fattet følgende vedtak i punkt 1 og 2:
1. Det framlagte forslag om å samle de ortopediske fagressursene og tilbudene ved ett senter
i hvert helseforetak vedtas.
2. Sentralisering av den ortopediske lavvolum virksomheten vedtas i tråd med
prosjektgruppens anbefalinger om funksjonsfordeling/sentralisering slik:



UNN skal ha ansvar for all instrumentell ryggbehandling, håndkirurgi, avansert
revmakirurgi (ev. Bodø i tillegg), tumor, nevroortopedi, bløtdelssarkomer,
barneortopedi, og all større traumatologi.
UNN og Nordlandssykehuset Bodø skal ha ansvar for all revisjonskirurgi og
usementert protesekirurgi.



Ikke-instrumentell ryggbehandling skal kun foregå ved UNN, Nordlandssykehuset
Bodø, Helgelandssykehuset Rana.

3. …
Dette vedtaket oppleves i helseforetakene som en hindring, da det ikke tilsvarer dagens
struktur og ble fattet under andre forutsetninger (blant annet ble Hålogalandssykehuset HF
oppløst, og UNN og NLSH har fått klinikkstruktur).
I desember 2010 ble ortopedien behandlet i direktørmøte. I oppsummeringen peker man blant
annet på følgende problemstilling:
RHF skal gjennomgå den vedtatte funksjonsfordelingen innen ortopedi, fordi den ikke egner
seg i dagens situasjon (bl.a. fordi UNN og NLSH nå er klinikkorganisert)
Regionalt fagrådet for ortopedi har utarbeidet forslag til funksjonsfordeling for ortopedi.
Følgende endringer i tidligere vedtak foreslås:
Forslag til endring styrets vedtak, punkt 1:
Prinsippet skal være at det faglige ansvaret legges slik at det sikrer større bærekraftige
miljøer. Hvordan dette organiseres, er opp til foretaket å bestemme, men vedtatt ny
funksjonsfordeling skal følges. Den som har den faglige ledelsen kan delegere dedikerte
oppgaver til enkelte personer/avdelinger.
Det synes ikke å være behov for døgnkontinuerlig ortopedisk vaktberedskap ved alle
sykehus hvor det utføres f. eks. elektiv ortopedi. Det er ikke hensiktsmessig å ha slik
vaktberedskap i Kirkenes, Narvik, Vesterålen, Lofoten, Sandnessjøen og Mosjøen. For å
sikre god ivaretakelse av pasienter ved akutte situasjoner foreslår fagrådet at det
utarbeides lokale/regionale retningslinjer for håndtering av akutte situasjoner ved sykehus
uten ortopedisk døgnberedskap.
På lokalsykehus med ortopedisk vaktberedskap skal det være minst 4
stillingshjemler/ansatte ortopeder. Disse skal også utdanne spesialister. Det anbefales
minst 2 LIS ved hvert slikt sykehus i tråd med anbefalinger fra spesialistkomiteen i
ortopedisk kirurgi.
Forslag til endring i styrets vedtak, punk 2:
Det er behov for presiseringer i styrevedtak 2, funksjonsfordeling, i henhold til ny utvikling i
faget, ny organisering og av hensyn til kvalitetssikring.
Følgende funksjonsdeling foreslås:
Ryggkirurgi
- All instrumentell ryggkirurgi og all cervical og thoracal kirurgi gjøres i UNN.
Håndkirurgi
- Komplisert håndkirurgi skal opereres i ett senter i UNN og konsentreres til få hender.
Fagrådet skal utarbeide en liste etter forslag fra UNN og drøfting i fagmiljøet.

Barneortopedi
- Barneortopedi skal inntil videre gjøres i UNN (ett senter) og NLSH (ett senter) da det
ikke er kapasitet i UNN for å ta unna ventelistene. På sikt er det behov for en ny
organisering av barneortopedien. UNN og NLSH skal samarbeide om dette og komme
med forslag for videre organisering innen utgangen av 2011. Ansvaret for arbeidet
legges til UNN. Alle ortopediske miljøer kan og skal gjøre enkle prosedyrer som f.
eks. konservativ behandling av klumpføtter. Presiseringer vil komme etter hvert som
overnevnte samarbeid mellom NLSH/Bodø og UNN/Tromsø kommer i gang.
Revmakirurgi
- Alle sykehus kan gjennomføre revmakirurgi dersom de har mulighet for tverrfaglig
behandling med revmatolog der det er nødvendig. Unntak er proteser i ankel, albu og
håndledd, disse skal kun opereres ved ett senter i UNN. Behandling av
barnerevmatologi er sentralisert på nasjonalt plan til Rikshospitalet.
Arthroskopi
- Artroskopi av albue skal kun gjøres ved ett senter i UNN og NLSH.
Bløtdelssarkomer
- Nord-Norge skal ha kompetanse på utredning og behandling av bein- og
bløtdelssarkomer i UNN (ett senter) i samarbeid med et nasjonalt senter. Pasientene
skal henvises til UNN/Tromsø slik at kompetansen sikres i regionen, men dette skal
ikke gå utover tiden for endelig behandling. Når det gjelder behandling av
bensarkomer skal disse sentraliseres til Radiumhospitalet eller Haukeland sykehus på
grunn av lite volum nasjonalt. Man skal enes i Helse- Nord om hvilket senter på
nasjonalt nivå som brukes. UNN får ansvaret for å lage samarbeidsavtale med dette
senteret og informere fagmiljøene i alle foretak i RHFet.
Revisjoner:
- All revisjonskirurgi skal gjøres i ett senter i UNN og ett senter i Nordlandssykehuset.
Unntak for tidlige revisjoner av proteseinfeksjoner og luksasjoner samt ukomplisert
utskifting fra Uniprotese til totalproteser i kne. Disse kan gjøres utenom senteret i
UNN og Nordlandssykehuset. Komplekse kneligamentskader og sekveler av disse skal
behandles ved UNN/Tromsø. Avansert bruskkirurgi sentraliseres til Tromsø.
Revisjoner av korsbånd skal legges til UNN/Tromsø og NLSH/Bodø.
Hovedprinsipp må være at vikarer ikke brukes til høy spesialiserte tjenester på
lokalsykehusene. Unntak er hvor vikarene er leid inn med formålet å utføre en spesiell
type behandling i samråd med den faglig ansvarlige ledelsen i foretaket.
UNN kan delegere ansvaret for operasjonstyper som i utgangspunktet er funksjonsfordelt
til andre sykehus i Helse Nord.
Medbestemmelse
Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling vil bli drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 14. november 2011.
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes eller legges frem ved møtestart.
Brukermedvirkning
Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling vil bli behandlet av det Regionale
Brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 21. november 2011. Protokoll fra dette møtet
ettersendes eller legges frem ved møtestart.

Vurdering
Adm. direktør mener at det er nødvendig med et nytt vedtak som er tilpasset dagens struktur,
slik at det kan jobbes med å bygge opp ortopedien og stoppe lekkasje ut av regionene samt
redusere ventelister. Forslag til vedtak gjør det enklere å utnytte resursene i helseforetakene
på en tilfredsstillende måte.
Det overordnede prinsippet skal være at det faglige ansvaret legges slik at det sikrer større
bærekraftige miljøer. Hvordan dette organiseres, er opp til det enkelte helseforetak å
bestemme, men vedtatt ny funksjonsfordeling skal følges. Den som har den faglige ledelsen,
kan delegere dedikerte oppgaver til enkelte personer/enheter.
Det synes ikke å være behov for døgnkontinuerlig ortopedisk vaktberedskap ved alle sykehus
hvor det utføres elektiv ortopedi. Det er ikke hensiktsmessig å ha ortopedisk vaktberedskap i
Kirkenes, Narvik, Vesterålen, Lofoten, Sandnessjøen og Mosjøen. For å sikre god
ivaretakelse av pasienter ved akutte situasjoner foreslår fagrådet at det utarbeides
lokale/regionale retningslinjer for håndtering av akutte situasjoner ved sykehus uten
ortopedisk døgnberedskap.
På lokalsykehus med ortopedisk vaktberedskap skal det være minst fire stillingshjemler
overlege ortopedi. Disse skal også utdanne spesialister. Det anbefales minst to hjemler til LIS
ortopedi ved hvert slikt sykehus i tråd med anbefalinger fra spesialistkomiteen i ortopedisk
kirurgi.
Hovedprinsippet må være at korttidsvikarer ikke brukes til høy spesialiserte tjenester på
lokalsykehusene. Unntak er hvor vikarene er leid inn med formålet å utføre en spesiell type
behandling i samråd med den faglig ansvarlige ledelsen i foretaket.
Konklusjon
Adm. direktør mener det er riktig å revidere funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i tråd
med gjeldende organisasjonsstruktur i Helse Nord.
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner revidert funksjonsfordeling for ortopedisk
kirurgi i Helse Nord som beskrevet.
Adm. direktør mener at det er nødvendig å utarbeide regionale retningslinjer for håndtering av
akutte situasjoner ved sykehus uten ortopedisk døgnberedskap.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret godkjenner revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i Helse Nord som
fremlagt.
2. Helseforetakene bes om å implementere revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi
i Helse Nord.

3. Regionalt fagråd i ortopedi gis i oppdrag å utarbeide regionale retningslinjer for
håndtering av akutte situasjoner ved sykehus uten ortopedisk døgnberedskap.

Bodø, den 11. november 2011

Lars Vorland
Adm. direktør
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Rapport utarbeidet av Anders Walløe

15.01.12

Om ortopediordningen ved Kirkenes sykehus.
Bakgrunn
Det er opprettet tilsynssak fra Helsetilsynet i Finnmark overfor Helse Finnmark i brev av
01.12.2011 der Helsetilsynet ber om en redegjørelse i forbindelse med eksisterende ordning
på bakgrunn av henvendelse mottatt fra Kirkenes Sykehus og på bakgrunn av sakens omtale i
media.
Direktøren i Helse Finnmark, Hans Petter Fundingsrud, besluttet den 20/12-2011 å nedsette et
evalueringsutvalg for å se på ordningen om bortfall av helgeortopedi på Kirkenes sykehus.
Evaluering av ordningen skal bidra til å stake ut veien for kvalitetsforbedring av det
ortopediske tilbudet ved Klinikk Kirkenes.
Undertegnede Anders Walløe, er blitt anmodet om å gå igjennom journaler på de pasienter
som ble innlagt som ø.hjelp ved sykehuset i Kirkenes første halvår 2011 og vurdere
kvaliteten på det arbeidet som er gjort med disse pasientene.
Det vil være kjent at jeg ledet en gruppe som foreslo en prøveordning for organiseringen av
ortopedi tilbudet i Kirkenes (2006). Jeg er kjent med innholdet i notatet fra assistentlege
Kristine Lindemann våren 2009 og konklusjonene i arbeidet fra avdelingsoverlege Oddvar
Kvalsvik. Jeg har intervjuet radiolog Vibeke Seierstad angående digital overføring av
røntgenbilder i Finnmark.
Forutsetningene for å prøve en ordning uten ortoped bakvakt ved sykehuset i Kirkenes synes
ikke å være fulgt opp. Dette har skapt frustrasjon hos leger og befolkning i Kirkenes.
Ordningen er ikke evaluert og det er usikkert om ordningen kan fortsette. Forutsetningen for
forslaget fra min gruppe i 2006 var ikke å spare penger, men sikre et godt kvalitativt tilbud til
befolkningen som skal betjenes av en ortoped og en organisering som ikke skulle være
avhengig av en permanent vikar stafett.

Metode
Journalene på de 126 pasientene som var innlagt og registrert som ø.hjelp ved sykehuset i
Kirkenes (KS) i første halvår 2011 er gått igjennom ved hjelp av digital tilgang til DIPS.
Pasientene var ført opp på en liste som var grunnlaget for arbeidet til Kvalsvik. Søkingen av
pasientene er ikke gjort av meg. Jeg gikk inn på journalene til samtlige pasienter fra listen. Jeg
registrerte dato med ukedag (kalender for 2011 var tilgjengelig) for innleggelse, sjekket
diagnosen i forhold til hva som var registrert, leste innkomstjournal, evt.
operasjonsbeskrivelse og epikrise. I noen av journalene var det nødvendig å søke ytterligere
opplysninger. På pasientlisten ble det ført inn kompletterende opplysninger som framgikk av
journalen. I de tilfeller der det kunne diskuteres om diagnostikk, behandling eller håndtering
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var mangelfull ble det gjort anmerkninger i margen med fortløpende nummer og ytterligere
kommentarer på separat ark.

Resultater
Det var 126 registrerte ”pasienter”, men 28 var registrert flere ganger. Enten på grunn av flere
diagnoser ved samme innleggelse (16) eller reinnleggelse etter primært opphold ved annet
sykehus (2) og planlagt tilbakeflytting (6) av pasienter som primært var behandlet i Kirkenes.
Det var 4 reinnleggelser for postoperative komplikasjoner. Det forelå registrering av planlagte
innleggelser (4) for operasjoner etter tidligere besøk ved poliklinikken noen dager tidligere og
en enkel akutt operasjon som måtte overnatte.
Det er derfor 93 pasienter som ble innlagt for akutt tilstand. Jeg har ikke tidspunktene for
innleggelse, men 35 pasienter (av 93) ble innlagt på fredag (8), lørdag (10) og søndag (17).
En pasient med menisk skade innlagt fredag ble ventende i 6 døgn. Det var kontakt med
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). To pasienter ventet til mandag, ingen med
skadelig venting.
Lørdag var det to pasienter som venter 2 døgn. Ingen med skadelig venting (ankel og
håndledd). En pasient ble sendt og operert på UNN. En pasient hadde skade som bør sendes
og ble sendt. Det var en pasient man ville sende, men pasienten nektet (rus og sårskade).
Ytterligere to pasienter førte til kontakt med (Hammerfest sykehus (HS) eller UNN. En av
disse ble sendt.
Søndag ventet 2 pasienter på operasjon. Ingen med skadelig venting. En pasient ble diskutert
med HS. Tre pasienter ble sendt, en av disse tilhørte kategori som bør sendes (pasienten ble
operert etter 6 dager).
Det ble innlagt 26 pasienter med diagnose brudd i øvre femur (fr.colli fem/fr.pertr.fem) To av
disse hadde gammel skade. En ble innlagt for smerter og en for smerter etter nytt fall. En
pasient var retur fra annet sykehus som hadde mottatt pasienten direkte. Det var derfor 23
pasienter som ble innlagt på grunn av ”ferskt” brudd. To av pasientene med lårhalsbrudd
operert i Kirkenes ventet 2 døgn på operasjon, en ventet 7 døgn. Tre av pasientene operert i
Kirkenes døde senere i 2011. Pasienten som ventet 7 døgn hadde annen alvorlig sykdom som
måtte stabiliseres før vedkommende kunne opereres og døde senere. To pasienter ble overført
til UNN og en til HS for operasjon av lårhalsbrudd. Begge transportene til UNN skjedde på
grunn av værforholdene i Hammerfest.
I tillegg til det som er registrert ovenfor er 7 pasienter overført til UNN for behandling og en
for overvåkning etter akuttbehandling ved KS. Disse pasientene hadde diagnoser som etter
mitt syn skal overføres til UNN (evt HS). Diagnosene var håndskade i ”no-mans land”,
kjeveskade hos pasient med annen ortopedisk skade, åpent leggbrudd som først fikk extern
fiksasjon ved KS, lårhalsbrudd med alvorlig infeksjon i annen kroppsdel, prox. humerus
fraktur i helg som ble diskutert med HS og operert på UNN (lang ventetid), pasient (77 år)
med dobbeltsidig hofteprotese og periprostetisk fraktur ble operert på UNN (skade 21.02operert 22.02 og døde 28.02) og en albuskade på et barn (fredag) som ble diskutert med UNN
og til slutt operert der etter 6 dager.
Det er 3 pasienter som ble overflyttet til HS for behandling. En crusfraktur (helg) for
margnagling, en femurfraktur (helg) for margnagling og et barn med supracondylær
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humerusfraktur som imidlertid ble konservativt behandlet. Det var en planlagt overflytting av
pasient med lårhalsbrudd (fredag) til HS som pga værforhold ble fløyet til UNN. En pasient
som var operert ved KS (fredag) fikk postoperativ blødning og ble flyttet til HS. Det ble gjort
revisjon der. I tillegg er det journalført konferanse med HS om behandling (evt. ønsket
overflytting) av 4 pasienter. En pasient med ankelbrudd (lørdag) fra Vadsø (mangel på fly)
som ble operert ved KS mandag, en pasient med lårhalsbrudd (lørdag) som ble operert ved KS
mandag, en pasient med innslått menisk som ble operert ved KS etter noe ventetid og en stor
sårskade over kneet som kom til KS fra Vadsø på grunn av værforholdene i Hammerfest. Det
er også gjort noen inngrep ved KS på pasienter som ble operert her fordi det var kompetanse
tilstede. Dette har også skjedd i helger.
To av pasientene som er nevnt over kom fra Vadsø på grunn av transportproblem. I tillegg ble
en pasient overført fra Vadsø (påskeaften) med Sea King helikopter etter alvorlig trafikk
ulykke. Det framgår ikke hvorfor han ble fløyet til KS. Han hadde mange skader og fikk
innlagt thorax dren og fjernet milt her og deretter transportert til UNN. Den ortopedisk skade
var en scapulafraktur.

Diskusjon
Skadene på pasienter innlagt første halvår 2011 bør være representative for virksomheten ved
sykehuset. Det meste av den ”glatte” årstid er med, det er kanskje noe mindre vanlige turister,
men en del vinteraktivitet som foregår gir store skader. Det gjelder bilkjøring i mørke og på
glatte veier og bruk av snøscooter. Det var en del skader som følge av slik aktivitet. De aller
fleste lårhalsbruddene var hjemmeulykker. Noen av disse pasientene hadde mange tilleggslidelser. Mortaliteten i denne gruppen er derfor trolig som forventet. Det framgår både av
journalene og av samtalen med Vibeke Seierstad at det er problemer med diskusjon mellom
sykehusene når det gjelder digitale bilder. Dette skyldes delvis forskjellige systemer på
sykehusene. Vakthavende lege ved KS kan ikke få umiddelbar vurdering av bilder tatt ved KS
av kollega som har vakt ved andre sykehus i Finnmark (eller andre steder). Ofte vil det bli
tilbakemelding 1-2 dager senere. Det framgår ikke av journalene i denne perioden at det har
vært vanskelig å få tak i vakthavende kolleger ved de andre sykehusene. Det kan ha vært
protester mot overflyttinger, men dette står ikke nevnt i journalene jeg har sett. Det er utført
operasjoner ved KS som noen ortopeder ville sendt til sykehus med flere ortopeder (lettere å
få hjelp hvis man står fast) og noen av disse er utført i helger fordi det er kompetent ortoped
tilstede (dog uten vakt). Sykehuset har som kjent full beredskap for øvrig øyeblikkelig
aktivitet. Ingen av de pasientene som er operert ved KS etter ”tvang” eller sendt videre på
grunn av alvorlighetsgrad og/eller manglende ortoped har diagnoser hvor tidsfaktoren er svært
viktig. Både ankelskader og lårhalsbrudd kan vente noen dager uten at dette påvirker
resultatet negativt. Noen skader skal vente fordi andre sykdommer eller hevelsen i
operasjonsområdet er for stor. Det er stor enighet om at alle pasienter har godt av å bli operert
så raskt som mulig, men dette kan ikke alltid følges opp.
Det er etter min mening utvist stor klokskap i vurderingene om hvilke pasienter som bør
sende videre. Det var videre en god journalføring som lettet mitt arbeid. Det er mulig
assistentlegene ved avdelingen i denne tidsperioden ikke er representative for gjennomsnittet
over tid ved avdelingen. Det vil naturlig være variasjon både i interesse for ortopedi og
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erfaring innen dette fagområdet. Mange av ass. Legene ved avdelingen er tidlig i sin
utdannelse.

Konklusjon
Ved min gjennomgang av journalene har det ikke framkommet noen forhold som, sett fra en
ortopedisk synsvinkel, er skadelige for pasientene. Det er tydelig at det har vært fornuftige
vurderinger forut for besluttet behandling. Noen pasienter er sendt til andre sykehus for
behandling, noen på grunn av skadens alvorlighetsgrad, noen på grunn av manglende utstyr
ved KS (dyrt utstyr som ikke kan anskaffes alle steder) og noen på grunn av manglende
ortoped. I flere tilfeller har værforholdene i Hammerfest forhindret transport. Dette har ført til
at legene i Kirkenes har måttet ta ansvar for pasienter de egentlig ikke ønsket å ta hånd om.
Dette har kun skjedd få ganger. I de fleste tilfellene med dårlig vær i Hammerfest har
pasientene blitt fløyet til Tromsø.
Det framgår ikke av journalene at det er vanskelig å få kontakt med andre vakthavende leger
for diskusjon, men det er problematisk å gjennomføre en diskusjon om diagnostikk og
behandling når man ikke har parallell tilgang til aktuelle røntgenbilder (evt. inkl.MR).
Det er naturligvis frustrerende for relativt urutinerte leger å arbeide ved en avdeling hvor man
noen ganger ikke får mulighet for hjelp og støtte til å gjøre sine behandlingsvalg. Ved min
gjennomgang har jeg ikke funnet noen pasienter hvor det foreligger ”svikt ved ytelse av
helsehjelp”. Jeg vet at det foreligger andre saker hvor konsekvensene har vært større enn i den
aktuelle tidsperiode, men jeg har vurdert de ”ortopediske konsekvensene” for de innlagte
pasientene. Det kan i denne perioden også ha vært polikliniske pasienter hvor det har oppstått
problemer.

Anders Walløe
Dr.med, spesialist i kirurgi og ortopedisk kirurgi
Tidligere seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling, Ullevål universitetssykehus (1997-2011)
Avd. overlege, ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus 1992-1997
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