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Ingress: Finnmarkssykehuset HF har etter mandat fra Helse Nord fått i oppgave å beskrive 
framtidig organisering av akuttkirurgisk beredskap og arbeidsfordeling, som også 
omfatter nivå på intensivtilbudet, traumeorganiseringen, elektiv kirurgi, ortopeditilbud og 
kreftbehandling. En beskrivelse av organiseringen skal inkludere samarbeidet mellom 
Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, samt samarbeidet mellom Finnmarkssykehuset 
HF og Universitetssykehuset Nord Norge HF. Det skal også gjøres en vurdering av hvordan 
krav til kompetanse ivaretas. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til rapportens anbefalinger om kirurgisk 

akuttberedskap i Finnmarkssykehuset HF. 
2. Styret ber administrerende direktør om følge opp prosjektgruppens anbefalinger for 

å sikre opprettholdelse og videreutvikling av robust kirurgisk akuttberedskap i 
Finnmarkssykehuset HF. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Rapport kirurgisk akuttberedskap 
3. Seleksjonskriterier for fødsler i Finnmark 
4. Prosedyre for behandling av pasienter til øyeblikkelig hjelp ortopedi 
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5. Nasjonal helse- og sykehusplan – Prosjektmandat for oppfølging av styresak 60-2016 i 

Helse Nord RHF 

Nasjonal helse- og sykehusplan - Prosjektmandat for 
oppfølging av styresak 60-2016 i Helse Nord RHF, kirurgisk 
akuttberedskap 
 
Saksbehandler:   Anne Grethe Olsen, Kvalitets- og utviklingssjef 
Møtedato:  28. mars 2017 

1. Sammendrag 
Foretaksmøtet i Helse Nord behandlet i mai 2016 stortingsmelding om Nasjonal helse- 
og sykehusplan og Stortingets behandling av denne. Den umiddelbare oppfølgingen av 
foretaksmøtets vedtak kom til helseforetakene i form av et prosjektmandat - Nasjonal 
helse- og sykehusplan - Prosjektmandat for oppfølging av styresak 60-2016 i Helse Nord 
RHF.  
Mandatet ga Finnmarkssykehuset HF (FIN) i oppdrag å levere en utredning som skulle 
beskrive framtidig organisering av akuttkirurgisk beredskap og traumeberedskap med 
berørte fagområder, elektiv kirurgi og organisering av fødetilbudet. Det skulle også 
gjøres en vurdering av hvordan krav til kompetanse kan ivaretas, inkludert behov for 
bistand fra andre helseforetak. For å oppfylle dette mandatet ble det nedsatt en 
prosjektgruppe som har utarbeidet en rapport om framtidig organisering av 
akuttkirurgisk beredskap, krav til kompetanse og behov for bistand fra 
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Rapport om framtidig organisering av 
kirurgisk akuttberedskap i FIN skal være styrebehandlet og oversendt Helse Nord innen 
01.04.2017. 
 
For å opprettholde og videreutvikle en robust kirurgisk akuttberedskap i FIN 
anbefaler prosjektgruppen at: 

- det arbeides videre med formalisering av funksjonsfordeling av større elektiv 
tarmkirurgi til Hammerfest.  

- det nedsettes en arbeidsgruppe som skal evaluere overordnet organisering av 
ortopedisk virksomhet i FIN, og spesielt se på overordnet faglig ansvar og 
pasientflyt mellom de to sykehusene. 

- det etableres faglige nettverk for å bidra til et tettere medisinskfaglig samarbeid 
mellom klinikkene i FIN både innen ortopedi, kirurgi og gynekologi.  

- samarbeid med og hospitering til UNN formaliseres, både innenfor ortopedi, 
kirurgi og gynekologi. 

- Finnmarkssykehuset må tenke langsiktig hva gjelder utdanning og rekruttering 
og utarbeide spesifikke kompetanseplaner og rekrutteringsplan. 

- etablerte telemedisinske løsninger til bruk innen kirurgiske og akuttkirurgiske 
fagfelt i lokalsykehus bør tas i bruk i FIN. 
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2. Bakgrunn 
Foretaksmøtet i Helse Nord behandlet 4. mai 2016 stortingsmelding om Nasjonal helse- 
og sykehusplan og Stortingets behandling av denne. Stortingsmeldingen omhandler flere 
viktige temaer for utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Det legges opp til at det hvert 
fjerde år skal utarbeides en Nasjonal helse- og sykehusplan. Den umiddelbare 
oppfølgingen av Stortingets behandling og foretaksmøtets vedtak kom til 
helseforetakene i form av et prosjektmandat for oppfølging av styresak 60-2016 Helse 
Nord RHF. 

3. Saksvurdering/analyse 
FIN fikk i oppgave å beskrive framtidig organisering av akuttkirurgisk beredskap og 
arbeidsfordeling, som også omfatter nivå på intensivtilbudet, traumeorganiseringen, 
elektiv kirurgi, ortopeditilbud og kreftbehandling. En beskrivelse av organiseringen 
skulle inkludere samarbeidet mellom Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, samt 
samarbeidet mellom FIN og UNN. Det skulle også gjøres en vurdering av hvordan krav til 
kompetanse ivaretas. 
 
Prosjektgruppe og mandat: 
Arbeidet med kirurgisk akuttberedskap i FIN ble organisert som et prosjekt, hvor det ble 
opprettet en prosjektgruppe med medlemmer som sikret faglighet i prosjektet. 
 
Mandat: 
Prosjektgruppen skulle: 

- beskrive framtidig organisering av akuttkirurgisk beredskap og 
traumeberedskap med berørte fagområder, med utgangspunkt i dagens 
organisering 

- beskrive organiseringen av elektiv kirurgi 
- beskrive framtidig organisering av det akutte tilbudet innenfor føde/gyn 
- gjøre en vurdering av hvordan krav til kompetanse kan ivaretas 
- beskrive behov for bistand fra andre helseforetak. 

 
Prosjektgruppen har hatt følgende medlemmer: 
Leder for gruppen: Avd. leder Bente Brattås Klinikk Hammerfest 
Avdelingsleder Kirurgi Klinikk Kirkenes Lise Beate Dalsaunet 
Enhetsleder/overlege kirurgi Hammerfest Uwe Agledahl 
Enhetsleder/overlege kirurgi Kirkenes Søren Nobaek 
Enhetsleder/overlege ortopedi Hammerfest Cherzad Malek 
Enhetsleder/overlege føde/gyn Hammerfest Siri Strand Pedersen 
Enhetsleder/overlege føde/gyn Kirkenes Branislav Rosic 
Overlege anestesi Torben Wisborg  
Medisinsk fagsjef FIN Harald G. Sunde 
Tillitsvalgt OF Arnt Johannessen 
Tillitsvalgt NSF Kicki Eriksson Nytun 
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Det foreligger nå en rapport fra prosjektgruppen med flere forslag til oppfølging. Styret i 
FIN HF anbefales å slutte seg til rapporten og oppfølgingspunktene.  

4. Risikovurdering 
Saken harmonerer godt med våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
Rapporten peker på hvilke områder man må jobbe videre med for at lokalsykehusene i FIN 
fortsatt skal kunne oppfylle krav til beredskap, kompetanse og infrastruktur for 
akuttsykehus med traumefunksjon. Dette arbeidet vil styrke det totale tjenestetilbudet i 
FIN og være positivt både for pasienter og ansatte. 

5. Budsjett/finansiering 
Utgifter til å opprettholde akuttkirurgisk beredskap, telemedisinske løsninger, hospitering og 
samarbeid i både Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes forutsettes ivaretatt innenfor 
klinikkenes budsjetter. Budsjettmessige konsekvenser av framtidige funksjonsfordelinger må 
behandles når utredningene foreligger. 

6. Medbestemmelse 
Ansatte har vært involvert ved at tillitsvalgte for OF og NSF har vært med i 
prosjektgruppen. Saken har også vært behandlet i informasjons- og drøftingsmøtet 20. 
mars. 

7. Direktørens vurdering 
Finnmark fylke har en liten befolkning spredt over et stort areal og har derfor to 
sykehus med kirurgisk akuttberedskap og traumefunksjon. Organiseringen krever at 
foretaket har kontinuerlig fokus på trening, øvelser, kompetansebygging og rekruttering 
av personell for å kunne ha en tilfredsstillende beredskap. 
 
For å opprettholde og videreutvikle en robust kirurgisk akuttberedskap i FIN anbefales 
det at man arbeidere videre med formalisering av funksjonsfordeling av større elektiv 
tarmkirurgi, evaluering av overordnet organisering av ortopedisk virksomhet i FIN, 
etablering av faglige nettverk for å få et tettere medisinskfaglig samarbeid mellom 
klinikkene, formalisering av samarbeid med og hospitering til UNN, utarbeiding av 
spesifikke kompetanseplaner og rekrutteringsplan og at etablerte telemedisinske 
løsninger til bruk innen kirurgiske fagfelt tas i bruk i FIN. 
 
Vedlegg: 
1. Rapport kirurgisk akuttberedskap 
2. Seleksjonskriterier for fødsler i Finnmark 
3. Prosedyre for behandling av pasienter til øyeblikkelig hjelp ortopedi 
4. Nasjonal helse- og sykehusplan – Prosjektmandat for oppfølging av styresak 60-

2016 i Helse Nord RHF 
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1. Innledning og bakgrunn 
Finnmarkssykehuset (FIN) har to sykehus med kirurgisk akuttberedskap og 
traumefunksjon, Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus. Det stilles krav til at 
akuttsykehus med traumefunksjon oppfyller krav til beredskap, kompetanse, 
infrastruktur og organisering.  
 
Foretaksmøtet i Helse Nord behandlet i mai stortingsmelding om Nasjonal helse- og 
sykehusplan og Stortingets behandling av denne. Den umiddelbare oppfølgingen av 
foretaksmøtets vedtak er nå kommet til helseforetakene i form av et prosjektmandat for 
oppfølging av styresak 60-2016 Helse Nord RHF: 
 
«FIN skal ikke utrede endringer i sitt akuttkirurgiske tilbud, men beskrive framtidig 
organisering av akuttkirurgisk beredskap og arbeidsfordeling, som også omfatter nivå 
på intensivtilbudet, traumeorganiseringen, elektiv kirurgi, ortopeditilbud og 
kreftbehandling. En beskrivelse av organiseringen må inkludere samarbeidet mellom 
Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes, samt samarbeidet mellom FIN og UNN. Det skal 
gjøres en vurdering av hvordan krav til kompetanse ivaretas, og dette bør sees i 
sammenheng med foretakets arbeid med vedlikehold og utvikling av kompetanse 
innenfor alle fagområder.» 
 
Prosjektgruppen skal i denne rapporten:  

- Beskrive framtidig organisering av akuttkirurgisk beredskap og 
traumeberedskap med berørte fagområder, med utgangspunkt i dagens 
organisering 

- Beskrive organiseringen av elektiv kirurgi 
- Beskrive framtidig organisering av det akutte tilbudet innenfor føde/gynekologi 
- Gjøre en vurdering av hvordan krav til kompetanse kan ivaretas 
- Beskrive behov for bistand fra andre helseforetak. 

 
Akuttsykehus med traumefunksjon: 
I Nasjonal traumeplan- traumesystem i Norge 2015 er det påpekt at i store deler av Norge 
representerer akuttsykehusene med traumefunksjon en viktig del av traumesystemet. 
Et akuttsykehus med traumefunksjon skal ha kapasitet til å ta seg av majoriteten av 
skadde pasienter. Et akuttsykehus med traumefunksjon skal også kunne gi riktig initial 
behandling til de hardest skadde pasientene, og de skal ha overflyttingsrutiner for de 
pasientene som overstiger sykehusets kompetanse og ressurser. Målet er at pasienten 
skal få den samme behandling uavhengig av hvilket sykehus med definert 
traumefunksjon han/hun innlegges primært på, og uavhengig av hvilke tidspunkt på 
døgnet. Dette forutsetter at akuttsykehus med traumefunksjon oppfyller et minstekrav 
til beredskap, kompetanse, infrastruktur og organisering. Dette igjen forutsetter 
dedikasjon fra ledelsen i helseforetaket. 
 
I Norge er det ca. 7000 traumealarmer pr år. Av disse mottas 2500 på et regionalt 
traumesenter, mens de resterende 4500 tas imot på akuttsykehus med traumefunksjon. 
Mange traumepasienter mottas altså på akuttsykehus med traumefunksjon som til dels 
 

Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset  983 974 880 
Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  



 Side 4 
 

 

har liten erfaring med potensielt alvorlig skadde pasienter. For å kompensere for 
manglende erfaring, må sykehusene gjennomføre kurs og øvelser for å bygge opp og 
opprettholde kompetanse. Nasjonal traumeplan gir sterke anbefalinger blant annet for 
traumeteam, dedikert personell og beredskap. Obligatoriske kompetansekrav for alle 
medlemmer av traumeteam er også nøye beskrevet.  

2. Dagens organisering av akuttkirurgisk beredskap og 
traumeberedskap 
Nasjonal traumeplans beskrivelse av Traumesystem i Norge er førende for 
organiseringen av akuttkirurgisk beredskap og traumeberedskap i Finnmarkssykehuset.  
FIN har to sykehus som begge er akuttsykehus med traumefunksjon, Hammerfest 
sykehus og Kirkenes sykehus. 
 
Intensivavdelinger:  
Kirkenes sykehus har intensivavdeling nivå 1 og Hammerfest sykehus har 
intensivavdeling nivå 2.   Det medfører at intensivpasienter på respirator ved Kirkenes 
sykehus skal overføres til en intensivavdeling på et høyere nivå, som for eksempel 
intensivavdelingen i Hammerfest sykehus, innen et døgn. Dette etterleves ikke alltid i 
praksis. Det sees på som uhensiktsmessig å overflytte respiratorpasienter til annet 
sykehus i de tilfellene hvor man ser at pasienten kun vil ha behov for respiratorstøtte et 
par døgn. Denne nivåforskjellen på intensivavdelingene har ikke medført at det har vært 
faglig nødvendig med funksjonsfordeling av kirurgi mellom klinikkene.  Kirkenes 
sykehus ligger langt øst uten back-up mulighet verken i øst, nord eller sør og med en 
avstand til nærmeste norske sykehus på 500 km. Det krever at sykehuset har en robust 
intensiv avdeling. Formelt sett er intensivavdelingene ved Hammerfest sykehus og 
Kirkenes sykehus på to ulike nivå, men på grunn av geografiske utfordringer er det 
hensiktsmessig at Kirkenes sykehus kan gi pasienter respiratorbehandling lengre enn 
nivået tilsier.  
 
Vaktordninger:  
Begge klinikkene har tredelt vaktsjikt med overlege, lege i spesialisering (LIS) og 
turnusleger innenfor kirurgi, ortopedi og gynekologi og obstetrikk. Kirkenes sykehus 
har ikke LIS innen gynekologi, men har søkt om å bli godkjent for å ha LIS innen 
gynekologi. Hammerfest sykehus har døgnkontinuerlig beredskap innen kirurgi og 
ortopedi, gynekologi og anestesiologi. Sykehuset har fast ansatte overleger både 
innenfor gastrokirurgi, ortopedi, anestesiologi og gynekologi. Sykehuset har også 
døgnkontinuerlig tilstedevakt for operasjon og anestesisykepleiere.  
Kirkenes sykehus har døgnkontinuerlig kirurgisk beredskap innen kirurgi, gynekologi 
og anestesiologi. Sykehuset har ikke ortopedisk beredskap på natt fra kl 21- 08. 
Sykehuset har fast ansatte overleger innen kirurgi, ØNH og gynekologi. Kirkenes har 
kjente vikarer innenfor ortopedi de fleste uker i året. Operasjon og anestesisykepleiere i 
Kirkenes har hjemmevakt etter kl 21.  
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Krav i henhold til Nasjonal traumeplan:  
Begge sykehusene oppfyller krav fra Nasjonal traumeplan til akuttsykehus med 
traumefunksjon når det gjelder traumeteam, dedikert personell, beredskap og 
obligatorisk kompetansekrav.  

- Sykehusene har traumeteam med definerte aktiveringskriterier. 
- Personell oppfyller obligatoriske kompetansekrav. 
- Det gjennomføres regelmessige øvelser. 
- I begge sykehusene er traumeleder i utgangspunktet kirurgisk overlege da de 

fleste LIS har mindre enn fire års erfaring.  

Radiologisk tilbud ved akuttkirurgi og traumeberedskap:  
Begge sykehusene har både radiograf og radiolog i et hjemmevaktsystem. Begge 
sykehusene har personell tilgjengelig som betjener hele maskinparken 24/7, med 
unntak av MR, som ikke betjenes om natten i klinikk Hammerfest.  

3. Organisering av elektiv kirurgi 
Volum:  
I Hammerfest ble det i 2015 utført totalt 2519 operasjoner. Operasjoner ved 
spesialistpoliklinikken i Alta og polikliniske operasjoner i Hammerfest er ikke 
medregnet. 24% av disse var øyeblikkelighjelp (ø-hjelp) operasjoner.  
I Kirkenes ble det i 2015 utført totalt 1859 operasjoner. 22% av disse var ø-hjelp.  
 
Ortopedi: 
Hammerfest er senter for ortopedi i hele Finnmarkssykehuset. Leder for ortopediske 
leger ved Hammerfest sykehus er fagansvarlig for ortopedisk virksomhet i 
Finnmarkssykehuset. Hammerfest har fast ansatte ortopeder som har vært i klinikken i 
mange år. Kirkenes har pr i dag ikke ansatt ortoped i fast stilling. Sykehuset har 
ortopedvikarer som har vikariert i perioder over lang tid. 
De fleste kikhullsoperasjoner i knær (kneartroskopier) utføres i Hammerfest. Avanserte 
kneartroskopier med korsbåndplastikk utføres kun i Hammerfest. Skulderartroskopier 
utføres kun i Hammerfest. Avanserte ortopediske operasjoner på barn utføres i 
Hammerfest.   
 
Følgende tall for kneartroskopier er hentet fra journalsystemet DIPS rapport D-2658: 
 

Artroskopi i kneledd Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest 
2015 antall: 20 151 
2016 antall: 11 114 

 
Hånd og fotkirurgi utføres ved begge sykehusene. 
Protesekirurgi utføres ved begge klinikkene. Kvalitetsregistrene viser at hofteproteser 
fra begge sykehus har holdbarhet innenfor nasjonalt gjennomsnitt. Kneprotesene fra 
begge sykehus har holdbarhet bedre enn nasjonalt gjennomsnitt. Det er imidlertid et 
visst usikkerhetsmoment her, da kvalitetsregistrene sier noe om kvaliteten over tid. Det 
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vil gå år før vi ser konsekvensen av dagens organisering med utstrakt vikarbruk 
kombinert med større ortopediske operasjoner. 
  
Prosjektgruppen har diskutert hvorvidt større ortopedi, som protesekirurgi, bør 
funksjonsfordeles til Hammerfest. Befolkningsgrunnlaget i Finnmark gjør at antall 
operasjoner blir relativt begrenset. Kirkenes har problemer med å få fast ansatt ortoped, 
og må pr i dag basere seg på faste ortopedvikarer. Protesekirurgi i Kirkenes utføres av to 
vikarer med god erfaring på området. Det kan være utfordrende for klinikkene å sikre at 
vikarer oppfyller obligatoriske kompetansekrav. Det er også utfordrende å få til et nært 
samarbeid mellom ortopedvikarer i Kirkenes og fagansvarlig for ortopedi som holder til 
i Hammerfest.  
 
Følgende tall for protesekirurgi er hentet fra DIPS rapport D-2658: 
 

Protesekirurgi hofte Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest 
2015 antall: 49 75 
2016 antall: 33 61 

 
Protesekirurgi kne Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest 
2015 antall: 17 21 
2016 antall: 11 27 

 
Prosjektgruppen ser at det er behov for at det arbeides videre med overordnet 
organisering av den ortopediske virksomheten i Finnmarkssykehuset og spesielt med 
plassering av protesekirurgi. Dette kan organiseres som et eget prosjektarbeid. 
 
Generell kirurgi: 
Hammerfest sykehus har fast ansatte generellkirurger og gastrokirurger. Sykehuset har 
også fast hospitering/ambulering både til og fra UNN. Kirkenes sykehus har alle sine 
stillinger for generellkirurger besatt med fast ansatte. Alle er generellkirurger og en av 
legene er også gastrokirurg. 
Mesteparten av åreknuteoperasjoner (venekirurgi) gjøres i Kirkenes. Sykehuset har fast 
ansatt karkirurgi. 
Brokk/ galleoperasjoner gjøres ved begge sykehusene. 
Endoskopisk behandling av sykdom i gallegang (ERCP) gjøres ved Hammerfest sykehus. 
MR undersøkelse av galleveiene (MRCP), som i de fleste tilfeller erstatter ERCP, gjøres 
ved begge sykehusene. 
Operativ behandling av kreft i tykktarm (cancer coli) er av Helse Nord funksjonsfordelt 
til Hammerfest sykehus. Sykehusene har et godt samarbeid om pasienter med 
tykktarmkreft. Som en konsekvens av dette utføres det meste av større tarminngrep i 
Hammerfest. 
 
Prosjektgruppen har diskutert hvorvidt større planlagte (elektive) tarmoperasjoner bør 
funksjonsfordeles til Hammerfest. Dette kan sees på som en naturlig videreføring av at 
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operasjon av tykktarmkreft er fordelt til Hammerfest. Fagansvarlig kirurg i Kirkenes og 
leder for kirurgiske leger i Hammerfest støtter en slik funksjonsfordeling. 
Prosjektgruppen anbefaler at det jobbes videre med en egen prosedyre for pasientflyt og 
funksjonsfordeling mellom klinikkene i Finnmarkssykehuset. 
 
Urologi:  
Begge sykehusene utfører urologiske inngrep. Operativ behandling av testikkelkreft 
(cancer testis) er funksjonsfordelt til Hammerfest.  
 
Øye:  
Begge sykehusene har øyelegestilling. I Hammerfest opereres katarakt.  
 
Øre Nes Hals (ØNH):  
Kirkenes har faste ansatte ØNH leger med en utstrakt operativ praksis. Hammerfest har 
fast ØNH-legevikar som har poliklinikk, men ikke operativ virksomhet.  
 
Plastikkirurgi:  
UNN har ansvar for plastikkirurgi i regionen. De vurderer henvisninger fra FIN, og 
pasientene settes på venteliste ved Hammerfest sykehus. Plastikkirurg ambulerer til 
Hammerfest ca. 6 uker pr. år. Det er uheldig at Hammerfest har venteliste på 
plastikkirurgi da sykehuset ikke har ansatt egen spesialist. UNN har ansvar for 
plastikkirurgi i regionen og skal drifte og vedlikeholde ventelister innen fagfeltet. 
 
Føde/gynekologi:  
Spesialisthelsetjeneste innen graviditet og fødsel, obstetrikk, bygger på vedtatte 
nasjonale seleksjonskriterier. Det er med bakgunn i disse utarbeidet egne 
Seleksjonskriterier for fødsler i Finnmark (1). Seleksjonskriteriene gjelder for 
Hammerfest og Kirkenes sykehus og fødestuen i Alta, og de er i faglig harmoni med den 
regionale prosedyren for seleksjon av fødested. Prosedyren er utarbeidet av Helse Nord 
sitt fagråd i gynekologi, og har tatt utgangspunkt i den nasjonale veilederen” Å føde 
trygt”.  
Innen gynekologi er det en forholdsvis jevn fordeling hvor hvert sykehus tar seg av sitt 
opptaksområde i Finnmark. Kreftkirurgi er sentralisert til Tromsø. Begge sykehus har 
stabile overleger innen gynekologi. Samarbeidet mellom fagmiljøene i sykehusene har 
forbedringsmuligheter og det er derfor planlagt samarbeidsmøter våren 2017. 
 
Barn: 
Barn med bruddskader tas imot ved begge sykehus. Enkel korrigering av feilstillinger 
(reponering) og operasjoner der Kirkenes har utstyr og kompetanse gjøres i Kirkenes. 
Det blir gjort en vurdering av om pasienten skal opereres i Kirkenes eller sendes til 
Hammerfest. Operasjon med spesielt barneortopedisk utstyr gjøres i Hammerfest.  
Det finnes egne retningslinjer i Finnmarkssykehuset for Behandling av pasienter til 
øyeblikkelig hjelp ortopedi (2). 
Barn med hjernerystelse (commotio) innlegges og overvåkes på begge sykehus.  
Brokk kan opereres ved begge sykehus.  
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Barn med akutte magesmerter (akutt abdomen) mottas på begge sykehus, observeres og 
opereres ved behov.  
Det gjøres ØNH kirurgi på barn i Kirkenes. 
Det gjøres ikke kirurgi på barn under 2 år og/eller 10 kg ved noen av sykehusene. 

4. Kreftbehandling.  
Kirurgisk kreftbehandling gjøres i all vesentlighet på UNN, men for cancer coli og cancer 
testis gjøres dette ved sykehuset i Hammerfest.  
Cellegift gis på begge sykehus og i Alta. I tillegg gis dette i Vadsø, Honningsvåg og 
Karasjok. Strålebehandling gis ikke i Finnmark.  
All kreftbehandling i Finnmark gis i nært samarbeid med kreftlege (onkolog) på UNN. 
Det foreligger nå planer for ansettelse av onkolog i klinikk Hammerfest. 

5. Framtidig organisering av akuttkirurgisk beredskap og 
traumeberedskap. 
Utfordringer i dag: 

- Begrenset pasientgrunnlag for enkelte operasjoner/ prosedyrer. 
- Funksjonsfordeling er i mange tilfeller ikke formalisert innad i 

Finnmarkssykehuset.  
- Vanskelig å rekruttere spesialister, utstrakt bruk av vikarer.  

Begge sykehusene oppfyller de krav som stilles til akuttsykehus med traumefunksjon.  
Befolkningsgrunnlaget og antall inngrep gjør at prosjektgruppen anbefaler at det jobbes 
videre med en funksjonsfordeling av større kirurgiske operasjoner i 
Finnmarkssykehuset. Da stilles det krav til at sykehusene har systemer som sikrer at 
spesialistene beholder den kompetanse og mengdetrening som er påkrevd. 
Prosjektgruppen ser at et nært samarbeid både innad mellom sykehusene i 
Finnmarkssykehuset og mellom sykehusene og UNN vil være nødvendig. Dette kan blant 
annet ivaretas med systematisk hospitering mellom sykehusene i Finnmarkssykehuset 
og mellom sykehusene og UNN.  
 
Det er en utfordring å rekruttere nok spesialister til å skape solide fagmiljøer i begge 
sykehusene. Det er derfor nødvendig med en langsiktig handlingsplan for rekruttering. 
LIS stillingene er nødvendig for god rekruttering. Samarbeid med 
legerekrutteringsprosjektet er viktig. Det er behov for nært samarbeid når det gjelder 
planlegging av utdanningsforløp av spesialister og planlegging av utdanningsstillinger til 
Finnmarkssykehuset ved UNN.  

6. Vurdering av hvordan krav til kompetanse kan ivaretas 
Rekruttering:  
Det er viktig med fast ansatte spesialister for å få god kvalitet på tjenestetilbudene. 
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Det må utarbeides kompetanseplaner som sikrer at personell oppfyller obligatoriske 
kompetansekrav. Foretaket bør utføre en kartlegging av behovet for spesialister og 
utarbeide rekrutteringsplan for å sikre legerekruttering i fremtiden. Det bør lages en 
plan for utdanning av spesialister i tett samarbeid med UNN. Til dette arbeidet kan man 
bruke LIS-koordinator i Finnmarkssykehuset.  
 
Telemedisin:  
Lange reiseavstander, både for helsepersonell og pasienter, gjør at telemedisin bør tas 
mer i bruk. VAKE (Videobasert akuttmedisinsk konferanse) er en eksisterende teknisk 
løsning som i liten grad har vært tatt i bruk i Finnmark. 
Teknologien kan brukes på flere områder:  

• «Telementoring» er en mulighet til å diskutere og få veiledning med lyd, bilde og tegning 
på skjerm i sann tid, f.eks kan en kirurg få veiledning og bekreftelse på at inngrep gjøres i 
henhold til anbefalt standard eller kirurgen kan få hjelp til å håndtere operasjoner ved å 
koble til ekstern ekspertise over telenettet. Forutsetningen er at det etableres et 
telementornettverk mellom operasjonsstuer i Hammerfest, Kirkenes og UNN.  

• Det nyeste VAKE-utstyret er nå koblet opp i begge sykehusene, og det er en dialog 
internt i FIN og mot UNN om hvordan dette utstyret kan brukes på best mulig måte.   

• Kirkenes sykehus er nå i ferd med å etablere et tettere samarbeid med UNN om 
intensivpasientene. Det dreier seg om felles visitt via en VAKE-løsning på de mest 
krevende pasientene, der det kreves kompetanse utover den man finner i 
Finnmarkssykehuset.  

Finnmarkssykehuset ansetter nå e-helseleder, og stillingen er plassert i avdeling for fag, 
forskning og samhandling (FFS). E-helseleder skal jobbe med utvikling av 
telemedisinske løsninger og samarbeid mellom sykehusene og med kommunene. Han 
skal også jobbe opp mot UNN og Helse Nord. Det forventes at denne tjenesteutviklingen 
innenfor e-helse vil komme den akuttkirurgiske virksomheten i FIN til gode. 

7. Behov for bistand fra andre helseforetak 
Ambulering av spesialister fra UNN er viktig for å holde kontakt med fagmiljø og 
vedlikeholde og utvikle kompetanse. Det bør også finnes hospiteringsordninger for å 
vedlikeholde nødvendig kompetanse og ferdigheter og holde mengdetrening oppe. Det 
er ønskelig å få til videobasert «hands on» samarbeid med gastrokirurg på UNN.  
Formalisering av dette samarbeidet er nødvendig. 

8. Oppsummering 
Finnmark fylke har en befolkning på 76 000 innbyggere, et areal på 48600 km2 og to 
sykehus med kirurgisk akuttberedskap og traumefunksjon. Det stilles krav til at 
akuttsykehus med traumefunksjon oppfyller krav til beredskap, kompetanse, 
infrastruktur og organisering. Det lave befolkningstallet krever at foretaket har 
kontinuerlig fokus på trening, øvelser, kompetansebygging, rekruttering og stabilisering 
av personell for å kunne opprettholde en tilfredsstillende beredskap. 
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For å opprettholde og videreutvikle en robust kirurgisk akuttberedskap i FIN 
anbefaler prosjektgruppen at: 

- det arbeides videre med formalisering av funksjonsfordeling av større elektiv 
tarmkirurgi til Hammerfest.  

- det nedsettes en arbeidsgruppe som skal evaluere overordnet organisering av 
ortopedisk virksomhet i FIN, og spesielt se på overordnet faglig ansvar og 
pasientflyt mellom de to sykehusene. 

- det etableres faglige nettverk for å bidra til et tettere medisinskfaglig samarbeid 
mellom klinikkene i FIN både innen ortopedi, kirurgi og gynekologi.  

- samarbeid med og hospitering til UNN formaliseres, både innenfor ortopedi, 
kirurgi og gynekologi. 

- Finnmarkssykehuset må tenke langsiktig hva gjelder utdanning og rekruttering 
og utarbeide spesifikke kompetanseplaner og rekrutteringsplan. 

- etablerte telemedisinske løsninger til bruk innen kirurgiske og akuttkirurgiske 
fagfelt i lokalsykehus bør tas i bruk i FIN. 

 
Vedlegg: 

1. Seleksjonskriterier for fødsler i Finnmark 
2. Prosedyre for behandling av pasienter til øyeblikkelig hjelp ortopedi 
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Denne prosedyren som gjelder i Helse Finnmark HF (begge sykehus og fødestuen i Alta) er i faglig 

harmoni med den regionale prosedyren (RL 0899) for seleksjon av fødested, som er utarbeidet av Helse 

Nord sitt fagråd i gynekologi, og som igjen har tatt utgangspunkt i den nasjonale veilederen ”Å føde 

trygt”.  

 

Innholdet er tilrettelagt for praktisk bruk i Finnmark av medisinsk fagsjef Harald G. Sunde, 

avdelingsoverlege gynekolog Ingrid Petrikke Olsen, avdelingsoverlege gynekolog Branislav Rosic og 

avdelingsoverlege barneavdelingen Pal Ivan.  

  

Prinsippet for retningslinjene er at fødsler med forventet økt risiko for barnet under eller etter fødselen, 

skal skje med barnelege / barneavdeling i beredskap. Slik beredskap er i Finnmark plassert i 

Hammerfest. Dersom tilstanden krever ytterligere spesialisert behandling eller kompetanse utover det 

som finnes i Hammerfest, skal fødselen skje på UNN. 

 

Avvik fra prosedyren (eksempel værforhold som hindrer transport, langtkommet fødsel hvor fødsel under 

transport vil være uheldig) skal begrunnes og dokumenteres i samråd med ansvarlig fødeavdeling.  

 

I situasjoner der fødende kvinner selekteres ut av Finnmark må den som selekterer avklare det med 

Fødestua i Alta(784 55493) eller Fødeavdelingen i Hammerfest (784 21512) eller K irkenes (789 73240) 

 

Seleksjonskriteriene gjelder elektiv virksomhet. ØHJ situasjoner vurderes individuelt.  

 

 

Fødested  Friske flergangsfødende 

 Friske førstegangsfødende ≤ 35 år 

 Et normalt svangerskap 

 Bærer et foster i hodeleie 

 Ingen kjente sykdommer som kan 

medføre komplikasjoner 

 Tidligere normale svangerskap og 

fødsler 

 Fødselen starter spontant mellom 

fullgåtte svangerskapsuke 36+0 og 

41+3 dager 

 Fødselen er definert som lavrisiko når 

riene starter og er fortsatt normal frem 

til etter barnets fødsel 

 Kvinner som tidligere har vært forløst 

med tang/vakuum og hvor det ikke 

forventes gjentakelsesrisiko, kan føde 

på fødestue. Disse henvises til 

gynekolog, for vurdering av fødested, 

hvis det ikke i epikrisen står at en 

forventer normal fødsel neste gang 

 Antatt fødselsvekt < 4500 gr 

 

Alta, Kirkenes eller Hammerfest 
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Seleksjon etter tilstand hos den gravide:  
 

1. Overvektige pasienter 

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta BMI pregravid <27. Pregravid BMI mellom 27 og 30 kan forløses i samarbeid 

med Hammerfest. Foreligger ytterligere en risikofaktor er BMI grensen 27.  Ved 

vektøkning > 20 kg i svangerskapet, gjøres en individuell vurdering i samarbeid 

med Hammerfest.  

B Kirkenes BMI pregravid <35. Pregravid mellom 35 og 40 kan forløses etter individuell 

vurdering i dialog med UNN/Hammerfest. Undervektige med BMI < 19 

C Hammerfest BMI pregravid < 40. Undervektige med BMI < 19 

D UNN-Tromsø BMI pregravid >40 

 

2. Diabetes mellitus og svangerskapsdiabetes 

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue 

B Kirkenes Velregulert kostregulert diabetes.  

C Hammerfest Velregulert kostregulert diabetes. Dårlig regulert kostregulert diabetes, 

insulinkrevende diabetes >35 uke og uten organkomplikasjoner 

D UNN-Tromsø Insulinkrevende diabetes med organkomplikasjoner eller prematuritet < 35 

uker 

 

 

3. Andre maternelle sykdommer/tilstander 

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue 

B Kirkenes Trombofilier med moderat risiko, epilepsi uten anfall i svangerskap, 

thyroideasykdommer, astma, hypertensjon, og andre regulerte/moderate 

hjerte, kar, lunge, nyre og revmatiske sykdommer.  Kvinner som er omskåret 

med antatt behov for legekompetanse. 

C Hammerfest Trombofilier med moderat risiko, epilepsi uten anfall i svangerskap, 

thyroideasykdommer, astma, hypertensjon og andre regulerte/moderate 

hjerte, kar, lunge, nyre og revmatiske sykdommer. Kvinner som er omskåret 

med antatt behov for legekompetanse 

D UNN-Tromsø Trombofili med stor risiko for trombose eller tilstander med stor 

blødningsrisiko, thyroideasykdommer med TRAS antistoff hos mor,  HIV, 

alvorlig hjerte/kar/lunge/nyre eller alvorlige revmatiske sykdommer eller 

kollagenoser hos mor. Andre alvorlige sykdommer hos mor 

 

 

4. Preeklampsi  

Ved alvorlig preeklampsi der transport og utsatt forløsning vurderes som mer risikofylt enn å 

forløse skal dette gjøres på lokalsykehus.  

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue 

B Kirkenes Mild og moderat preeklampsi 

C Hammerfest Mild og moderat preeklampsi. Alvorlig preeklampsi etter 35 uker kan forløses i 

Hammerfest etter individuell vurdering. 

D UNN-Tromsø Alvorlig preeklampsi 

Skrevet ut: 24.02.2017 14:29:24 Gyldig fra: 17.07.2013



Seleksjonskriterier for fødsler i Finnmark 

Versjon: 4 

 

 

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske 

kvalitetssystemet. 
Side 3 av6 

 

 

 

 

5. Annen økt risiko for barnet  

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue 

B Kirkenes Førstegangsfødende > 35 år 

Fra uke 41 +4,  

Oligohydramnion > 35 uker.  

Pasienter som har kjent mindre liv over flere dager 

Langvarig vannavgang > 24 timer 

Tidligere alvorlig komplikasjon under svangerskap eller fødsel 

C Hammerfest Førstegangsfødende > 35 år 

Fra uke 41 +4Friske premature uten kompliserende faktorer

 (fra fullgått uke 

32). 

Oligohydramnion,  

Polyhydramnion 

Pasienter som har kjent mindre liv over flere dager 

Langvarig vannavgang > 24 timer 

Tidligere alvorlig komplikasjon under svangerskap eller fødsel 

D UNN-Tromsø Premature < 35 uker, 

Placenta previa, 

Isoimmunisering med betydning for barnet,  

HIV infeksjon hos mor 

 Ved alvorlig preeklampsi, vekstretardasjon under 2.5 percentilen eller over 22 % vekstavvik, t villinger 

eller insulinkrevende diabetes er grensen for forløsning i Hammerfest 35 uker.  

 

 

6. Planlagt vaginal fødsel etter tidligere operasjon på livmoren 

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue. Pasienter med tidligere sectio anbefales ikke 

fødsel på fødestue selv om de har født normalt etterpå 

B Kirkenes Under forutsetning at de håndteres som risikofødende og relevant personell er 

til stede. Ved behov for induksjon gjøres individuell vurdering i dialog med 

Hammerfest 

C Hammerfest  Forløses 

D UNN-Tromsø Forløses i Kirkenes eller Hammerfest 

 

7:  Prematuritet 

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Fødsler etter uke 36 kan skje på fødestue.  

B Kirkenes Fødsler etter uke 35 kan skje i Kirkenes 

C Hammerfest Fødsler etter uke 32 kan skje i Hammerfest 

D UNN-Tromsø Fødsler før uke 32 skal skje på UNN.  

 

8:  Vekstretardasjon 

             Definisjon; under 2,5 persentilen eller over 22 % vekstavvik 

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue 

B Kirkenes >35 uke uten tilleggssykdommer etter individuell vurdering i dialog med 

barneavdelingen i Hammerfest 
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C Hammerfest >35 uke 

D UNN-Tromsø <35 uke 

  

9: Setefødsel 

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue  

B Kirkenes Elektiv keisersnitt 

C Hammerfest Vaginale setefødsler og ytre vending 

D UNN-Tromsø Skal forløses i Hammerfest 

  

10. Tvillinger:  

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue.  

B Kirkenes Elektiv keisersnitt > 36 uker uten veksthemning  

C Hammerfest > 35 uker også ved veksthemming  

D UNN-Tromsø < 35 uker  

 

11. Tidligere barn med alvorlig GBS-sykdom 

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke forløses 

B Kirkenes Skal ikke forløses 

C Hammerfest Forløses 

D UNN-Tromsø Skal forløses i Hammerfest 

 

12:  Stoff-, alkohol-, medikamentmisbruk:  

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue 

B Kirkenes Skal ikke forløses 

C Hammerfest Som hovedregel forløses i Hammerfest, unntatt LAR behandlede. 
 

D UNN-Tromsø Gravide under LAR behandling 

 

13: Hepatitt B eller C infeksjon 

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue 

B Kirkenes Kan forløses forutsatt gjeldende utgave av ”Metodebok i nyfødtmedisin 

UNN”.Barnlege i Hammerfest konsulteres ved behov.  

C Hammerfest Forløses 

D UNN-Tromsø Skal forløses i Hammerfest el Kirkenes 

 

 

14: Kjent medfødte misdannelser eller sykdommer: 

 

 

Nivå Fødested Kriterier:  

A Alta Skal ikke føde på fødestue 

B Kirkenes Skal ikke forløses 
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C Hammerfest Utvidet nyrebekken, ekstremitetsdefekter og andre milde misdannelser etter 

dialog med barneavdelingen i Hammerfest 

D UNN-Tromsø Kan forløses etter individuell vurdering 

 

  

  

Spesifikt for Alta Fødestue:  
 
Kvinner som bør føde på fødeavdeling/kvinneklinikk 
Disse skal som hovedregel føde i Hammerfest men kan etter spesiell vurdering i samarbeid med 
fødeavdelingen i Hammerfest, føde på fødestuen i Alta. 

 Tenåringsgravide < 18 år 
 Moderat overvekt, pregravid BMI > 30. I kombinasjon med andre risikofaktorer er BMI grensen 

27. 
 Uspesifikke forhold som psykiske eller psykososiale problemstillinger 
 Pasienter med tidligere sectio anbefales ikke fødsel på fødestue selv om de har født normalt 

etterpå 
 

Jordmor kan anbefale sykehusfødsel ut fra en helhetsvurdering uten nødvendigvis å vise til nevnte kriterier.  
Spesiell aktsomhet skal vises hvis mor er storrøyker eller har født >4 barn før.  
 I tillegg er det de som ønsker å føde på sykehus uten noen medisinsk årsak.  
 NB! Vær oppmerksom på været, transportfødsler bør unngås.  
Disse bør overflyttes til sykehus under fødselen:  

 Fostervannsavgang > 24 timer uten etablerte rier 
 Avvikende leie/presentasjon av foster 
 Høytstående hode til tross for gode rier 
 Misfarget fostervann tidlig i fødselsforløpet 
 Rikelig/unormal blødning 
 Behov for fosterovervåkning ved truende føtal asfyksi eller annen usikkerhet vedrørende 

fosterhjertelyden. 
 Vurdert behov for følgende medikamentell smertelindring: 

- parenteral smertelindring (se egen prosedyre) 
- epiduralbedøvelse 
- spinalbedøvelse 

 Vurdert behov for medikamentell stimulering av rier 

 -Stimulering på fødestue kan vurderes dersom hodet står på bekkenbunn og det ikke 

er mistanke om dystoci - ved tvil konsulteres ansvarlig fødeavdeling 

 Protrahert forløp 

       Hovedregel er at man ikke skal gjøre amniotomi tidlig i åpningsfasen på fødestue.  
       Avvik skal begrunnes og dokumenteres 
       Ved tvil skal ansvarlig fødeavdeling konsulteres      
Indikasjoner for overflytting etter fødselen - kvinnen 

 Fastsittende placenta, med eller uten blødning 
 Sfinkterruptur grad III og IV, dype vaginal-/perinealrifter, cervixruptur 
 Unormal etterbyrdsblødning, atoni eller blødning fra rifter 
 Andre indikasjoner 

 
Indikasjoner for overflytting - nyfødt 
 

 Mistenkt sykdom hos nyfødt 
 Respirasjonsproblemer 
 Misdannelser, skade eller fraktur 
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 Gulsott (unntatt hvis tegn til kun ukomplisert ”fysiologisk” type; ikke start før 1 ½ 

døgns alder, ikke høye transkutane bilirubinverdier, ikke øvrige symptomer).  

 Andre indikasjoner 

 

  

  

 

  

 

Skrevet ut: 24.02.2017 14:29:24 Gyldig fra: 17.07.2013



 

Behandling av pasienter til øyeblikkelig hjelp ortopedi 
når det ikke er ortoped til stede ved begge sykehus 

Dokumentansvarlig: Harald Sunde Dokumentnummer: PR12124 
Godkjent av: Harald Sunde Versjon: 4 
Gyldig for: Finnmarkssykehuset HF; Kirurgisk enhet, Kirkenes; Enhet ortopediske leger, Hammerfest 

 

 

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 1 av1 

 

 

 

1: HENSIKT.  
Prosedyren skal sikre at ortopediske pasienter ved Kirkenes sykehus får et forsvarlig 
behandlingstilbud når det ikke er ortoped på vakt i Kirkenes.  
 
2: OMFANG 
LIS-leger, ortopediske og kirurgiske overleger ved Klinikk Kirkenes samt ortopediske 
overleger ved Klinikk Hammerfest.  
 
3: ANSVAR 

 Klinikkleder/linjeleder har ansvaret for at prosedyren er kjent, implementert og følges i 
egen klinikk 

 Enhetsleder skal sørge for at medarbeidere får nødvendig informasjon og opplæring slik 
at de kan følge prosedyren 

 Behandlende helsepersonell er ansvarlige for å følge og etterleve prosedyren 
 
4: GRUNNLAGSINFORMASJON 
I perioder er det ikke ortoped i vakt ved Kirkenes sykehus. Bakvakt innen ortopedi innehas 
da av vakthavende ortopedisk overlege ved Hammerfest sykehus.  
 
5: ARBEIDSBESKRIVELSE NÅR KIRKENES SYKEHUS IKKE HAR ORTOPED I VAKT 

 LIS-lege i Kirkenes har ansvar for å ta imot pasienten, undersøke denne med relevante 
undersøkelser og journalføre sine funn og tiltak.  

 Ved behov for bakvakt kontaktes vakthavende ortopediske overlege i Hammerfest over 
telefon.  

 Vakthavende ortopedisk overlege i Hammerfest har ansvar for å besvare henvendelser 
fra LIS i Kirkenes som gjelder ortopediske pasienter.  

 Ortopedisk overlege i Hammerfest skal journalføre alle slike telefonkonsultasjoner.  

 Gjennom dialog, journalnotater og evt vurdering av radiologiske bilder skal LIS-lege ved 
Kirkenes Sykehus og vakthavende ortoped ved Hammerfest sykehus tilstrebe en felles 
forståelse om situasjonen og enighet om valgt behandlingsforløp.   

 Ortopedisk bakvakt i Hammerfest har beslutningsmyndighet om pasienten skal 
transporteres fra Kirkenes eller ikke. 
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