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Leder:

Vi er ett sykehus
Gjennom den strategiske målsettingen om
å bygge et hovedsykehus, har vi nå også et
fysisk siktemål.

Siden styrets historiske vedtak i juni, har flere berømmet Sykehuset Innlandet for sitt arbeid mot et
hovedsykehus. – Et enormt godt håndverk, sa
administrerende direktør i Helse Sør-Øst under
sitt besøk til SI-styret i oktober. Statsråden berømmet både ledere, ansatte og tillitsvalgte for sitt
arbeid mot et hovedsykehus da han besøkte Sykehuset Innlandet på Gjøvik i november.
– Jeg tror mange andre deler av landet kan hente
lærdom fra denne tilnærmingen, sa Støre.
Slike tilbakemeldinger bygger tillit. Det anerkjenner arbeidet som er gjort og det gir trygghet
inn i endringsprosessene som forestår. Med nye
veivalg foran oss, og med heisekranene enda lenger
foran oss, kan man lett miste hovedsykehuset av
syne. Derfor dette perspektivet: ett sykehus er ikke
noe vi venter på – det er noe vi er. Det vi sikter mot
er et felles hjem.

Mitt perspektiv er ikke nødvendigvis mer presist
enn noe annet. I en stor organisasjon, fordelt over
flere titalls ulike adresser i to av landets to største
fylker, har vi ulike utgangspunkt for å betrakte
felles interesser, både geografisk, faglig og ansvarsmessig. Vi har ulik nærhet til ting fordi vi står på
ulike steder, og vi opplever ting ulikt fordi vi har
ulike utgangspunkt. Vi har ulike perspektiv.
Summen av alle slike perspektiv gjør Sykehuset
Innlandet til en allsidig og spennende organisasjon.
Som nyansatt, blir jeg fascinert av dette. Jeg ser
Innlandets fremste kompetanseaktør. Jeg ser medarbeidere som brenner for jobben sin. Jeg ser
trygghet som skapes og tillit som fornyes. Jeg ser
en viktig jobb i dag, og jeg ser en viktig jobb i
framtiden. Jeg ser heisekraner.

Herman Stadshaug
Konst. kommunikasjonsdirektør

SI fikk medhold i PFU
Pressens faglige utvalg, PFU, har gitt Sykehuset Innlandet ambulanseseksjon
Nord-Gudbrandsdal medhold i at GD i et oppslag 10. juli i år brøt god presseskikk.
Oppslaget handlet om høyt sykefravær ved ambulansen i Norddalen. I klagesaken ble det fra sykehusets side blant annet pekt på ukorrekt innhold i overskriften til saken. På forsiden skrev avisen: «Ambulanse uten bemanning». Dette
til tross for at det ble opplyst til GD at det er hentet inn vikarer for å opprettholde
aktiviteten.
PFU feller GD for brudd på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten, der det heter
«Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke
går lenger enn det er dekning for i stoffet.»
Faksimile: PFU mener GD brøt god presseskikk med denne forsiden 10. juli i år.
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Statsrådbesøk på Gjøvik:

Fikk skryt av Støre
Helseminister Jonas Gahr Støre roste både ledelse, ansatte og tillitsvalgte da han besøkte sykehuset på Gjøvik
i slutten av november. Støre lot seg imponere over hvordan det jobbes for å møte framtidens utfordringer, både i
forhold til Strategisk Fokus og planene om et nytt hovedsykehus og omstillinger i overgangsfasen.
Under sitt besøk på Gjøvik fikk statsråden blant
annet en orientering om aktiviteten i SI, arbeidet
med Strategisk Fokus 2025, og pågående omstillingsprosesser. I tillegg besøkte statsråden pasienter
og ansatte ved Stråleenheten, før han hadde møte
med foretakstillitsvalgte.

Av: Line Fuglehaug

Presentasjon
Det var styreleder i Sykehuset Innlandet, Bente
Holm Mejdell, som innledet statsrådbesøket på
Gjøvik. Under velkomsten i auditoriet la Mejdell
stor vekt på at hun var stolt av det arbeidet som blir
lagt ned på alle nivå i Sykehuset Innlandet. Hun
viste også til at foretaket har hatt gode økonomiske
resultater de siste årene, noe som gjør SI bedre
rustet til å møte de krevende utfordringene vi står
overfor i neste fireårsperiode, blant annet som
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følge av endret inntektsmodell for sykehuset.
Mejdell snakket også om SIs satsning på pasientsikkerhet, og viste til konkrete resultater med blant
annet reduserte ventetider og færre fristbrudd.
Strategisk Fokus 2025
Administrerende direktør Morten Lang-Ree benyttet anledningen til å presentere det pågående
arbeidet med Strategisk Fokus 2025, og planene
om et framtidig hovedsykehus for Innlandet, for
helseminister Jonas Gahr Støre.
Lang-Ree gjennomgikk historikken for prosessen, styrebehandlingen underveis, og status for
hvor man står i dag, i forhold til det endelige målet.
Han snakket også om utfordringene Sykehuset
Innlandet må løse i perioden fram mot et eventuelt
nytt hovedsykehus, og hvordan en jobber med å

Fra venstre: Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet,
Morten Lang-Ree, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, avdelingsoverlege
Øystein Stubhaug, helseminister Jonas Gahr Støre, styreleder Bente
Holm Mejdell og enhetsleder ved stråleenheten Andrea Lilleengen.

Bruk muligheten – tenk nytt!
– Sykehuset Innlandet har gjort et enormt godt håndverk, og fortjener

tilpasse driften til nye og krevende økonomiske
rammer.
Etter innleggene fra styreleder og administrerende direktør ga statsråden tydelige tilbakemeldinger på prosessen med Strategisk Fokus, som han
karakteriserte som grundig. Han skrøt av måten
arbeidet har blitt gjennomført på, og hvordan
dette har blitt grundig forankret underveis. Han
verken kunne, eller ville, imidlertid ta stilling til
hva som på sikt er den beste sykehusstrukturen for
Innlandet, eller gi lovnader av økonomisk art. Men
han oppfordret sterkt til å fortsette den gode og
framtidsrettede prosessen.
Besøkte stråleenheten
Helseminister Jonas Gahr Støres besøk gikk
videre til Stråleenheten. Der tok han seg tid til en
lengre prat med noen av pasientene på venterommet, før han fikk en omvisning i stråleavdelingen.
Stråleenheten er en satellitt under Oslo Universitetssykehus, OUS. OUS er faglig ansvarlig for
behandlingen ved stråleenheten på Gjøvik, mens
Sykehuset Innlandet har driftsansvaret.
Statsråden viste stor interesse, og stilte flere
spørsmål om behandlingene under besøket. Fra
enhetsleder Andrea Lillehagen fikk han også overrakt en kokebok – med sunne oppskrifter – i gave
etter besøket. Den lovte statsråden å sette i hylla
på kjøkkenet, og innrømte samtidig at han hadde
fått flere kokebøker i gave etter at han tok til i stillingen som helseminister, noe han mener understreket at fokus på god helse er viktig.
Avslutningsvis under Gjøvik-besøket mandag
hadde statsråden en lukket møte med foretakstillitsvalgte. Etter møtet uttrykte både de tillitsvalgte og helseministeren at de hadde hatt en
interessant og konstruktiv samtale.
Før han takket for seg og avsluttet besøket på
sykehuset på Gjøvik, passet Støre også på å stikke
innom Odd Fellow-ordenens frivillige på Stråleenheten for å sikre seg en av de berømte nystekte
vaflene han hadde hørt så mye om.

Engasjert: Helseminister Jonas Gahr Støre viste stor interesse
under sitt besøk ved Stråleenheten.

en kjempehonnør for arbeidet med Strategisk fokus 2025, sa administrerende direktør Bente Mikkelsen på sitt siste besøk i SI. Hun møtte styret i
SI et par dager før hun gikk av som AD i Helse Sør-Øst.

Utfordringer og muligheter:
Avgått AD Bente Mikkelsen i HSØ
var raus med rosen da hun nylig
møtte SI-styret, og hun ga sterk
støtte til Strategisk fokus 2025.

Hun kom med en sterk oppfordring til å utnytte
de mulighetene som prosjektet gir til å tenke nytt,
kreativt, og trekke høyskoler, næringsliv og eventuelt andre krefter inn i prosessen, inn i noe hun
mente kunne bli et spennende, banebrytende
innovasjonsprosjekt.
Første ektefødte barn
Både i Østfold og Buskerud er det arbeidet med
sykehusplanlegging lenge, dette er planer som
HSØ har arvet. – Dere har et annet utgangspunkt,
sa Mikkelsen, og kan derfor bli det første ektefødte
barnet av HSØ. Dere har muligheten til virkelig å
tenke nytt, og ta inn over dere den moderne sykehustenkingen som nå blir stadig tydeligere i
Europa, med færre senger, mer poliklinikk, og en
langt sterkere integrasjon mellom forskning og fag.
Det skjer mye ute i Europa som vi i Norge til nå
ikke har utnytter, nå har dere muligheten, sa hun.
Utnytt samhandlingsreformen
– Dere har også et spennende potensial i å utnytte
Samhandlingsreformens muligheter. Dere «er» på
mange måter Samhandlingsreformen, og må ta de
mulighetene som ligger i den inn over dere. Tenk
nytt, oppfordret hun. Se til London, til Nederland,
til Palma de Mallorca – og til Samhandlingsreformen. En reell prosess som involverer høgskoler og
næringsliv kan utløse noe som kan bli helt annerledes enn det vi til nå har tenkt omkring sykehusbygging i Norge.
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Av: Trond Tendø Jacobsen

Prosjekt somatikk:

Trenger mer tid
Etter planen skulle det før jul legges fram foreløpig rapport fra Prosjekt somatikk, som et utgangspunkt for
videre vurdering av endringer i drift og struktur tilpasset de krevende økonomiske rammene for sykehuset fram
mot 2017. Det blir for kort tid.
Av: Line Fuglehaug

I august ble Prosjekt somatikk etablert for å se på
strukturelle tiltak på tvers av sykehusene. Divisjonsdirektør på Tynset, Oddbjørn Øien, ble satt
til å lede prosjektgruppen, som skulle jobbe fram
utviklingsplanene for de neste fire årene.
Krevende
Det ble satt i verk omfattende utredninger av ulike
endringer, omlegginger, sammenslåinger og eventuelle nedleggelser. Arbeidet viser seg imidlertid å
være mye vanskeligere, og gå mye saktere, enn antatt. Ledelsen i Sykehuset Innlandet ønsker derfor
å endre arbeidet, ved å avvikle prosjektgruppen, og
fortsette utredningen i ulike arbeidsgrupper organisert nærmere virksomheten ute i sykehusene.
– Arbeidet er svært krevende, og ambisjonene
om å bli ferdige til nyttår var for høye, sier administrerende direktør Morten Lang-Ree.

Trenger mer tid
Lang-Ree orienterte styret om endringene i styremøtet 29. november. På avdelingssjefssamlingen på
Hamar få dager senere, ble også avdelingssjefene i
SI orientert om status, og planene for det videre
arbeidet, av prosjektleder Oddbjørn Øien.
Prosjektgruppen har ikke levert konkrete forslag
så langt, og prosjektgruppen endrer nå form i det
videre arbeidet. Det vil bli en divisjonsvis håndtering av krav både for 2013 og 2014, noe som betyr
at vi får bedre tid til å gjennomføre den omfattende
prosessen.
– Vi har vært forberedt på at vi ville komme til
et punkt der vi ville være avhengig av en dypere
involvering innover i organisasjonen, for å finne
gjennomførbare tiltak. Der er vi nå, sier Øien.
Veien videre
Administrerende direktør Morten Lang-Ree informerte om at han vil legge fram en innstilling for
styret i Sykehuset Innlandet i møte 20. desember,
om at omstillingsprosjektet får endret mandat og
tidsfrist for å komme fram til konkrete forslag.
Lang-Ree understreker at spørsmålet om Kvinneklinikk skal avklares så raskt som mulig i en egen
arbeidsgruppe, bestående av fagpersoner fra alle
fødeavdelingene i Innlandet. Inntil videre blir det
imidlertid etablert en tilstedevakt for gynekolog på
Lillehammer for å oppfylle kvalitetskrav.
Pusterom også for psykiatrien
Når det gjelder videre omstilling innen psykiatrien,
etter vedtak om Prosjekt psykisk helsevern i styremøte 20. desember, legger administrerende direktør også opp til et lavere tempo og reduserte
innsparinger enn tidligere varslet. Det var antydet
at den neste prosessen skulle kutte kostnader på
157 millioner kroner, men det at det økonomiske
resultatet nå blir bedre enn ventet, gjør at prosessen
settes i bero inntil videre.

Betenkt: Prosjektleder Oddbjørn Øien må innse at det ikke lar
seg gjøre å komme i mål med konkrete omstillingsforslag på denne
siden av nyttår, som planlagt.
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Go’saker på sykehuskjøkkenet
«Grisen står å hyler», synges det på sykehuskjøkkenet på Lillehammer. Grisene i kjelene
her har nok imidlertid avgitt sitt siste grynt.
Nå skal de skape julestemning for ansatte og
pasienter i sykehuset. Julesylta er på vei.

Over to ettermiddager skal det kokes nærmere 800
kilo julesylte ved sykehuskjøkkenet. Produksjonen
har blitt en tradisjon, og det er nå femte året på rad
at kokkene her lager sylte, på bestilling fra ansatte,
til julelunsjer og pasientmåltider.
Faller i smak
Kokk, og assisterende kjøkkensjef, Stein Erik
Johansen, sier pågangen tyder på at de leverer
skikkelig vare. – Vi får gode tilbakemeldinger på at
sylta smaker fortreffelig, og det viser også økningen i bestillinger fra år til år. Bare i år er det forhåndsbestilt 100 kilo mer enn i fjor, forteller han.
De ansatte må produsere julesylta etter ordinær
arbeidstid, da dette ikke lar seg kombinere med
den daglige produksjonen. Det gjør de med glede,
både fordi det er morsomt, men også fordi det er
blitt en fast tradisjon. – Man tuller ikke med jula,
vet du. Det må gjøres ordentlig, sier Johansen.

å blande krydderet før du kom, vi vet hvordan det
er med «journalister», sier Johansen.
Den enste avsløringen han vil komme med når
det gjelder god smak og innbydende utseende på
julesylta, er at de har tilgang på flott storkjøkkenutstyr som letter produksjonen. Johansen forteller
at de i tillegg til julesylta skal steike 3.300 medisterpølser og minst like mange medisterkaker, samt
1.050 kilo med ribbe før jul.
– Pasientene i Sykehuset Innlandet skal ha
skikkelig julemiddag, så den steker vi selv.
– Kan du love sprø svor da?
– Vi serverer den uten svor. På den måten blir
ingen skuffa, ler han.
Og for ordens skyld. Har du fortsatt ikke bestilt
årets julesylte er det – dessverre – for seint for
denne gang. Men da glemmer du det ikke neste år.

Hemmelig oppskrift
SI-Magasinet lurer naturligvis på hva som er hemmeligheten bak sykehussyltas suksess, men blir
raskt avvist da spørsmålet stilles. – Er du ute etter
oppskriften, kan du bare glemme det. Vi passet på
Side 7
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Hemmelig blanding: Kokkene på
sykehuskjøkkenet hadde forhåndsblandet krydderet til den tradisjonsrike julesylta, for ikke å avsløre den
hemmelige miksen ved fotografering.

Av: Line Fuglehaug

Klar: 800 kilo ferdig julesylte klar for
distribusjon til ansatte og pasienter i
alle Sykehuset Innlandets divisjoner.

Direktørens nyttårsforsett:

– Vil tilbringe mer tid ute
Han er øverste ansvarlig for alle de nærmere 9.000 ansatte i Sykehuset Innlandet. De fleste av dem har han ikke en
gang hilst på. Det skulle han imidlertid gjerne ha gjort. Et håndtrykk til hver. Ikke bare for å ønske god jul, men også for
å vise at han er oppriktig ydmyk og takknemlig for innsatsen og engasjementet hver enkelt bidrar med i hverdagen.

Administrerende direktør Morten Lang-Ree har
travle dager i direktørstolen. Som øverste leder i et
helseforetak er det få rolige dager, og store prosesser i sving fortløpende. Avtaleboka er fylt fra
tidlig morgen til seine kvelder i uke etter uke. Men
Morten Lang-Ree klager ikke. Han mener mange
ansatte i Sykehuset Innlandet har langt mer krevende arbeidsdager enn han selv.
Uhøytidlig
Som sykehusdirektør frykter Morten Lang-Ree at
han blant mange ansatte kan oppfattes som en litt
«fjern» leder, i den forstand at han ikke kommer
tett nok på hver enkelt ansatt. – Jeg mener selv at
jeg er en uhøytidlig og hverdagslig person. Likevel
tror jeg dessverre at de fleste ansatte i sykehuset
føler at de har et slags avstandsforhold til meg som
øverste sjef, sier han alvorlig.
Som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet tror han at en av hans viktigste egenskaper
er at han er ansvarsbevisst og genuint interessert i
foretakets virksomhet.
– Sykehustjenester i Innlandet har en stor plass i
hjertet mitt. Jeg er opprinnelig opptatt av det ansvaret vi har som helseforetak og at pasientene skal
få et best mulig helsetilbud, sier han.

Av: Line Fuglehaug

Mer tid ute
Det meste av sykehusdirektørens tid går med til
møter. Lange møter, om store og viktige prosesser,
og mindre, men like viktige administrative oppgaver. Men selv ønsker han ikke å bruke ordet
«møter». – Jeg tenker heller på det som samtalearenaer, hvor jeg snakker med ulike personer. Det kan
være styret, ledergruppen, tillitsvalgte, ansatte eller
andre samarbeidspartnere, sier han. Samtidig innrømmer han at han gjerne skulle hatt bedre tid til å
reise rundt å besøke de ulike divisjonene i Sykehuset Innlandet.
– Jeg skulle likevel gjerne vært tettere på kjernevirksomheten vår i det daglige. I sommermånedene
forsøker jeg å reise en del rundt på besøk i ulike
divisjoner og avdelinger, og være til stede ved operasjoner, i avdelinger, og prate med ansatte, forteller han. Dette er noe han svært gjerne skulle
brukt enda mer tid på. I høst har Sykehuset InnSide 8
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landet innført såkalte pasientsikkerhetsvisitter, der
han og fagdirektør møter ansatte for å drøfte
pasientsikkerhetsarbeid.
– Dette er møter jeg virkelig gleder meg til, og
som er veldig nyttige. Det gir meg konkret kunnskap om virksomheten vår, som er viktig å ta med
seg videre, sier han. Han har allerede bestemt seg
for at pasientsikkerhetsvisittene skal innføres som
en fast praksis i SI.
– Mer tid ute i foretaket er altså direktørens nyttårsforsett?
– Ja, absolutt. Eller, nå er jo nyttårsforsett som
regel kjent for å mislykkes, men det er et generelt
mål å få mer tid til dette i tiden framover, slår han
fast.
Innholdsrikt år
Når året nå går mot slutten, oppsummerer administrerende direktør 2012 som et spennende og
innholdsrikt år for SI. Flere store prosesser og prosjekter har stått på agendaen, og flere pasienter enn
noen gang har fått behandling ved de ulikene sykehusene og DPSene i Innlandet. På overordnet plan
er det likevel en ting Morten Lang-Ree rangerer
som ekstra viktig for foretaket.
– At styret i Sykehuset Innlandet i sommer fattet
et prinsippvedtak for videre retning med arbeidet
i Strategisk fokus 2025, mot et felles hovedsykehus
for Innlandet var svært viktig. Selv om det er lang
vei fram til et ferdig nytt sykehus, var det viktig –
ja kanskje avgjørende, å få dette vedtaket på plass
nå, sier han.
I tillegg oppsummerer han de tunge omstillingsprosessene innfor både psykiatri og somatikk som
både utfordrende og spennende. – Disse prosjektene er også viktige for å stake ut den videre kursen
for sykehuset. I disse prosjektene er det ikke bare
det å finne de beste løsningene som er mest krevende, men også det å skape forståelse i organisasjonen for at endringene er nødvendige, ettersom
sykehuset har hatt en solid økonomi med positive
resultater de siste årene.
Verdt å ta med videre
Morten Lang-Ree håper også at det positive arbeidet rundt om i organisasjonen blir med videre

inn i det nye året. Det gjelder både engasjementet,
faglig utvikling, forskning og pasientsikkerhetsarbeidet.
– Det har det siste året vært økt fokus på faglig
kvalitet i organisasjonen, et viktig arbeid vi skal ta
med oss videre. Innenfor arbeidet med pasientsikkerhet skjer det mye spennende, og det vil vi også
legge mye ressurser i videre, sier han. Også innenfor forskning har det vært en positiv utvikling i
Sykehuset Innlandet de siste årene.
– Det er økt interesse for forskning både i fagmiljøene og ledelsen, og et ønske fra styret om økt
satsning på dette. Det er svært gledelig og danner
et godt og viktig grunnlag for faglig utvikling. En
annen erfaring fra året som gikk vil også bli videreført hvis direktøren får det som han vil. Nemlig
festen for alle SI-ansatte som ble arrangert nå i
høst. – Høstfesten på Lillehammer ble en stor suksess. Det har vært svært gode tilbakemeldinger på
arrangementet, som samlet over 700 sykehusansatte fra de ulike divisjonene til hyggelig samvær,
middag, underholdning og dans.
Neste år feirer Sykehuset Innlandet tiårsjubileum som helseforetak, og da lover Morten at alle vil
bli invitert til en ny sammenkomst.
– Det er en fin anledning til å gjenta arrangementet. Med så mange ansatte, spredt over så mange
ulike enheter og geografiske plasseringer, mener jeg
slike sammenkomster er viktige sosiale møtepunkt,
og da er tiårsjubileet en fin anledning, sier han.
Han håper til og med at vi da skal klare å samle
enda flere enn på Høstfesten på Lillehammer.

Klar for å møte framtiden
Selv om han trives med utfordringene han står i, er
Morten Lang-Ree realistisk nok til å se at det blir
utfordrende tider på flere områder framover. Selv
om han til tider syns det kan være krevende å
håndtere store og tunge motstetninger, er det en
annen faktor han kanskje syns er aller verst å forholde seg til som leder.
– Det er å ikke ha ressurser nok til at vi kan
fornye oss raskt nok når det gjelder medisinsk utvikling. Vi har ikke penger til å skaffe oss nytt og
moderne medisinsk teknisk utstyr, eller bytte ut
gammelt og slitt utstyr, i den takt vi ønsker, sier
han. I tillegg opplever han det som en utfordring å
være trygg på at Sykehuset Innlandet når ut til alle
ansatte med aktuell informasjon.
– I en så stor organisasjon står vi overfor en betydelig kommunikasjonsoppgave i å nå ut til alle
ansatte. For 2013 har han også forhåpninger om
framgang i prosessen om et nytt framtidig hovedsykehus.
– Selv om styret har fattet et prinsippvedtak om
videre retning i prosessen, er det fortsatt aktiv motstand mot et nytt sykehus. Hvordan tror du det vil
påvirke det videre arbeidet?
– Jeg syns det er positivt at det er så sterkt engasjement rundt spørsmålet. Det gjør det ekstra viktig med en god og grundig prosess, for å sikre et
best mulig resultat. Han håper imidlertid at de som
er skeptiske etter hvert vil se verdien av å få samlet
kompetansen i et felles hovedsykehus.
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Tettere på: Administrerende
direktør Morten Lang-Rees nyttårsønske er mer tid ute i organisasjonen.

Julekokk: Morten Lang-Ree har
stålkontroll på julemiddagen, og
disker like godt opp med både
ribbe og pinnekjøtt julekvelden.

Direktør også på kjøkkenet
Morten Lang-Ree er helt sjef – også på
kjøkkenet, ifølge han selv.
– Jeg liker meg godt på kjøkkenet, og lager mat
ofte. Julemiddagen er et høydepunkt, og jeg lager
faktisk både ribbe og pinnekjøtt, forteller han. Selv
er han oppvokst med ribbe som fast tradisjon på
julaften, men etter hvert ble han så glad i pinnekjøtt
at de to rettene måtte likestilles.

Av: Line Fuglehaug

Kvalitetstid
Når julehøytiden nå nærmer seg, står tradisjonelle
tradisjoner for døren også i det Lang-Ree’ske hjem.
Selv innrømmer han imidlertid at han synes julen
er i ferd med å bli vel kommersialisert.
– Når julemarsipanen og julebrusen er på plass i
butikkhyllene mens man fortsatt kjører med sommerdekk, syns jeg det overskygger litt av det som
er viktig med julen, sier han. Selv koser han seg
mest med selve julehøytiden.
– For meg betyr julen kvalitetstid sammen med
familien, forteller han. Fast tradisjon er blant annet
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NRKs formiddagssending julaften. – For den
eldste datteren min, som nå har rundet 31 år, blir
det ikke jul før vi har sett «Tre nøtter til Askepott»,
smiler han.
Barnslig og raus
Han avslører at han selv er litt barnslig, eller faktisk
i overkant barnslig i følge ungene. – Når de var
små, syns de det var stas. Etter hvert har det blitt
slik at de ikke syns det er fullt så sjarmerende
lenger.
– Hva med gaver, er du raus der?
– Selv om jeg er barnslig av meg, liker jeg faktisk
best å gi bort gaver. Kona pleier å bli fornøyd, men
så er hun flink til å skrive ønskeliste også da, sier
han lurt. Til ungene mener han det har vært jevnt
fordelt med myke og harde pakker opp gjennom
åra.
– Når de nå har nådd en alder på mellom 18 og
31 år er det stort sett konvolutter som gjelder. Med
penger altså. Da kan de kjøpe det de vil.

Månedenes kunnskapsblomster
Psykiatrisk sykepleier og spesialrådgiver Bente Birkeland, i Divisjon Psykisk Helsevern, ble tildelt Månedens
kunnskapsblomst for oktober. I november gikk kunnskapsblomsten til Intensivavdelingen på Hamar.
Utmerkelsen Månedens kunnskapsblomst ble innført i Sykehuset Innlandet ved inngangen til 2012,
av Avdeling for kunnskapsstøtte. Hensikten er å
trekke fram og hedre god praksis, lære av god
praksis, og ikke minst synliggjøre dette internt og
eksternt. Månedens kunnskapsblomst kan deles ut
til enkeltpersoner, avdelinger, prosjekter, fagråd
eller annet som Avdeling for kunnskapsstøtte
mener fremmer kunnskapsbasert praksis i Sykehuset Innlandet.
Oktober
Prisvinneren for oktober blir omtalt som en hederlig vinner av kunnskapsblomsten. Bente Birkeland
besto nylig sin mastergrad i psykisk helsearbeid
ved Høgskolen i Elverum, med meget godt resultat. Hun har i stor grad arbeidet med selvmordsforebygging på ulike plan, og har vist et brennende
engasjement og stor støtte overfor brukergrupper
og deres pårørende. Hun har også vært sterkt
involvert i pasientorganisasjoner, Ressurssenter om
vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging,
samt arbeid med behandlingslinjer og revisjon
innad i helseforetaket.
Bente Birkeland er en etterspurt rådgiver og diskusjonspartner for alle nivå i sykehuset, og har
med bistått på flere plan med sin utstrakte internundervisning. Hun har vært med på å gi begrepet
kunnskapsbasert praksis mening gjennom sine
regelmessige forelesninger og samtaler med alle
typer helsepersonell innen divisjonen.. I tillegg er

hun også er en ettertraktet foreleser på høyskoler.
Det var divisjonsdirektør for Psykisk Helsevern,
Gunn Gotland Bakke, som delte ut prisen, som består av et diplom signert administrerende direktør
Morten Lang-Ree og en blomsterbukett.
November
Den 8. kunnskapsblomsten i rekka, for november,
ble delt ut til Intensivavdelingen på Hamar. Avdelingen arbeider aktivt for bedre pasientbehandling
og med innføring av kunnskapsbaserte prosedyrer.
I begrunnelsen heter det at tross en travel arbeidshverdag har Intensivavdelingen i tillegg greid å
arbeide med tre store og faglig «tunge» prosjekter.
Prosjektene har kommet på toppen av det daglige
arbeidet på avdelingen. Divisjonsdirektør Øyvind
Graadal holdt en munter tale for en avdeling han
kjenner godt, og understreket viktigheten av at avdelingen har fått til en så god fagutvikling på et så
høyt nivå. Han roste både innsatsen og resultatene.
Gode samarbeider med både Høgskolen i Hedmark og Intensivavdelingen på Elverum ble framhevet.
Kunnskapsbasert praksis er en nøkkelfaktor for
å arbeide med prosjekter som på Intensivavdelingen på Hamar. En erkjennelse av ulik praksis, behovet for å gi pasienter behandling basert på
oppsummert forskning, klinisk erfaring og pasientenes preferanser og en faglig og ledermessig ståpå-vilje det står respekt av ble lagt til grunn for
prisen denne gang.

Prisvinner oktober:
Psykiatrisk sykepleier og spesialrådgiver Bente Birkeland, i Divisjon
Psykisk Helsevern, får tildelt
Månedens kunnskapsblomst for
oktober av divisjonsdirektør Gunn
Gotland Bakke.

Prisvinner november:
Spesialsykepleier Merete Nyland
Johnstad ved Intensivavdelingen på
Hamar får overrakt Månedens kunnskapsblomst fra divisjonsdirektør
Øyvind Graadal.

Av: Line Fuglehaug
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Fullt trøkk for økt pasientsikkerhet:

IKKE glemt
av sykehuset
Målsettingen med prosjekt «Glemt av sykehuset» er det tittelen
forteller; At pasienter ikke skal risikere å bli glemt av sykehuset. Alle
gode krefter settes nå inn for å oppnå dette. Det er blant annet startet
et internt «Glemt av sykehuset»-prosjekt som skal legge fram forslag
til forbedringstiltak. Det er nok å gripe fatt i.

Målsettingen
Prosjektets målsetting er
oppsummert slik:
• Vurderingsfrister skal overholdes
• Ingen fristbrudd eller ufrivillig
ventende over ett år
• Kontroll over ikke signerte
lab/røntgensvar, ikke-godkjente
dokumenter og ikke utførte oppgaver eldre enn 14 dager
• Full oversikt over ikke avsluttede
henvisningsperioder

Prosjektet
«Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasient administrativt arbeid i
SI» er motto for prosjektet som har
rådgiver Bjørg O. Simonsen som
leder. Med seg har hun: fagsjef Hans
Iver Børresen, prosjektleder Marit
Dammen, rådgiver Linette Edesberg,
rådgiver Gry Merete Langsjøvold,
opplæringsansvarlig Astrid Nygård,
virksomhetsarkitekt Fred Morten Solbakken, avdelingssjef Irene Sætran,
seksjonssjef Kostas Vilmas og rådgiver Anne Hilde Aas. Oppdragsgiver
er fagdirektør Toril Kolås.

Kvaliteten i pasientbehandlingen avgjøres ikke
bare av diagnostikk og behandling, men også av
selve pasientforløpet. Hvis pasienter ikke blir mottatt eller fulgt opp som de skal kan det føre til forsinkelser eller i verste fall at det ikke blir gitt
nødvendig behandling – med de konsekvenser det
kan ha.
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst påførte i fjor
både SI og andre helseforetak riper i lakken, i den
forstand at det ble påvist betydelige svikt i de
pasientadministrative systemene.
Høyeste prioritet
Ventelister ble ført feil, alt for mange dokumenter
var registrert som «ikke godkjente», alt for mange
sto på venteliste i over ett år. Revisjonsrapporten
var ikke oppmuntrende lesning.
Etter at revisjonens avvik var «lukket» ble det
kjent at ventelistepraksisen ved DPS Gjøvik ikke
var i henhold til retningslinjene. Det ble mye fokus
på dette, og det utløste nye tiltak, nye prosesser.
Da pasientsikkerhetsproblematikken i oktober
var oppe i styret for tredje gang på kort tid understreket AD Morten Lang-Ree at arbeidet med å
unngå fristbrudd og å oppnå reduserte ventetider

Pasientflyt: Denne skissen viser
hvordan helheten i pasientforløpet
skal være, fra henvisning, gjennom
hele forløpet til avsluttet opphold,
og eventuelt ny avtale for kontroll.

Av: Trond Tendø Jacobsen

Side 12

SI

| magasinet 5/2012

har høyeste prioritet, og skal følges opp både i
styret, ledermøter og i oppfølgingsmøter med divisjonsdirektørene.
Gjengangere
Det er en del problemstillinger som går igjen i de
aller fleste sakene der slike problemer oppstår:
• Mangelfull kjennskap til detaljene i hvordan
DIPS fungerer, og ditto forståelse av viktigheten
av å dokumentere de enkelte punktene i pasientforløpet riktig og systematisk.
• Den enkeltes hverdag med egne oppgaver og
arbeidsflyt i DIPS gir et helt annet bilde av virkeligheten enn det som kommer fram i rapporter. En kjenner seg ikke igjen i tallene.
• Rapporter som gjør det mulig for den enkelte å
følge med på kvaliteten i arbeidet er ikke lett tilgjengelig.
• Ledelsesoppfølging har vært for utydelig, og tiltakene er ikke innført eller har ikke blitt fulgt
opp over tid.
• Nødvendig avklaring om roller, ansvar og oppfølging i den kliniske hverdagen er ikke alltid
foretatt.

Årets onkolog
Seksjonsoverlege ved sykehuset på Hamar, Knut Fjæstad, er kåret til
årets onkolog i Norge. Det er Norsk onkologisk forening, en av spesialforeningene i Den Norske Legeforening, som deler ut prisen. Tildelingen
fant sted under foreningens årsmøte i Trondheim i slutten av november.

Ikke glemt: Målsettingen med det arbeidet som nå gjøres at er
at det ikke lenger skal være grunnlag for denne påstanden, sier
prosjektleder Bjørg O. Simonsen. – Det er viktig at dette ikke blir
et skippertak, men at det blir en varig holdningsendring.

Internt prosjekt
Dette er noe av bakgrunnen for at det er nedsatt
et internt prosjekt, som skal:
• Følge opp og bidra til lukking av avvik og anmerkninger ved revisjonen
• Følge opp de tiltak Helse Sør-Øst-prosjektet
«Glemt av sykehuset» kommer fram til
• Gjennomgå overordnede rutiner og foreslå tiltak i de kliniske avdelingene
Prosjektet skal tilrettelegge for at avdelingene skal
kunne gjennomføre og følge opp det pasientadministrative arbeidet på en god måte. Tilrettelegging av prosedyrer skal være ferdig innen
utgangen av året, og nødvendige opplæringspakker skal være ferdige innen utgangen av mars
2013.

Knut Fæstad har gjennom vel 20 år vært den mest
sentrale aktøren i utviklingen av både de onkologiske og palliative tjenestene i Sykehuset Innlandet.
I 1991 startet han den første spesialistpoliklinikken for kreftpasienter i Hedmark på Hamar.
Denne har vokst til en stor og veldrevet seksjon i
Sykehuset Innlandet som i tillegg omfatter kreftpoliklinikker i Kongsvinger, Tynset og Elverum.
Fjæstad var også aktiv i opprettelsen av palliativt
team på Hamar, og er fortsatt teamets mentor.
Stor læremester og inspirator
I juryens begrunnelse blir det i tillegg lagt vekt på
at Fjæstad parallelt har jobbet systematisk med
rekruttering og utdanning av onkologer. Han fikk
tidlig sin enhet godkjent for deler av spesialistutdanningen i onkologi, noe som har medført at
behovet for onkologer i Hedmark de neste årene
trolig vil kunne dekkes av spesialister som har fått
deler av sin opplæring i SI.
Kollegaene ved Kreftenheten på Hamar beskriver Fjæstad som faglig dyktig, oppdatert og
med menneskelige egenskaper som gjør ham til en
stor læremester og inspirator for sine annsatte og
samarbeidspartnere. Divisjonsdirektør ElverumHamar, Øyvind Graadal, sier prisen er vel fortjent
og en flott anerkjennelse for Knut Fjæstads innsats
for å bane vei for kreftmedisin i Hedmark.
Årets onkolog: Norsk onkologisk
forening har kåret seksjonsoverlege
ved sykehuset på Hamar, Knut
Fjæstad, til årets onkolog.

Ikke skippertak
Prosjektleder Bjørg O. Simonsen understreket i
en orientering til styret i oktober at det er viktig
å innarbeide varige rutiner og prosedyrer. Dette
er ikke snakk om et skippertak, men om endringer som må være varige og stabile.
Etter en kartlegging av nåsituasjonen skal prosjektet gjennomgå og revidere alle relevante prosedyrer, og utarbeide prosedyrer som mangler.
Opplæring er også en av prosjektets oppgaver.
For å sikre rett kompetanse hos de som har ansvar
for å ivareta oppgaver i arbeidsflyt skal alt relevant nøkkelpersonell gis målrettet opplæring. En
skal vurdere, og eventuelt foreslå sertifiseringskrav, og man skal følge opp de opplæringstiltak
som leveres fra Helse Sør-Øst.

Av: Line Fuglehaug
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Veien tilbake
Dette er en historie om hvordan det kan gå bra, når det går skikkelig galt. En fin sommerkveld i juni, tok 16 år gamle
Oddgeir og en kamerat mopedene sine for å kjøre en snartur på butikken for å kjøpe smågodt. Samtidig er en bil, der
sjåføren er mistenkt for å ha kjørt i hasjrus, på vei i mot dem, i altfor høy fart.

Oddgeir Haukaas Bjerke går andre året på skilinja
ved Lillehammer videregående skole. Han har vært
aktiv langrennsløper i Lillehammer skiklubb en
årrekke, trener mange ganger i uka, og går en rekke
skirenn i løpet av vinterhalvåret. Få dager før
skoleferiestart, blir imidlertid alt forandret, i løpet
av sekunder.
En helt vanlig fredag
Fredag 15. juni skulle Oddgeir og kameraten ha en
rolig kveld hjemme med film. De skulle bare handle inn litt snacks først. På vei nedover Nordseterveien mot sentrum i Lillehammer, møtte de en bil
i stor fart rundt en sving. Bilen klarte ikke svingen,
og traff Oddgeirs moped med fronten. 16-åringen
ble kastet over bilen, og ble liggende bevisstløs på
asfalten. Kameraten, som lå like bak traff mopeden
til Oddgeir og veltet, men kom fysisk uskadd fra
ulykken. Han ringte straks 113 og varslet om ulykken, og fortalte at Oddgeir lå hardt skadd på
bakken.
Husker ingenting
Vi møter Oddgeir og hans foreldre, Elisabeth og
Asgeir, en høstdag på Lillehammer. Det har gått
fire måneder siden ulykken og Oddgeir har akkurat kommet hjem, etter et langt opphold, først på
Ullevål universitetssykehus, så på Sunnaas. I dag
skal de besøke ambulansestasjonen på LillehamI respirator: Oddgeir lå tre og en
halv uke i koma etter ulykken.

mer, for å møte den som var først på ulykkesstedet,
kvelden ulykken skjedde. De har mange spørsmål,
og ønsker å danne seg et bilde av hvordan det var
på ulykkesstedet, hva som møtte dem som kom
dit, og hva som skjedde mens foreldrene fortsatt
var uvitende om den alvorlige ulykken.
Selv husker Oddgeir heller ingenting fra selve
ulykken, og den første tiden etterpå. – Jeg husker
jeg var med pappa på jobb en tur den fredagen
ulykken skjedde, men bortsett fra det husker jeg
faktisk nesten ingenting fra de siste ukene før. Det
er rart, men samtidig veldig greit, å få møte igjen
folk jeg ikke husker å ha møtt før, som sykehusansatte på Ullevål, og i dag de på ambulansen på
Lillehammer, sier han. På Ullevål lå Oddgeir i
kunstig koma i tre og en halv uke.
Omfattende skader
Oddgeir ble påført livstruende skader i ulykken.
Han hadde en alvorlig hodeskade, med brudd i
kraniet, skader i milt og lunger, bruddskader i ansikt, lårbein, kragebein, bekken, skulderblad, tommel og flere ribbein. Under besøket på ambulansen
i dag får Oddgeir fortalt at han var bevisstløs da
ambulansepersonellet kom til ulykkesstedet, og at
han hadde tydelige tegn på hodeskade og problemer med pusten. Behandler på ambulansen forteller at det viktigste for dem var å sørge for frie
luftveier og frakte ham raskt til sykehus.
I løpet av ukene på Ullevål måtte Oddgeir gjennom en rekke operasjoner. Hodeskaden krevde
flere inngrep, i tillegg til de mange og omfattende
bruddskadene. Selv om prognosene for å overleve
økte time for time, og dag for dag, tok det lang tid
før legene kunne si noe sikkert om utfallet av
skadene Oddgeir var påført. Så lenge han ble holdt
i kunstig koma, var det uvisst hvilke konsekvenser
hodeskaden ville kunne gi.
Elisabeth og Asgeir forteller om lange dager og
uker ved sønnens sykeseng, der det vekslet mellom
håp, fortvilelse, frustrasjon, frykt og glede i takt
med opp- og nedturer i tilstanden til Oddgeir den
første tiden.
Til Oslo i uvisse
Da Oddgeirs foreldre ankom akuttmottaket på
Lillehammer, var Oddgeir allerede transportert
videre til Ullevål med helikopter. Når de i dag
møter Lars Daugaard ved ambulansen, er det ikke
første gang de møtes. Elisabeth forteller at ved an-

Av: Line Fuglehaug
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komst akuttmottaket den fatale fredagskvelden,
kastet hun seg over den første ambulansemedarbeideren hun møtte på og stilte en rekke spørsmål
om Oddgeirs tilstand.
– Jeg husker jeg fikk til svar at han hadde bruddskader og en punktert lunge, men det jeg egentlig
ville ha svar på var om han ville overleve, forteller
hun. Når de møtes igjen i dag forklarer Lars Daugaard at han følte det vanskelig å forklare hvor alvorlig tilstanden tilsynelatende var, mens Elisabeth
synes det er godt å få forklart hvor desperat hun
var etter å få vite hvordan det sto til med sønnen.
Fra akuttmottaket måtte Elisabeth og Asgeir
kaste seg i bilen, å sette kursen sørover mot Oslo.
– Det var en fryktelig lang og uvirkelig tur, og det
tok over en time før vi fikk telefon fra Ullevål. Da
fikk vi vite at Oddgeir var i live, og at han var sendt
til videre undersøkelser og operasjon, forteller de.
Takknemlige
Både Elisabeth og Asgeir er svært takknemlige for
den gode hjelpen Oddgeir fikk både på ulykkesstedet, i ambulanse og ambulansehelikopter, og på
Ullevål og Sunnaas etter ulykken.
– Det har vært et helt fantastisk møte med helsevesenet. Alle har gjort alt som kan gjøres for å
redde livet til Oddgeir, og for å begrense konsekvensene av skadene, sier de.
At alle gjorde det som kunne gjøres når ulykken
var ute, mener de har vært avgjørende for at marginene endte opp på Oddgeirs side. – Alt fra den
raske varslingen fra Oddgeirs kamerat, at ulykken
skjedde så nært sykehus, rask og riktig behandling
i ambulanse, akuttmottak og luftambulanse, og
senere uvurderlig behandling videre, er forhold
som har gjort sterkt inntrykk på oss, sier de.
Om de skulle sette fingeren på noe som kunne
vært organisert annerledes måtte det være at det

fantes en ordning for transport av pårørende til
Ullevål, eller andre sykehus skadde pasienter flyttes til. – Om noen spurte meg om jeg var i stand til
å kjøre selv til Ullevål, dit Oddgeir var fløyet, ville
jeg nok svart ja. Men i ettertid ser jeg at det ikke er
optimalt å kjøre bil så langt i en slik sinnstilstand,
sier Asgeir.
På god vei tilbake
At Oddgeir skulle være tilbake på skolen allerede
etter høstferien, var det få som spådde etter ulykken i juni. Det er en lang og krevende vei tilbake,
etter en ulykke med et slikt skadeomfang. Etter tre
og en halv uke i kunstig koma, ble Oddgeir overført til Sunnaas allerede i midten av juli.
– På Sunnaas var det sjeldent de fikk inn en
pasient med slike skader så raskt etter en ulykke,
og Oddgeirs raske framgang overrasket alle, forteller Elisabeth. En solid fysisk form, og en mental
styrke i forhold til trening, gjorde trolig sitt til at
Oddgeir tok store og raske steg framover. Treningen var imidlertid svært annerledes enn det Oddgeir er vant til.
– Jeg måtte lære helt grunnleggende ting som å
spise og pusse tenner, så i starten var det «treningen». Etter hvert ble det å sitte, gjøre små bevegelser med armer og bein. Ikke noe kondisjonstrening
akkurat, ler Oddgeir. Nå, bare få uker senere, skal
Oddgeir rett fra møtet på ambulansen til rulleskitrening med skilinja.
– Det er veldig godt å være tilbake i treningsmiljøet igjen. Jeg trener mye på egenhånd, men er
med resten av skigjengen på de øktene jeg kan, forteller han. Og målet hans er helt klart.
– Jeg skal tilbake i skisporet for fullt! Målet er,
offisielt, å gå ett skirenn kommende sesong, sier
Oddgeir, før han hvisker meg i øret: – Mamma sier
ett renn, men jeg vil gjerne gå flere!
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Tilbake ved ambulansen:
Oddgeir og mamma Elisabeth får
en kikk i ambulansen som fraktet
Oddgeir til sykehus etter mopedulykken i juni.

Møttes igjen: Oddgeir fikk
takket ambulansemedarbeider Lars
Daugaard for hjelp og behandling
i ambulansen.

Lean on Lillehammer
På Lillehammer går sykehuset nå nye veier i arbeidet med å heve kvaliteten i pasientbehandlingen. I samarbeid med
SINTEF Raufoss Manufacturing, SRM, er det startet en prosess for innføring av kvalitetsforbedringsmetoden Lean.

Produksjonsmetoden Lean ble opprinnelig utviklet av bilprodusenten Toyota for å gjøre produksjonen mer effektiv og kvaliteten bedre. Og selv
om det naturligvis er store forskjeller på sykehusdrift og bilindustrien, er mange av prinsippene i
Lean-tanken overførbare til de fleste virksomheter,
både innen industri, offentlig sektor og annet.

Av Line Fuglehaug

Pasientsikkerhet og kvalitet
For sykehuset sin del er det pasientsikkerhet og
kvalitet som står i fokus for innføringen av Leanmetoden. Sykehusets mål med å innføre Lean er å
frigjøre tilstrekkelig med ressurser til å forbedre
pasientforløpet og behandlingslinjene. Sykehuset
har fått støtte fra Innovasjon Norge til prosjektet,
og opprettet to piloter ved sykehuset som i samarbeid med Lean-lab på Gjøvik får nødvendig opplæring og oppfølging.
De to pilotene består av fire enheter ved sykehuset, akuttmottak og kirurgisk poliklinikk, og
anestesi og operasjon. Avdelingssjef for akuttmedisin på Lillehammer, Per Arne Lien, leder LeanSide 16
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arbeidet i sitt akuttmottak, men også i kirurgisk
poliklinikk, som opprinnelig er underlagt avdelingssjef for kirurgisk avdeling, Ellen Pettersen.
Hun leder arbeidet i anestesi- og operasjonsavdelingen. Pilotene er delt inn slik på tvers av ordinær
tilhørighet, noe som gjør at avdelingene også får en
effekt av bedre samarbeid og økt kjennskap til
hverandres rutiner og ansvarsområder. I pilotavdelingene er det også egne Lean-navigatører som
er ansvarlige for innføringen av metoden, men alle
ansatte er involvert og får ulike oppgaver gjennom
gruppeoppdeling.
Konkrete tiltak
Sykehuset på Lillehammer startet innføringen av
Lean nå i høst, og er dermed i en tidlig fase foreløpig. Likevel er mange av tiltakene som skal
implementeres så konkrete at de allerede er godt
synlige i avdelingene. For sykehusets del er nemlig
en viktig del av Lean godt gammeldags opprydningsarbeid. For å legge bedre til rette for god og
effektiv pasientbehandling skal det innføres stan-

Leans 5S`er: Anestesisykepleier Anna Lina Minge (venstre),
avdelingssjef kirurgi, Ellen Henriette Pettersen, koordinator inntakskontor, Embjørg Lie og avdelingssykepleier operasjon, Gry Wedege
viser fram veggtavla som beskriver Lean-arbeidet ved operasjon og
anestesiavdelingen, basert på de 5S`er, som står for sortere,
systematisere, skinne, standarisere og sikre.

dardiserte lister for hvilket utstyr som skal være tilgjengelig, fast plassering av utstyr, rutiner for
påfylling, lagring og bestilling. Alt unødvendig utstyr, og utstyr som sjeldent er i bruk, skal fjernes
eller plasseres på andre steder.
Ved å fjerne unødvendige prosedyrer og utstyr,
og sørge for at det man trenger er lettere tilgjengelig, er målet å skape bedre pasientstrømmer ved
å korte ventetiden for pasientene, og dermed øke
både kvalitet og effektivitet, forteller avdelingssjef
Ellen Pettersen.
– Det å rydde hyller, skuffer, skap og traller med
behandlingsutstyr er hver for seg små tiltak, men
det utgjør til sammen en relativt stor forskjell, når
de ansatte lettere finner det de skal ha når de
trenger det, og slipper å lete, sier hun. Det vil også
gjøre det lettere å gjøre riktig, og vanskeligere å
gjøre feil.
Mer strømlinjeformet
Allerede i 2008 startet divisjonen prosessen med å
etablere fundament for å jobbe smartere med kontinuerlig forbedring. Stilling som rådgiver ble utlyst, der Lean-kompetanse var etterspurt. Are
Fjermeros ble ansatt, og har vært en av pådriverne
for å få innført Lean i sykehuset. Han tror sykehussektoren kan ha mye å hente på å tenke nytt.
Fjermeros tror det er mulig å gjøre spesialisthelsetjenesten mer strømlinjeformet enn i dag. Det
handler om å tilrettelegge arbeidshverdagen på en
slik måte at mest mulig av tiden på jobb kan brukes
til å tilføre verdi for pasienten. Ved mer tradisjonelle omstillingsprosesser, ved endring i rutiner og
nye arbeidsmetoder er det ledelsen som tar avgjørelsene, og de ansatte blir fortalt hva de nå skal forholde seg til. Med Lean er det omvendt, der er det
de ansatte som utformer og gjennomfører endringene. Ledelse i Lean er derfor å legge forholdene
til rette for at ansatte kan jobbe med endring.
Fordi Lean er de ansatte sitt prosjekt, mener
Fjermeros at ansatte selv bør få fortelle om sine
synspunkter på prosessen. SI-Magasinet møter
derfor både navigatører og andre ansatte, og får en
omvisning om hvordan de «leaner» på sine avdelinger.

system. Overalt på veggene var det hengt opp før
og etter bilder av rom, traller, hyller og skap. En av
dem som møter oss, anestesisykepleier Anne Lina
Minge sier Lean har vært veldig motiverende, og
at tiltakene de har iverksatt gjør en tydelig forskjell
i hverdagen.
– Ved å få frigjort plass, bedre oversikt og bedre
system, blir det også bedre flyt i hverdagen. Dette
handler ikke om å jobbe raskere, men å jobbe
smartere sier hun, og legger til at dette kommer
pasientene til gode ved mindre venteing. Selv om
de ansatte innrømmer at mange var skeptiske før
arbeidet startet, mener alle bestemt at de fleste
skeptikerne har snudd. Dette tror de skyldes at de
fleste ser at endringene trengs, at de får ta så direkte
del og dermed får eierskap til prosessen, at alle ansvarliggjøres og at det stilles store krav til oppfølging og gjennomføring.
Verdistrømanalyse
Det er ikke bare utstyr som skal ryddes i når det
«leanes» ved sykehuset. Også rutiner og prosedyrer skal gjennomgås grundig, for å luke vekk
tidstyver som forsinker utredning og behandling
av pasientene. For å finne disse uønskede elementene blir det gjennomført såkalte verdistrømanalyser, der man gjennomgår reelle pasientforløp,
fra pasienten kommer til sykehuset til nødvendig
behandling er gjennomført.
Avdelingssjef Ellen Pettersen og anestesisykepleier Anne Lina Minge holder opp ett eksemplar
av en verdistrømanalyse de nylig har gjennomført.
Der har alle involverte deltatt og satt opp lapper på
en mange meter lang vegg av gråpapir, sortert etter
farger på ting som fungerte bra, og ting som kunne
fungert bedre. Deretter sorterer de ut de rosa lappene som inneholder forhold som må følges opp
for å forbedre rutinene. I verdistrømanalysene
deltar alle yrkesgrupper i sykehuset, fra sykepleiere, leger, kirurger, renholdere og så videre.
Målet er at et kontinuerlig Lean-arbeid framover
skal eliminere flest mulig av de rosa lappene. Med
gode resultater er det også håp om at tiltakene også
kan implementeres de øvrige avdelingene ved
sykehuset på Lillehammer, og på sikt kanskje også
i andre divisjoner i Sykehuset Innlandet.

Positive erfaringer
Jeg var usikker på hvilken entusiasme jeg ville møte
hos de ansatte, for hvem liker vel å «rydde»? Men
der tok jeg feil. Både på kirurgisk poliklinikk, i
akuttmottaket og på anestesi- og operasjonsavdelingen møtte jeg ansatte som ryddet med liv og lyst.
Oppriktig engasjerte over sitt nye, oversiktlige
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Gode Lean-resultater
Helse Midt-Norge og Pasientreiser ANS har oppnådd gode
resultater med Lean.
En evaluering i 2011 dokumenterte
raskere saksbehandling, kortere
ventetider, høyere kvalitet og mindre
stress i hverdagen. Målinger viste at
de ansatte fikk bedre oversikt og
kontroll over arbeidsdagen.
Kvaliteten i vedtaksbrevene økte
med 60 prosent, antall saksbehandlingsfeil ble redusert med 64 prosent, i tillegg til en rekke andre
konkrete forbedringspunkter.
Hydro aluminium er et av flere
norske industriselskaper som har
innført et system basert på Leantenking. Effekten av dette arbeidet
på HMS, kvalitet og økonomi har
vært betydelig de siste tre til fire
årene, ifølge selskapet. Blant annet
er sykefraværet redusert til rundt
3 prosent, i tillegg til at de har hatt
en kostnadsmessig besparelse på
nærmere en milliard kroner.

Før: Et eksempel på en vegg i operasjonsavdelingen før Lean-arbeidet.

Etter: Den samme hylla i operasjonsavdelingen etter «leaning».
Rosa lapper skal bort: Plakaten
av verdistrømanalysen viser tydelig
at det finnes forbedringspotensiale
i flere av leddene i pasientforløpet.

Brukerutvalgets dialogkonferanse:

Engasjement rundt samhandling
– Jeg er gledelig overrasket over den gode oppslutningen, sa brukerutvalgets leder Trond Hilmersen da han åpnet
brukerutvalgets dialogkonferanse i slutten av oktober. Det har vært vekslende interesse for tidligere dialogkonferanser,
kanskje var det hovedtemaet: Samhandlingsreformen, som utløste oppmøtet?
Det ble mye fokus på situasjonen for utskrivningsklare pasienter. Det er blant annet rapportert at
enerom på sykehjem er omgjort til 2- og 3-sengsrom for å gi plass til pasienter som er skrevet ut til
kommunene. Og det var hoderysting over at kommunikasjon mellom sykehus og kommuner må
skje ved faks, fordi tilgjengelige dataløsninger ikke
er sikre nok til å ivareta taushetsplikten.
SIs utfordringer
– Hva strever vi med i Sykehuset Innlandet i dag,
spurte samhandlingsdirektøren, og ga selv svarene:
Å få våre ansatte til å forandre holdninger. Å få
våre ansatte til å jobbe på en annen måte. Å få ansatte til å bruke nye rutiner. Å få kontakt med
enkelte kommuner. Å få datasystemene til å virke.
Å evaluere tjenesteavtalene. Å lage strømlinjeformede tilbud for pasientene. Å lage god nok informasjon til pasienter, pårørende og ansatte.

Dialogkonferanse: Det er
nødvendig med mer penger for at
samhandlingsreformen skal bli
vellykket. Det er et av de viktigste
budskapene fra brukerutvalgets
dialogkonferanse.

Suksessfaktorer: Dette er suksessfaktorene Øyvind Nerby mener vil
være avgjørende for at samhandlingsreformen skal bli vellykket.

Av: Trond Tendø Jacobsen

Samhandlingsdirektør Grethe Fossum beskrev en
reform som berører brukerne av helsetjenestene
sterkt, og hvor det er oppnådd mye på kort tid.
Men det gjenstår også atskillig.
– Sykehuset Innlandet prioriteter sterkt brukerne, det er dere samhandlingsreformen er laget for.
Derfor er en slik konferanse viktig, sa hun. Den betydning SI legger i så vel samhandlingsreformen
som brukermedvirkning ble understreket av at administrerende direktør Morten Lang-Ree overvar
store deler av konferansen.
Problemområder
Fossum beskrev seks områder der det fortsatt er
utfordringer, og orienterte om status på hvert av
disse områdene. Rent stikkordsmessig dreier dette
seg om:
• Utskrivningsklare pasienter
• Kommunenes betalingsplikt
• Øyeblikkelig hjelp/døgntilbud
• Avklaringer rundt hvem som gjør hva,
kommunene eller SI?
• Kompetanseoverføring
• IKT-løsningene
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Brukere er blitt hørt
Brukerutvalgsmedlem Øyvind Nerby har bred erfaring på dette området, og fått stor anerkjennelse
for sitt arbeid i samhandlingsutvalget mellom kommunene og sykehuset. Her var brukernes interesser hørt, slo han fast. – Nå er det viktig at brukere
kommer inn i langt flere organer og funksjoner.
Sykehuset har sluppet brukerne godt til, men
situasjonen er så ymse i kommunene, sa han.
Den viktigste utfordringen for at samhandlingsreformen skal fungere etter hensikten er at det
stilles tilstrekkelige økonomiske midler til disposisjon, sa Nerby. Se for øvrig siste side, brukerutvalgets side.
Må endre fokus
Finn Kristiansen, fra det kommunale brukerrådet
i Våler hadde et optimistisk og positivt utgangspunkt. – Men det er alt for stort fokus på penger.
Reformen blir ikke vellykket før en kan endre
fokus. Det er avhengig av at det kommer mer
penger på bordet, mente han.
Et annet tema som opptok mange var det udekkede informasjonsbehovet. Det må gis mer informasjon, og den må formes slik at den blir forstått.

For tredje gang på ett år var det fullt hus da det ble invitert til kurs med tema «Omsorgssvikt og vold mot barn».
Kurset var denne gang et samarbeidsprosjekt mellom Statens Barnehus Hamar, barneavdelingene på SI Lillehammer
og Elverum, Gudbrandsdal og Vest-Oppland politidistrikter og Fylkesmannen i Oppland.

Omsorgssvikt og vold mot barn
370 påmeldte var til stede på det siste kurset, som
ble avholdt på Lillehammer Hotel i oktober. Blant
deltakerne var det representanter fra en rekke ulike
yrkesgrupper som førskole, skole, helsesøstre,
BUP, tannhelsetjenesten, politi og helsevesen.
Felles innsats
Arrangementet bunner ut fra gruppen tilknyttet
Statens Barnehus Hamar, som ble dannet for tre og
et halvt år siden. Målet med gruppen er å samordne
innsatsen blant de ulike etatene i forhold til saker
som omhandler vold og omsorgssvikt mot barn.
Det er blant annet samkjøring av rutiner, utveksling og utnyttelse av kunnskap og erfaringer.
Overlege ved Barneavdelingen på sykehuset på
Lillehammer, Jørgen Hurum, sier det er svært
nyttig for de ulike instansene å bli bedre kjent med
hverandres områder og ansvar innenfor feltet, for
å kunne legge til rette for best mulig trygget for
barna. – For oss som jobber i sykehus er dette ofte
vanskelige og krevende saker å forholde seg til. Det
er lett å bli usikker på behandling og oppfølging,
og det er derfor en stor fordel å ha tydelige og like
rutiner og retningslinjer å forholde seg til, sier han.

eksempel melde en bekymring, og hvordan skal
man skrive en bekymringsmelding? Bare til nå i år
har barneavdelingene på Lillehammer og Elverum
på eget initiativ meldt inn 30–40 bekymringsmeldinger til politi eller barnevern.
Overlege Jørgen Hurum tror ikke nødvendigvis
at det foregår mer vold og omsorgssvikt nå enn tidligere, selv om tallet på bekymringsmeldinger
stadig er økende. – Jeg tror økningen er et resultat
av større bevissthet rundt dette, og at flere tør å
melde fra om sine mistanker, fordi det er blitt mer
aksept for dette, sier han.
Han understreker at alle har plikt til å reagere når
de mistenker at noe ikke er som det skal, og at det
fortsatt er en lang vei å gå før det er nok fokus og
kunnskap på dette området.
– Det er viktig at det er fokus på dette innenfor
alle instanser og fagområder. For helsepersonell er
det også viktig at alle avdelinger og enheter er oppmerksomme, og ikke bare barneavdelingene. Vi må
også huske på at det ikke er den som melder fra om
mistanken som skal dømme riktig eller galt, men
at det er andre instanser som har ansvar for bevisførsel, sier han.

Behov for økt kunnskap
At kursene som arrangeres om temaet er fulltegnet
gang på gang, synliggjør at det er et stort behov for
å lære mer om hva en skal gjøre i saker der det er
mistanke om at barn blir utsatt for vold og omsorgssvikt. – Det er tydelig at dette er et tema som
opptar mange, og som svært mange føler at de
trenger mer kunnskap om, sier Hurum.
Statens Barnehus Hamar, som dekker 61 kommuner i Hedmark, Oppland og Romerike behandlet i fjor 259 saker, noe som også er et tydelig tegn
på at problemene eksisterer.
– Når man i tillegg vet at det trolig er store
mørketall, er det svært viktig med god samhandling mellom alle aktører innen for eksempel skole,
politi og helsevesen, for å sikre at slike saker avdekkes og behandles på en trygg og god måte, sier
faglig leder ved Barnehuset Kari Rostad.
Flere bekymringsmeldinger
Et av temaene på kurset nylig var fokus på bekymring og bekymringsmeldinger. Når skal man for
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Krevende tema: Overlege ved
Barneavdelingen ved SI Lillehammer,
Jørgen Hurum, sier saker som
omhandler vold og omsorgssvikt
også er krevende for spesialisthelsetjenesten.

Av Line Fuglehaug

Fullsatt sal: Flere fulltegnede kurs
vitner om stor interesse for temaet
omsorgssvikt og vold mot barn.

I nyhetene siden sist
Hva skriver mediene om sykehuset vårt? Her presenterer vi, i stikkords form, noe av det avisene i Innlandet har
skrevet om forhold som berører Sykehuset Innlandet siden ferien. Stoffmengden er så svær at disse nyhetsglimtene
ikke vil kunne gi et fullstendig bilde av medienes omfattende dekning. Så langt det er mulig gjengis sitatene ordrett,
slik de sto i avisene.

29. oktober – GD:
I samarbeid med Sykehuset Innlandet har Lokalmedisinsk senter (LMS) Otta hatt workshop for
helsepersonell i regionen. Både røntgen ved legevakta, MR-maskin, lokale eller regionale rehabiliteringsteam, tiltak for barn og unge, preoperativ
pasientskole utenfor sykehuset og blodtransfusjon
lokalt var sentrale temaer blant dem som hadde
ordet under plenumsdelen av workshopen. Resultatet av gruppearbeidet skal sendes så vel administrative som politiske styringsorganer lokalt og
regionalt.
30. oktober – HA:
Ei kvinne som kom til politiet i Hamar halv ett på
natta for å anmelde en voldtekt, måtte vente til
dagen etter før hun kom til undersøkelse ved
voldtektsmottaket. Der var det ingen på vakt. Det
liker politiet dårlig. Divisjonsdirektør Øyvind
Graadal i Sykehuset Innlandet er helt tydelig på at
voldtektsmottaket skal være døgnåpent. Han synes
det er uheldig at politiet har opplevd noe annet, og
kommer til å innkalle den til et møte for å få ordnet
opp i situasjonen.
31. oktober – OA:
Hvor mye kan man spare på å avville akuttfunksjonen til ett av mjøssykehusene? Det kalkuleres i
disse dager. Omstilling og kutt treger styremøtene
i Sykehuset Innlandet. For psykisk helsevern ligger
konkrete forslag på bordet, og diskusjonene er
store. Nå kommer somatikken. – Målet i denne
fasen er kun å få fram de tiltakene som gir faktisk
innsparing. Det er bortkastet med faglige diskusjoner på dette tidspunktet, de alternativene vi ikke
finner innsparingspotensialer på vil bli forkastet,
sier prosjektsjef Oddbjørn Øien.

Av: Trond Tendø Jacobsen

1. november – OA:
At det koker fra grasrota og fylkesting preget ikke
styremøtet i SI. Denne gang. Det går mot beslutSide 20
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ningsdato for omstillingen i psykisk helsevern.
20. desember skal avgjørelsen tas.
6. november – Ringsaker Blad:
Vil Ringsaker kommune ofre friområdet i Moskogen for å tilby området som tomt for det nye
storsykehuset? Kjersti Stubberud er oppgitt over
at det arbeides i det skjulte for at kommunen skal
kunne tilby Sykehuset Innlandet tomt for det planlagte storsykehuset. – I forrige uke kom ordfører
Anita Ihle Steen og Venstres Morten Andersen på
besøk til mora mi for å overlevere nabovarsel, sier
hun. Moskogen og Boligvika er kanskje det mest
populære friområdet i Moelv, og Stubberud mener
det vil være tragisk om disse områdene skal gi plass
for et storsykehus.
9. november – Østlendingen
I Hedmark er minst 38 ambulanseansatte i beredskap til enhver tid. Samtidig er det åtte polititjenestemenn, to avdem i reserve. – Det har hendt at vi i
ambulansetjenesten har gått inn i situasjoner vi
strengt tatt burde hatt politiets hjelp til. Vi skal jo
ikke risikere livet, sier Lars Solhaug. Ambulansetjenesten er desentralisert og det satses friskt på utstyr og kompetanse. Lars Solhaug er assisterende
ambulansesjef i Sykehuset Innlandet og han får
støtte av avdelingssjef ved AMK-Innlandet, Arne
Stokke. Begge lurer de enkelte ganger på hva politiet egentlig bruker pengene på. Åpenbart ikke på
å styrke beredskapen.
9. november – HA:
Sykehuset Innlandet får sin første nasjonale kompetansetjeneste. – Dette er en fjær i hatten for oss,
sier påtroppende leder Lars Lien. Neste uke lanseres Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbruk og psykisk lidelse, ROP, i Sykehuset
Innlandet. Det er sjelden at nasjonale kompetansetjernester legges utenfor de store regionsykehusene, og dette er det første som legges til

Sykehuset Innlandet. ROP-arbeidet har pågått
over mange år, og har sitt utspring i Sykehuset Innlandet, Sanderud.

øvrige kommunene i regionen kan da sokne til
Orkanger, sier samhandlingsdirektør Tor Åm ved
St. Olavs hospital.

14. november – HA:
I Stange kommune behandler Familiehjelpa rundt
20 nye barn i måneden. Så langt i år har ingen endt
opp med medisinering. – Det er forferdelig av BUP
Hamar medisinerer 96 prosent av barna med
ADHD-diagnose, sier psykolog Birgit Valla.

22. november – HA:
Ringsaker kommune vil sikre seg 4.000 nye arbeidsplasser ved å lansere Moskogen i Moelv og
Rudshøgda som høyaktuelle sykehustomter. Kommunen har vurdert sju ulike tomtealternativ i
nærheten av Mjøsbrua.

14. november – GD-nett:
Debatten om flytting av legevakta fortsatte på
folkemøtet tirsdag kveld. Stemningen har vært dårlig, men nå ser det ut til at toppledelsen ved sykehuset åpnet for nye løsninger. Frode Oosterling,
leder av legeforeningen i Oppland refererte under
møtet en e-post fra Randi Mølmen, divisjonsdirektør ved Lillehammer sykehus, der hun skriver:
– Jeg har behov for å tydeliggjøre sykehusets syn
da det ser ut til at det kan foreligge en misforståelse. Sykehuset har en leie og driftsavtale med
Lillehammer kommune om legevakt. Vi har ikke
sagt opp avtalen, ei heller varslet oppsigelse. Videre
skriver hun at det fra kommunens side er luftet
behov for større areal til legevakta, noe som kan bli
vanskelig idagens akuttmottak. Det betyr likevel
ikke at sykehuset ikke har plass til legevakt.

20. november – OA:
Gjøvik sykehus får i disse dager montert tunnel
som skal gi trygg frakt til og fra ambulansehelikopteret. Etter at landingsplassen ble flyttet fra
stadion til parkeringsplassen på oversiden av sykehuset i høst, har man ventet på en god trasé mellom
landingsplassen og mottakelsen.

15. november – Glåmdalen:
MR-aksjonens ledere er skuffet over at Sykehuset
Innlandet sier nei til deres tilbud om MR-leie, men
gir ikke opp innsamlingen. – Vi er skuffet og lei oss
for at vår idè ikke nådde fram. Vi hadde tunge
næringslivsaktører med på laget, og vet at vi kunne
fått en MR-maskin på plass raskt hvis våre planer
var blitt fulgt, sier May Sønsterud i MR-aksjonen.
21. november – Glåmdalen:
Åsnes og Våler ser til Elverum for ny legevakt.
Ordførerkollegene i Solør er skuffet over vedtaket
i formannskapet i Grue mandag og ser løpet om
legevakta på Flisa som kjørt. De to kommunene
vender nå nesa nordover mot Elverum mens Grue
velger Kongsvinger.

4. desember – HA:
Langt lystigere økonomi gjør at Sykehuset Innlandet setter bremseklossene på for omfattende
omstillingstiltak i psykisk helsevern. – Vi kommer
til å gjennomføre den faglige tilpasningen i forhold
til overordnede nasjonale føringer. Det økonomiske nedtaket tar vi senere, sier AD Morten
Lang-Ree. Mandag redegjorde han om saken for
statssekretær Robin Martin Kåss (Ap) i Helse- og
omsorgsdepartementet. – Statssekretæren tok vår
redegjørelse til underretning, sier Lang-Ree.
5. desember – HA:
Avgjørelsen om en eller to kvinneklinikker i Innlandet kommer ikke opp i styremøtet i Sykehuset
Innlandet 20. desember, men trolig 18. april neste
år. Dette er bare en av flere til dels sterkt omstridte
saker i vårt lokale helseforetak som nå skyves ut i
tid. 18. april neste år håper en å kunne legge fram
en helhetlig utviklingsplan for SI som både omfatter store innsparingstiltak og endringer i sykehusets organisering i den viktige mellomperioden
fram til nytt hovedsykehus kan stå ferdig om 10–12
år.

21. november – Arbeidets Rett
Mulig DPS-samling på Tynset. Det er et forslag
som nå diskuteres i den såkalte mulighetsstudien
som kom opp i kjølvannet av nedleggelsesforslaget
for DPS-tilbudet i Holtålen. Forslaget er å se DPStilbudet i Fjellregionen under ett, og løfte det inn i
Fjellhelsediskusjonen. Det betyr at DPS-tilbudet
for Røros kan bli betjent av DPS på Tynset. De
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Fokus på pasientsikkerhet:

Gir smittevernet et ansikt
Av: Line Fuglehaug

Første uka i desember arrangerte sykehuset
på Lillehammer en egen kampanjeuke for
hygiene og smittevern. Ideen er hentet fra
Gjøvik, som har hatt lignende kampanjer tre
år på rad (se neste side).

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i fjor forbud mot
bruk av smykker, ringer og armbåndsur for helsepersonell i sykehus. Siden da har det vært jobbet
aktivt i alle divisjoner for å få ansatte til å rette seg
etter dette, et arbeid som fortsatt pågår for fullt.
Blir flinkere
En skulle kanskje tro at det var enkelt å få fjernet
smykker og lignende fra ansatte i klinikkene, men
noen vaner er som kjent vonde å vende. Ved sykehuset på Lillehammer vedtok de for to år siden at
de skulle være et «smykkefritt sykehus». Regis-
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treringer viser at de har oppnådd 82 prosent etterlevelse av smykkeforbudet. Det er langt bak for eksempel Gjøvik, som ligger på langt over 90 prosent,
og Kongsvinger som ligger tett opp mot 100
prosent.
– Vi er blitt flinkere, men det viser seg at vi fortsatt har en vei å gå. Målet er at ingen ansatte skal
bære smykker, ringer eller armbåndsur. Dette gir
høyere risiko for smitte og er i strid med regelverket, sier divisjonsdirektør Randi Mølmen. Hun
mener kampanjeuka er viktig for å rette fokus på
temaet, og spre kunnskap om bakgrunnen for forbudet.
Lederansvar
Hygienesykepleierne Stine Kristiansen og Gro
Anita Sæbø har travle dager, spesielt i kampanjeuka. Det er satt opp et omfattende program med
undervisning, foredrag, visitter, legemøter og stands
med informasjon og utstillinger. De håper kampanjen skal ha effekt, også utover kampanjeuka.

– Vi håper å nå ut med økt kunnskap om konsekvensene av dårlig håndhygiene, og hvordan
risikoen for smitte øker ved bruk av smykker,
armbåndsur og lignende, sier de. For å oppnå gode
resultater er de helt klare på at lederne må ta ansvar,
for å følge opp i sine avdelinger. Derfor er de glade
for at også lederne har vist stor interesse for kampanjen.
– Ekstra gøy er det også at legene har vist stort
engasjement. Det er ofte sykepleierne som viser
størst interesse for temaet, men under kampanjen
har legene virkelig engasjert seg, sier hygienesykepleierne.

Streng beskjed: Ta av smykkene! Det er sjefens klare budskap.

Tarmbakterier og smykker
I kampanjeuka hadde sykehuset på Lillehammer
blant annet besøk av seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Mette Fagernes. I sin doktorgradsavhandling har hun sammenlignet bakterieforekomsten hos 465 helsearbeidere. Der fant hun
blant annet at ringbærerne i langt større grad har
tarmbakterier på hendene. Når Verdens Helseorganisasjon i nye retningslinjer nå anbefaler at
helsepersonell tar av seg ringer på jobb, er det
Fagernes sin undersøkelse de viser til.
Personlig kampanjemateriell
Da hygienesykepleierne på Lillehammer skulle
forberede kampanjeuka, ønsket de innspill fra
ledergruppa på alternative virkemidler for å nå
fram med budskapet. For å gjøre kampanjematerialet mer personlig enn de standariserte informasjonsbrosjyrene ville de bruke interne frontfigurer
som kampenjens ansikter utad. Divisjonsdirektør
Randi Mølmen, avdelingssjef medisin Ole Jonas
Rolstad, avdelingssjef kirurgi Ellen Pettersen og
tillitsvalgt for LIS-legene Hilde M. Donkor, stilte
velvillig opp til egen fotoshoot på Lillehammer.
Responsen på bildene har vært god, noe divisjonsdirektøren er glad for.
– Det er alltid litt skummelt å gjøre noe «annerledes», men det var veldig gøy. Vi håper budskapet
kan forsterkes ved at vi bruker kjente ansikter som
de ansatte kan identifisere seg med, ispedd litt
humor og selvironi, ler hun.

Hjertespesialisten: «Disse hendene har reddet mange liv – det kan dine også» – er budskapet fra
kardiolog og avdelingssjef medisin, Ole Jonas Rolstad.

Kampanjestemning: Hygienesykepleierne Gro Anita Sæbø og
Stine Kristiansen henger opp plakater på infeksjonsavdelingen, en
av foregangsavdelingene når det gjelder å innfri kravet til smykkefrie ansatte.

Slå i hjel mytene: Avdelingssjef kirurgi Ellen Pettersen og tillitsvalgt for LIS-legene, Hilde M. Donkor, slår i
hjel myter om håndhygiene.
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For tredje år på rad har divisjon Gjøvik arrangert pasientsikkerhetsuke. Også i år var temaet høyaktuelt: Forebygging
av sykehusinfeksjoner. For to år siden var det meldekulturen som ble satt i sentrum, i fjor var det ernæring.

Tredje pasientsikkerhetsuke
Suksessen på Gjøvik har vært så soleklar at flere
andre divisjoner nå tenker i samme retning. Så er
jo også pasientsikkerhet noe det aldri kan bli
snakket nok om, og aldri gjøres nok for å forbedre.
Årets uke ble åpnet mandag 5. november. Resten
av uka var fylt med en rekke større og mindre arrangementer. Dels var det forelesninger i auditoriet, dels egne avdelingsarrangementer, og dels
spesialtemaer for kirurgene, og for legene på medisinsk avdeling. Det var også utstilling utenfor kantina, hvor en blant annet kunne få kontrollert egen
håndhygiene i en maskin som avslører alt som ikke
var som det burde. Der var det nok en del aha-opplevelser.
Lang kø
Under åpningen var det gratis sunn salatlunsj til
alle ansatte. Sjelden, om noen gang, har køene i
kantina vært lenger. Det var divisjonsdirektør Rolf
Kulstad som sto for den offisielle åpningen av uka,
og han og overlege i infeksjonsmedisin Even
Reinertsen benyttet anledningen til å understreke
betydningen av et effektivt smittevernarbeid.
Begge appellerte til enda støtte bevissthet omkring
smitteverntiltak.
– Ingen er perfekte, derfor er det viktig at hver
og en av oss prøver å forbedre vår atferd, sa
Reinertsen.
Håndhygiene: Også divisjonsdirektør Rolf Kulstad og overlege i
infeksjonsmedisin Even Reinertsen
(t.h.) testet håndhygienemaskinen.

Av: Trond Tendø Jacobsen
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Legene minst flinke
God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket,
men det er langt fra nok. Målsettingen om å redusere sykehusinfeksjonene til tre prosent krever et
sett med tiltak, blant annet riktig bekledning, absolutt smykkeforbud, bruk av beskyttelseshansker
når det er behov for det, osv osv.
– Sykepleierne er veldig flinke til å overholde
smykkeforbudet, men legene er ikke like flinke, alt
for mange går med klokker, sier hygienesykepleier
Guro Sæther Denk. Dette bekreftes av avdelingssjef smittevern og hygiene, Cecilia Tomter, som går
enda lenger: Det har vært en stor forbedring blant
sykepleiere, mens legene er verre enn på lenge,
spesielt med klokker.
Plakat for besøkende
Nytt av året er en egen plakat beregnet på besøkende, den beskriver hvordan de kan og bør ivareta
riktig håndhygiene. På Gjøvik settes plakatene opp
på strategiske steder, sammen med dispensene.
Infeksjonsproblematikk er noe en har følt ekstra
sterkt på Gjøvik, der en inntil videre har måttet
stoppe protesekirurgien. En omfattende utbedring
av ventilasjonssystemet i de berørte operasjonsstuene ventes å få bukt med problemet. Håpet er
at protesekirurgien kan gjenopptas ved påsketider
i 2013.

SI-pulsen stadig bedre
SI-pulsen slår stadig jevnere, gjennomsnittspulsen er bedre enn i fjor, viser resultatene av medarbeiderundersøkelsen «Ta pulsen». Men SIs «sykejournal» forteller om klare forbedringsmuligheter og betydelige
variasjoner. – Derfor er det viktig at det gjøres et godt oppfølgingsarbeid, sier AD Morten Lang-Ree.
Det er helt avgjørende at det gjøres et seriøst oppfølgings- og forbedringsarbeid. Der et ikke nok å
kartlegge situasjonen, det må også jobbes godt for
å dra nytte av den kunnskapen en slik bred undersøkelse gir. Når over 5.300 medarbeidere har tatt
pulsen på sin egen arbeidsplass skylder vi dem å ta
funnene på alvor, og strekke oss enda lenger for å
forbedre det som ikke er bra, og stabilisere det som
er bra. Det er de lokale resultatene og arbeidet med
forbedringsarbeidet som er viktig. Det er oppfølgingsarbeidet som gir den enkelte motivasjon til å
delta i disse årlige undersøkelsene. Derfor er det
viktig at de ser resultater, sier han.
Ledergruppa
Også sykehusets ledergruppe har deltatt i undersøkelsen, og gjennom drøftinger funnet fram til to
forbedringsområder, og til et bevaringsområde. På
fem av seks områder scoret ledergruppa høyere
enn måltallene. Det var høy scor på områder som
arbeidsglede, motivasjon og opplevd lederatferd.
Både som bevarings- og forbedringstiltak ønsker
gruppa at det gjennomføres et lederutviklingsprogram med tre–fire samlinger neste år. (Se egen sak
om resultatene av Pulsmålingen.)
Elektronisk handlingsplan
Nytt av året er etablering en elektronisk handlingsplan, dette er et nyttig hjelpemiddel for ledere,
samtidig som det gjør det enklere for den enkelte å

Tar pulsen: Det å «ta pulsen» på SI er noe ganske annet og mer
omfattende enn å sjekke pulsen på vår AD. Det er viktig at ledere
på alle nivåer følger opp «Ta pulsen»-arbeidet. Det understreker
både AD Morten Lang-Ree og prosjektleder Sigrid Rui.

følge forbedringsarbeidet i egen avdeling. Det er
utarbeidet av SIs eget Innolab.
– Dette er viktig og nyttig for å oppnå forbedringer i oppfølgingsarbeidet, sier prosjektleder
Sigrid Rui. (Se «Ta Pulsen» på Intranett).

Undersøkelsen var delt i seks
områder, med egne måltall. Selv
om det var tydelig forbedring
fra i fjor er det et stykke fram
til målet på de fleste områdene.
1) Deltakelse i undersøkelsen; mål
75 prosent – resultat 72, 71 i
2011.
2) Jobbtilfredshet; mål 80 prosent –
resultat 78, som i 2011.
3) Arbeidsrelatert fravær; mål minst
90 på en skala til 100 – resultat
90, 89 i 2011. Dette var den
eneste indikatoren med måloppnåelse.

Pulsmålingen
Det var størst oppslutning om undersøkelsen i
divisjonene Habilitering og rehabilitering, Medisinsk service og Eiendom og intern service, dårligst
i divisjon Lillehammer og Kongsvinger.
Jobbtilfredsheten var størst på Gjøvik, Tynset og
Kongsvinger, med spesielt stor forbedring på Gjøvik. Minst arbeidsrelatert fravær hadde Habilitering og rehabilitering, divisjon Tynset og Medisinsk
service, høyest var det for Prehospitale tjenester,
og på Kongsvinger og Lillehammer. Både Prehospitale tjenester og Eiendom og intern service opplevde er svært stor forbedring.
Det enkeltområdet som scorer aller dårligst er
egenkontroll, den enkelte medarbeiders kontroll
over egen arbeidssituasjon. Vel ikke så rart i en

Et stykke fram

virksomhet der pasienttilstrømningen er styrende
for det meste.
Temaene
Dette viser resultatscoren for de enkelte temaene,
for hele SI under ett, med prosenten for 2011 i
parentes, ut fra en skala det 100 er best:
Forbedringer 69 (67), Faglig utvikling 69 (67),
Kvalitet 77 (76), Trygghet 79 (78), Respekt 76 (75),
Motivasjon 78 (77), Arbeidsglede 80 (79), Tilhørighet 78 (77), Medvirkning 61 (60), Rolleklarhet
89 (88), Sosialt samspill 81 (81), Konflikter 77 (75),
Arbeidsbelastning 67 (65), Egenkontroll 47 (46),
Rollekonflikt 73 (72), Opplevd lederatferd 77 (75
og Pasientsikkerhetskultur 82 (81).
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4) Opplevd oppfølging av fjorårets
undersøkelse; mål 90 prosent –
resultat 60, 57 i fjor. Dette er noe
av årsaken til at man nå har satt
et ekstra sterkt fokus på oppfølgingsarbeidet.
5) Gjennomført utviklings-/medarbeidersamtaler; mål 75 prosent –
resultat 65, 62 i fjor.
6) Kvalitet på medarbeidersamtale;
mål 80 – resultat 75, 73 i fjor.

Av: Trond Tendø Jacobsen

Ny rapport:

Seksualterapi kan ha god effekt
Terapi kan være god hjelp for seksuelle problemer som impotens, for tidlig sædavgang, manglende seksuell lyst,
orgasme og tørr skjede. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Bakgrunnen for rapporten er at Norge nå utdanner
flere sexologiske rådgivere enn noen gang. Annethvert år blir om lag 30 nye rådgivere uteksaminert
fra studiet ved Universitetet i Agder. Disse har
bakgrunn fra en rekke ulike typer fagmiljøer, som
for eksempel sykepleiere, jordmødre, leger, psykologer, pedagoger og så videre.
Fagledelsen ved universitetet ønsket derfor å
kartlegge hvor de utdannede rådgiverne jobber, og
hvordan allmennheten best mulig skal få kjennskap
til de tilbudene som finnes for helsemessig hjelp
ved seksuelle problemer og utfordringer. De ønsket å få utarbeidet en rapport der effekten av seksuell rådgivning ble undersøkt, som videre skulle
danne grunnlaget for helsetilbudet.
SI-deltakelse
Spesialist i sexologisk rådgivning i Sykehuset Innlandet, Wenche Fjeld, har deltatt i gruppen som har
utarbeidet rapporten for Kunnskapssenteret.
Rapporten er bygd på en litteraturstudie, der en
systematisk har gått i gjennom ulike studier og
Innholdsrikt oppslagsverk:
Spesialist i sexologisk rådgivning i
Sykehuset Innlandet, Wenche Fjeld,
med rapporten de mener er et viktig
verktøy i behandlingen av seksuelle
problemer.

Rapporten
Rapporten er tilgjengelig på nett:
www.kunnskapssenteret.no – eller
ved henvendelse til Kunnskapssenteret telefon 23 25 50 00 eller
wenche.fjeld@sykehusetinnlandet.no (hun har noen eksemplarer tilgjengelig for utdeling).

Av: Line Fuglehaug
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forskningsresultater. I alt er 2805 titler gjennomgått, og til slutt er 320 titler lagt til grunn for
rapporten.
– Det er et sterkt ønske om at alle helseinstitusjoner nå blir gjort kjent med at rapporten finnes,
sier Fjeld. Seksuelle problemer er ikke noe en
enkelt gruppe mennesker blir rammet av. Det kan
være personer innenfor alle diagnosegrupper som
har behov for seksuell rådgivning som en følge av
andre sykdommer og lidelser de blir rammet av,
forteller hun. Dette kan være både gravide kvinner
under og etter svangerskap, pasienter med ulike
typer kreftdiagnoser, nevrologiske diagnoser og
psykiske lidelser, for å nevne noen.
Oppslagsverk
Rapporten er svært omfattende og inneholder mye
stoff. Den er imidlertid bygd opp som et slags oppslagsverk, med mange vedlegg som kan brukes som
viktige verktøy for å finne stoff knyttet opp mot
konkrete seksuelle problemer, medisinske betegnelser og ulike behandlingsmetoder.

– Det er generelt lite spesialkompetanse på feltet
rundt om i helseinstitusjonene, så også i Sykehuset
Innlandet, forteller Wenche Fjeld. Hun mener derfor rapporten kan være et viktig hjelpemiddel i
arbeidet med å få økt fokus på seksuell helse innenfor alle avdelinger i helsetjenesten.
– Det er ikke slik at pasienter med seksuelle
problemer lett tar dette opp med legen sin. Seksuelle problemer blir ofte kalt for «dørhåndtak
spørsmål». Det vil si at pasientene venter til det
siste med å ta opp slike problemstillinger. Og det
er ingen tvil om at seksuell helse har nedprioritert
fokus ved diagnostisering og medisinering, sier
Fjeld. Hun tror at det er vanskelig for pasienter å
ta opp dette temaet i en sykdomssituasjon, der de
kanskje tenker at det ikke er relevant i forhold til
den behandlingen de får.
God effekt
Rapporten som nå er utarbeidet, konkluderer med
at flere seksualterapeutiske behandlingsmetoder
for seksuelle problemer kan ha god effekt. Blant
annet blir det slått fast at det for de vanligste seksuelle problemene som orgasmesvikt, potensproblemer og manglende seksuell lyst, har gruppeterapi
og kognitiv terapi god effekt.
Av andre funn i rapporten er blant annet at
kvinner med underlivskreft opplevde rask positiv
effekt av seksualterapi, mens par med seksuelle
problemer har god effekt av parterapi med kommunikasjonstrening og konfliktløsning sammen
med seksualterapi. Ifølge forfatterne av rapporten
gir funnene i oppsummeringen håp til mennesker
med seksuelle problemer om at disse kan løses eller
reduseres. I tillegg gir rapporten gode argumenter
for økt offentlig satsning på utbygging av et seksuelt helsetilbud.
Seksuell helse i fokus
Wenche Fjeld sier nasjonale retningslinjer slår fast
at seksuell helse skal være i fokus, og at man derfor
er pålagt å ha en bevissthet rundt dette i helse behandlingssystemet fra fastleger, psykologer, sykehus og institusjoner. Helsedirektoratet vurderer
også å sette i verk et pilotprosjekt med ambulante
team i helseforetakene, som skal jobbe aktivt med
seksuell rådgivning.
Selv tar Wenche Fjeld nå en mastergrad i sexologi
i Sverige, der hun mener man er kommet mye
lenger innenfor dette fagområdet enn i Norge. Der
finnes det blant annet egne seksualmottak, som gir
veiledning og behandling.
– I Norge har vi i dag kun overgrepsmottak. Utviklingen her går langsomt når det gjelder bevisstgjøring av sexologi som helsetilbud, mener hun.
Hun håper imidlertid at rapporten som nå er tilgjengelig skal bidra til både større fokus, økt interesse i fagmiljøene, og ikke minst et bedre tilbud for
pasientene.

Strålende gave
Stråleenheten på Gjøvik ble nylig overrakt en kunstgave tynger enn
vanlig, bokstavelig talt. Mosaikk-kunstneren Harriet Backer (78) var
så begeistret over den service enheten har ydt hennes datter, at hun
ønsket å gi bort et av de bildene i sten for å vise sin takknemlighet.
Avdelingsleder Andrea Lilleengen og kreftsykepleier Mette Westlie var glade morrakere, og lovet
at Backers stenmosaikk skal få en hedersplass i
avdelingen.
– Vi er meget takknemlig for en slik gave. Vi
har lagt vekt på å smykke ut denne avdeling, og
fått flere pene gaver, men når bilde er så flott som
dette, får det en hedersplass, sa Lilleengen.
Harriet Backer merket med en gang hun besøkte avdelingen da hun skulle følge sin datter, at
dette var et sted der kreftpasienter fikk alle den
omsorg og oppfølging de kan trenge. – Dette var
rett og slett et godt sted å være for både pasienter
og pårørende, takket være alle som jobber her,
vakre omgivelser og deilig mat laget av Odd Fellow, sier Backer.
Hun sa det var ekstra hyggelig å gi en gave til
et sykehus i Gjøvik, for hun er barnebarn av Ole
Mustad og tremenning av Hans Mustad. – Jeg har
gode minner fra opphold på Gjøvik som jeg
bærer med meg for alltid, sa hun.
Harriet Backer er utdannet som mosaikkkunstner i Ravenna i Italia, der hun var i tre år.
Siden har hun virket i Norge. Hun benytter
hovedsakelig stein hun sanker selv over hele
Norge, Svalbard, Grønland, men også store deler
av Europa. Backer har blant annet smykket ut
Asker kapell, Konserthuset i Oslo og Sunnås
sykehus.
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Fornøyd: Administrativ leder for
Stråleenheten på Gjøvik, Andrea
Lilleengen (t.v.) og kreftsykepleier
Mette Westlie er strålende fornøyd
med bilde «Iskyss» laget av mosaikkkunstneren Harriet Backer. Backer
er meget glad for at hennes datter,
Janina Ziolko (t.h.) er blitt møtt med
stor omsorg og godt humør under
behandling på enheten, og på
Gjøvik sykehus generelt.

Den store årlige nasjonale konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk, «Hamarkonferansen»,
ble arrangert for 5. gang i november. Hovedtema for årets konferanse var barn og unge, med undertittelen
«Psykisk sykdom er ungdommens sykdom».

Menneskerettigheter, tvang og etikk
med å igangsette tiltak tidlig ved utviklet psykose
er å å redusere, og om mulig forhindre, videre sykdomsutvikling. Dette kan være avgjørende for å
hindre at sykdommen forverrer seg.
Det er imidlertid ikke uvanlig at unge mennesker
med psykiske lidelser opplever gjentatte ufrivillige
innleggelser og undersøkelser uten at det foreligger
psykose. Rusmisbruk øker risikoen for slike hendelser. Det er derfor viktig å ha stor fokus på å
hindre at ungdommer utsettes for traumatiske hendelser i behandlingssammenheng, slik som tvang
ofte er. Det må tilstrebes å gi tidlig hjelp uten
ventetid slik at flere kan ta i mot hjelp frivillig.

Fulltegnet konferanse: 225 deltakere var påmeldt til årets konferanse om tvang i psykisk helsevern.

Viktig støttespiller: Knut Erik
Amundsen fra ungdomsseksjonen
ved politiet i Hamar understreket
viktigheten av tverrfaglig samarbeid i
møte med ungdom som sliter.

Av: Line Fuglehaug

Det var også i år stor interesse for konferansen. Det
var påmeldt 225 deltakere, som fikk presentert et
bredt og variert program. Konferansen er et
møtested mellom fagpersoner, jurister og brukere
i psykisk helsevern.
Årets konferanse tok for seg en rekke sider av
temaet psykisk sykdom hos barn og unge. Et
tydelig fokus var likevel tvang og etikk. Når det
gjelder barn og unges psykiske helse er det knyttet
en ekstra utfordring til det å ivareta de etiske og
menneskerettighetsmessige aspektene for denne
pasientgruppen og deres familier.
Ungdomstiden er preget av store utfordringer,
både i forhold til skole, det sosiale og andre relasjoner. Det er en kraftig økning i antall unge uføre
med psykisk sykdom her i landet. Økningen har
pågått samtidig med at tjenestetilbudene ble styrket gjennom opptrappingsplanen for psykisk
helsevern.
Viktig med tidlig hjelp
Under konferansen ble det flere ganger understreket at alvorlig psykisk lidelse debuterer i de
fleste tilfeller i ungdomsalder eller tidlig voksen
alder, og er dermed blant de største helsefarene for
unge mennesker. Det er derfor viktig å avdekke
disse tilstandene så tidlig som mulig for å komme
til med behandling og forebyggende tiltak. Målet
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Rusfrikontrakter
Knut Erik Amundsen fra politiet på Hamar fortalte under konferansen om prosjektet de har med
såkalte rusfrikontrakter. Der får ungdom som blir
tatt for bruk av narkotika tilbud om å signere en
kontrakt hvor de plikter å holde seg rusfrie og
møte opp på skolen hver dag. – Av 26 inngåtte rusfrikontrakter i 2011 og 2012, var det kun fem
brudd, fortalte han.
Amundsen snakket også en del om hvem det er
lettest å hjelpe. – Erfaringen viser at det er de ferske
misbrukerne, og de som blir tatt for første eller
andre gang, som har størst sjanse for å komme
raskt ut av det. I tillegg er det en viktig faktor at de
har engasjerte foreldre som bryr seg, at de er i en
skolesituasjon, og har faste aktiviteter på fritiden,
fortalte han.
De som sliter mest med å komme ut av misbruket, er de som har brukt stoff over lengre tid,
som ikke har faste rammer rundt seg, og som ofte
har andre sammensatte problemstillinger i hverdagen. Barneverns- og institusjonsbarn har også en
lavere statistikk for å lykkes med å komme ut av
misbruk. Amundsen understreket også viktigheten
av et godt samarbeid mellom ulike instanser for å
lykkes med å hjelpe unge ut av rusproblematikk.
– Politiet kan ikke behandle, kun avdekke og
veilede. Derfor er det viktig med tverrfaglig kompetanse, sa han. Han mener blant annet det er svært
avgjørende at det finnes et tilbud om avvenning
umiddelbart etter at problemet er avdekket, uten
noen form for ventetid. De unge trenger også hjelp
til å etablere nye nettverk, og svært ofte også hjelp
med psykisk helse, fortalte han.

Fikk ikke hjelp:

Dyslektiker og kommunetopp
Ordfører i Hamar, Morten Aspli, var invitert til tvangskonferansen for å holde et innlegg om sine krevende
utfordringer i oppveksten. Aspli gikk gjennom grunnskolen med alvorlige lese- og skrivevansker.

Med barn og unge som hovedtema for konferansen, var Asplis historie svært aktuell. Selv om mye
har endret seg fra tiden han gikk på skolen, beskrev
han sider ved diagnosen som er like aktuelle i dag.
Valgte å stå fram
Morten Aspli var ordførerkandidat, da han midt
under valgkampen i forkant av kommunevalget i
2011, valgte å stå fram offentlig med sin diagnose
dysleksi. Han ønsket å være åpen om dette, blant
annet for å bidra til å fjerne skam rundt diagnosen.
– Jeg var naturligvis spent på reaksjonene, og de
lot ikke vente på seg, forteller han. Han fikk imidlertid svært positive tilbakemeldinger fra alle hold.
Hans to sønner kom også hjem med hilsen fra
medelever, som slet med det samme. – Hvis det at
jeg er åpen om dette kan hjelpe noen, er det ikke
noe som gleder meg mer, sier han.
Lite hjelp
Under skolegangen var det ingen hjelp å få for
problemene. Lesing og skriving ble et stort hinder
for Asplis læreevne, og han ble raskt hengende
etter. – Jeg husker svært godt lærerens røde penn.
Den ble brukt aktivt, men det ble aldri stilt spørsmål om hvorfor jeg ikke mestret skrive- og leseoppgavene, forteller han.
Etter hvert mistet han mer og mer taket på skolearbeidet. Engelsk ble for eksempel et umulig fag
for han å henge med i. – Jeg unngikk høytlesning
ved å nekte, uten at problemene ble tatt tak i på
noen som helst måte, sier Almli.

Tilbake på skolebenken
Etter grunnskolen fikk Aspli jobb i Oslo, før han
i voksen alder tok den tøffe avgjørelsen om å gå tilbake til skolebenken. Han begynte på voksengymnas, men klarte aldri artium.
– Men jeg har karakterbevis i alle fag utenom
språk, forteller Almli, som til slutt fikk jobb i
skatteetaten. Derfra har han senere gått til flere
lederstillinger, og nå til ordførervervet i Hamar.
– Jeg har jobbet knallhardt for å komme dit, og jeg
pleier å si at jeg har lært meg livet, sier han.
På spørsmål fra salen om hva han gjør med de
mange saksdokumentene han må forholde seg til
som kommunetopp, er han klar i svaret. – De er
det ikke mange av jeg leser. Byråkrater har lett for
å skrive altfor mye, og altfor tunge tekster med for
vanskelig språk. Jeg mener bestemt at mange skriver mye mer enn de trenger. Jeg nøyer meg med
sammendrag og konklusjoner, sier Aspli.

Fritiden ble redningen
Morten Aspli forteller at han vokste opp i en ressurssterk familie. Til tross for god støtte og trygge
rammer hjemme legger han ikke skjul på at problemene med skolearbeid og lese- og skriveferdighetene gikk hardt utover både selvtillit og selvbilde
i oppveksten. Redningen hans ble at han hadde en
annen mestringsarena.
– Jeg var en svært aktiv langrennsløper, og var
helt i toppen i aldersbestemte klasser i barne- og
ungdomsårene. Dette ble min arena, sier han. Han
mener de gode resultatene i langrennssporet var avgjørende for hvordan han kom han seg gjennom de
krevende skoleårene, og tror det er svært viktig
også i dag for de som sliter, at de kan finne sine områder å hevde seg på.
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Av: Line Fuglehaug

Tung vei: Ordfører i Hamar, Morten
Aspli, fortalte under Hamarkonferansen om en tung vei gjennom
skoleårene som dyslektiker, fram
mot et aktivt yrkesliv.

Fulltegnet konferanse:

Krise – når, hva, hvordan
275 deltakere fra store deler av landet var samlet til konferansen «Krise – når, hva, hvordan?», som DPS Gjøvik
arrangerte i midten av november. Der var første og andrelinjetjeneneste, brukere og pårørende samlet, for å høre om
nasjonale, faglige og organisatoriske føringer, samt erfaringer med, akutt ambulant krisearbeid.

Foredragsholdere: Fra venstre,
teamkoordinator ambulant akuttteam Gjøvik, Knut Anders Brevig,
psykiatrisk sykepleier i Kriseteamet
på Hamar, Anniken Kvarstad, seniorrådgiver i Helsedirektoratet Bjørn
Gammersvik, ass. Divisjonsdirektør
Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Odd Auglænd og overlege
ambulant akutteam Ålesund, Victor
Grønstad.

Konferansens målsetting er å skape en møteplass
for kompetanseløft, informasjonsspredning, erfaringsdeling og samhandling på tvers av fag, etater
og geografi.
Akutt krisearbeid
Under den to dager lange konferansen sto flere
spennende foredrag om temaet på programmet.
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Bjørg Gammersvik, innledet om sentrale føringer for videre
utvikling av akuttilbudet i psykisk helsevern.
Overlege ved Ambulant akutteam i Ålesund
Victor Grønstad, snakket om sine erfaringer med
tilbudet, før Sykehuset Innlandets egne tilbud ble
presentert. DPS Gjøviks ambulante akutteam og
DPS Hamars kriseteam presenterte sammen sine
tilbud, der likheter og forskjeller ble synliggjort.
På konferansens andre dag holdt Kirsti Silvola
fra RVTS, Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, første innlegg, med temaet: Å møte affektstorm.

Av: Line Fuglehaug

Side 30

SI

| magasinet 5/2012

Samarbeid
Under konferansen var også samarbeidet mellom
den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten tema. Spesialist i allmennmedisin i Gjøvik
kommune, Lene Dæhlen Selnes snakket om konkrete erfaringer der et godt samarbeid med
spesialisthelsetjenesten og DPS Gjøviks ambulante
akutteam har vært viktig, og kanskje avgjørende,
for riktig oppfølging av pasientene. Tilsvarende ble
samarbeidet mellom Hamar kommune og kriseteamet ved DPS Hamar beskrevet ved kommuneoverlege i Hamar Hege Raastad Basmo, og
psykiatrisk sykepleier ved kriseteamet Anniken
Kvarstad.
Også pårørende deltok med innlegg under konferansen, der både erfaringer og utfordringer i kontakten med de ulike delene av psykisk helsevern ble
drøftet.
Leder for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, Trond Hatling, tok avslutningsvis
for seg utfordringer og muligheter vi har, når vi
skal utvikle ambulante akutteam i vårt langstrakte
land, med mange kommuner av ulik størrelse og
organisering.
Videreføring
DPS Gjøvik vil følge opp konferansen med en
fagdag den 17. januar 2013, med Unni Heltne ved
NPF Senter for Krisepsykologi. Tema er da «Krisehjelp etter ulykker og kriser som rammer få, og
etter store ulykker som involverer mange». Her vil
det blant annet bli lagt vekt på ivaretakelse av barn
og støtte til hjelperne.
Videre vil det den 21. februar 2013 bli arrangert
dialogkonferanse med kommunene i DPS Gjøvik
sitt opptaksområde. Der vil man ta opp spørsmålet
om hvordan vi samarbeider i 1. og 2. linje for å
hjelpe mennesker i krise. Målet er å dele erfaringer
og utvikle tjenestene knyttet til ambulant krisearbeid. NAPHA og RVTS vil delta i deler av arbeidet med den videre utviklingen av tjenestene.
Evalueringen deltakerne gjorde av konferansen
på Gjøvik i november ga gode tilbakemeldinger,
med klare ønsker om en ny lignende konferanse
senere år.

Akutte kriseteam
i Innlandet

Siste «Hurtigruta» i havn
For 20. gang arrangerte LS Bil Hurtigruta cup på Lillehammer
i november. Det ble også siste gang for den populære og tradisjonsrike

Kriseteamet Hamar
Kriseteamet på Hamar ble etablert i april 2010 som
et team i poliklinikk. Teamet består i dag av 10,8
årsverk, hvorav en medarbeider er finansiert i ett
år fra Ringsaker kommune.
Åpningstiden i starten var fra 7.30 til 17.00, men
ble raskt utvidet til 19.30. Fra nyttår blir åpningstiden utvidet ytterligere til 21.30.
Kriseteamet omfatter fire opptakskommuner,
Hamar, Ringsaker, Løten og Stange, med til sammen om lag 90.000 innbyggere. Kriseteamet tar i
mot henvendelser direkte fra pasienter, pårørende,
fastleger, psykisk helse, institusjoner/sykehus,
NAV og andre. Målet er å tilby pasientene et individuelt tilpasset behandlingstilbud, i aktiv samhandling med pasienten og aktuelle instanser.
Kriseteamet er primært et alternativ til innleggelse
i en akutt psykisk krise.
I 2011 hadde kriseteamet på Hamar 916 henvendelser. 765 av disse ble fulgt opp av teamet. 19,4
prosent av disse var under 24 år. Rus ble oppgitt
som hovedproblem i 20 prosent av sakene. 54 av
kriseteamets pasienter i 2011 ble innlagt ved DPS
akuttpost, mens åtte pasienter ble innlagt på sentralsykehus/mottak.
Ambulant akutteam Gjøvik
DPS Gjøviks ambulante akutteam ble etablert i
november 2006, som et team i Døgnenhet med
ø-hjelpspost/akuttpost og allmennpost. Teamet har
i dag 5,3 stillinger, bestående av personell med ulik
fagbakgrunn, i tillegg til at en overlege i full stilling
er lånt fra allmennpost siden 2011. Åpningstiden
fra 08.00 til 15.30 har vært forsøkt utvidet, uten å
lykkes, på grunn av den lave bemanningen. Akuttteamet dekker 40.000 innbyggere i kommunene
Gjøvik, Søndre og Nordre Land, men DPS Gjøvik
har også ambulante stillinger i Toten, Hadeland og
Valdres.
Den foreløpige statistikken for ambulant akuttteams pasienter i 2012 viser at det er 39 prosent
menn og 61 prosent kvinner som har benyttet tilbudet. 22 prosent er under 24 år.31 prosent av
henvendelsene omhandler selvmordsproblematikk, mens 10 prosent er rusrelatert.
16 prosent av pasientene er innlagt ved DPS’
ø-hjelps/akuttpost. 85 prosent av pasientene er
hjemmehørende i Gjøvik kommune.

fotballturneringen.
Turneringen ble arrangert for første gang i 1993,
og gjennom årene vokst seg til Europas største bedriftsfotballturnering. Hurtigruta Carglas har
vært hovedsponsor for arrangementet siden 2001,
derav navnet Hurtigruta cup.

Av: Line Fuglehaug

Siste gang
I år var det i overkant av 2.000 tilreisende til turneringen, fordelt på 144 lag, og det ble spilt til
sammen 390 fotballkamper fra fredag til søndag.
I løpet av de siste 20 årene har arrangementet til
sammen stått for om lag 80.000 hotellovernattinger i Lillehammer, og ifølge en høgskoleprofessor har disse lagt igjen minst 5.000 kroner hver i
byen under besøkene.
Når turneringen nå blir lagt ned i sin nåværende
form, er det flere årsaker til det. Leder i LS Bil,
Finn Olav Bakken sier det er utfordrende å være
arrangør for et så stort arrangement når alt foregår
på frivillig basis. – I tillegg bruker vi landets flotteste haller, og det er dyrt. Det var derfor vanskelig å fortsette arrangementet i sin nåværende form,
sier Bakken, som legger til at det er vemodig å
tenke på at Hurtigruta cup nå er historie.
Nytt arrangement
Selv om arrangementet legges ned i sin nåværende
form, er LS Bil allerede i gang med å skape et nytt
konsept. – Mye taler for at vi vil dra i gang en ny
turnering allerede neste år, med nytt navn og i noe
annet format, sier Bakken. Planen er å gjennomføre det nyetablerte arrangementet, til samme tid
i 2013, og skape det samme engasjementet, spille
fotball og ha det gøy.
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Resultater: Resultater og flere
bilder fra årets Hurtigruta cup finner
du her: www.hurtigrutacup.no.

På pallen i ambulanse-NM
Lærlingene Stian Anmarkrud Mohrsen og Ole Jacob Friberg, ved ambulansentjenesten i Kongsvinger,
kom på en hederlig tredjeplass under NM i ambulansefag tidlig i november.
Nærmere 280 lærlinger fra hele landet deltok i
norgesmesterskapet, der det ble konkurrert innen
både ambulansefag, yrkessjåførfag, helsefag og
andre yrkesfaglige retninger. Mesterskapet gikk av
stabelen under Norges Varemesse i Lillestrøm, i
kombinasjon med utdannings- og yrkesmessen.
Første gang
Det var første gang at ambulansefaget var representert under yrkes-NM. Konkurransen i år var
derfor et åpent mesterskap for ambulansefagelever
og lærlinger, uten begrensninger på hvem som
kunne delta.
Dersom ambulansefaget blir fast gren i NM, vil
det bli seleksjon og opptaksprøver for deltakelse.
I år var sju lag, med til sammen 14 deltakere, påmeldt til konkurransen. To av lagene besto av fjorårs ambulanseelever (Oslo og Akershus), mens de
fem andre besto av førsteårslærlinger fra Vestre
Viken (to lag), Trøndelag (to lag) og laget fra Prehospitale tjenester i SI fra Kongsvinger.
Stian og Ole Jacob sier de er glade for at de
meldte seg på, og syns begge det var en spennende
opplevelse.
Realistiske oppgaver
Oppgavene deltakerne ble vurdert på i konkurransen foregikk over to dager. Dommerne vurderte

Flott innsats: Lærlingene Stian Anmarkrud Mohrsen og Ole
Jacob Friberg skaffet Sykehuset Innlandet, Divisjon Prehospitale
tjenester og Divisjon Kongsvinger heder, ære og en imponerende
bronsemedalje under NM i ambulansefag.

Vokser som lærlingbedrift
Sykehuset Innlandet har for tiden 50 lærlinger fordelt på de fleste ambulansestasjonene
i Innlandet. Antall lærlinger har ifølge kompetansesjef i Divisjon prehospitale tjenester i
SI, Egil Løken, økt jevnt de siste årene.

Av: Line Fuglehaug

Årets opptak har medført 27 nye lærlinger, noe
som er ny rekord. Ved fellesopptaket i vår var det
nærmere 100 søkere til SIs lærlingplasser.
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– Søkerne kommer fra hele landet, men de viktigste rekrutteringsarenaene er ambulansearbeiderfaglinjene ved de videregående skolene i Solør og
Raufoss. I tillegg gjennomføres vg2 ambulansefag
som voksenopplæring i Innlandet, forteller Løken.
Han sier SI nå må være en av de større lærlingbedriftene i regionen. For ambulansetjenesten betyr lærlingene mye for rekrutteringsarbeidet. – Det
er også viktig i forhold til å holde et sterkt fokus
på faget, også blant de ansatte i tjenestene, mener
han.

hvordan deltakerne løste utfordringene de ble stilt
overfor i to realistiske hendelser.
– I den første oppgavene skulle vi «rykke ut» til
en syklist som var påkjørt av en bil i høy hastighet,
forteller de to SI-lærlingene. Pasienten var kritisk
skadd med pusteproblematikk, mulige indre blødninger, åpent brudd i låret og tegn til høyt trykk i
kraniet.
Neste dag ble de presentert for en pasient med
kjent kols-diagnose, som hadde vært dårlig en
periode. Han hadde nå fått akutte pusteproblemer
på vei til legevakt, han hadde feber og surklete
lungelyder, og fikk påvist dobbeltsidig lungebetennelse.
Stolte medaljevinnere
De ulike scenarioene skulle løses på deltakernes
premisser og ferdigheter, på samme måte som ved
en fagprøve. For de to bronsevinnerne ble dermed
konkurransen en viktig test på egen kompetanse i
utdanningsløpet. Både Stian og Ole Jacob sier til
SI-Magasinet sier det var en flott opplevelse å få
delta, og å bli kjent med mange dyktige kollegaer.
Etter at mesterskapsoppgavene var utført, fikk
deltakerne også «leke» litt med scenen, og foreta
hurtigfrigjøringsdemonstrasjoner foran helseministeren og andre publikummere.
Vinnere av NM i ambulansefag ble Shawn
Simmos og Patrick Wilberg fra Buskerud, mens
Cristoffer Bade og Stian Alexander fra NordTrøndelag ble nummer to, foran de to lærlingene
fra ambulansen på Kongsvinger. Stian og Ole Jacob
er godt fornøyd med plasseringen, og det å kunne
ta med medalje hjem.
– Vi er svært stolte av å representere både Sykehuset Innlandet og Kongsvinger som seksjon i et
slikt arrangement, smiler de to.

Med over 500 ansatte kreves det god rekruttering
av nytt personell. Ambulansetjenesten er godt
spredt i Innlandet med i alt 29 ambulansestasjoner.
– Særlig på mindre steder er lærlingene et uvurderlig bidrag i rekrutteringen, da tilgangen på kvalifiserte medarbeiderer er svært begrenset i enkelte
områder, sier Løken.
Innen 1. februar neste år skal alle ambulansestasjonene i regionen være innfaset som egne enheter i Sykehuset Innlandet.

Fysikalsk medisin og rehabilitering:

Innviet gapahuk
På Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering på Ottestad
har vi et ideelt uteområde for å drive rehabilitering. Private krefter ved
ergoterapiavdelingen har i høst vært i sving og bygget en gapahuk i
hagen, med flott utsikt utover Mjøsa. Hit har alle pasientene mulighet
til å ta seg frem, både gående og i rullestol.

Gapahuken ble høytidelig åpnet 4. oktober av tilnærmet alle pasienter og mange ansatte. Det var
tale og snorklipping på en solfylt fin høstdag.
Pasienter og ansatte ble utfordret gjennom en
natursti i hagen, og etterpå ventet nykokt kaffe på
bål.
Tiltaket gir pasientene et utvidet rehabiliteringstilbud. De får utfordret både fysiske og kognitive
ferdigheter i daglige aktiviteter utenfor sengeposten og treningsrommene. Tilbakemeldinger fra
pasientene forteller oss at det er svært verdifulle
tiltak på veien tilbake til hverdagen etter sykdom
og skader.
På Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering er vi opptatt av å styrke det tverrfaglige
samarbeidet. I løpet av aktivitetsdagen var personalet sterkt tverrfaglig representert, ved ergoterapeut, aktivitør, fysioterapeut, assistent, lege,
nevropsykolog, hjelpepleier og sykepleier. Det gir
ekstra inspirasjon i arbeidshverdagen å delta i
fellesaktiviteter for sammen å bidra til og styrke
pasientenes rehabiliteringsprosess.
Vi har tenkt til å bruke gapahuken som base for
uteaktiviteter hele året for alle våre pasientgrupper.
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Åpning: Gapahuken i Ottestad ble
åpnet i fint høstvær i begynnelsen av
oktober.

Av: Sjefergoterapeut Nina Sveen

Baner vei for framtiden:

Magiske forskere på Gjøvik
Nettbrett og mobiltelefon er kanskje ikke det du først forbinder med pasientbehandling. Men slike verktøy
blir stadig viktigere i klinikken, ikke minst som følge av et innovativt forskningsprosjekt med utspring fra medisinsk
avdeling ved sykehuset i Gjøvik.

Post doc-forsker og konstituert overlege ved medisinsk avdeling Gjøvik, Per Olav Vandvik, leder et
stort internasjonalt forskningssamarbeid i forskergruppa MAGIC ved Sykehuset Innlandet. Målet
med forskningsprosjektet er å få helsepersonell til
å ta i bruk den beste kunnskapen fra forskning i
møte med pasientene, gjennom en helt ny generasjon faglige retningslinjer presentert på nett, brett
og smarttelefoner og integrert i elektronisk pasientjournal. Det utvikles også nye verktøy for å
sikre brukermedvirkning i kliniske konsultasjoner.
Unike verktøy
Allerede fra neste år vil det være mulig å ta de nye
verktøyene aktivt i bruk i pasientbehandlingen.
– MAGIC programmet utvikler en database og
et digitalt forfatterverktøy som vil forenkle utviklingen av kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer og tillate automatisk visning på nett, brett
og smarttelefoner, forteller Vandvik.
Retningslinjene skal i tillegg til å være lett tilgjengelige, og presenteres i et utseende og språk
som er forståelig og lett tilgjengelig for klinikere.
Ny hverdag: Post doc-forsker og
konstituert overlege ved medisinsk
avdeling tror de nye verktøyene fra
Magic-prosjektet vil være gode og
nyttige i pasientbehandlingen.

Av Line Fuglehaug
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Verktøyene er utviklet av forskerteamet på Gjøvik,
som også er først i verden med å ta det i bruk.
Planen er at verktøyene som utvikles i Magic-programmet skal brukes over hele verden.
– Ti land deltar i vårt forskningssamarbeid, og da
er det ekstra morsomt at vi er i front med å utvikle
disse verktøyene, sier Vandvik. Han har med seg
tre stipendiater fra medisinsk avdeling på Gjøvik i
arbeidet og kan ikke få fullrost dem nok. Linn
Brandt jobber med utvikling av de gode tekniske
løsningene og integrering i elektronisk pasientjournal, Anette Kristiansen har jobbet med utvikling
av de nasjonale retningslinjene som skal legges ut,
mens Anja Fogh Heen som starter nå skal jobbe
med verktøy for pasientinformasjon knyttet til retningslinjene. Arbeidet er også knyttet til satsingen
på kunnskapsbasert praksis i SI som inkluderer
kolleger ved Avdeling for Kunnskapsstøtte.
Pasientinnflytelse
En viktig del av kunnskapsbasert praksis er at
pasientenes preferanser og verdier skal stå sterkere
i fokus, ved at de skal kunne være med å bestemme

hvilken behandling de skal velge. Det utvikles derfor, i den såkalte SHARE IT studien, nye verktøy
knyttet til retningslinjene som klinikere og pasienter skal kunne bruke sammen i kliniske konsultasjoner.
– En pasient som behandles for blodpropp med
blodfortynnende medikamenter vil i dag gjerne få
foreskrevet Marevan-tabletter. Mer enn 100.000
pasienter bruker dette legemiddelet i dag, men i
systemet vi nå utvikler vil for eksempel legemiddelet Fragmin eller nye perorale legemidler for
antikoagulasjon dukke opp som likeverdige alternativer, forteller Vandvik. Ved å ha enkel tilgang
til verktøy som beskriver fordeler og ulemper ved
behandlingsalternativer på bærbare enheter som
nettbrett, vil legene kunne involvere pasientene i
vurderingene av hva som passer best for dem.
Gradvis innføring
Snart er de nye verktøyene klare for å tas i bruk
offisielt. – Vi er først ute i verden med å publisere
den nye generasjonen retningslinjer. Dette skjer
gjennom en ny nasjonal retningslinje for behandling av blodpropp som vi håper å kunne publisere
i starten av 2013 gjennom Helsedirektoratet, sier
Vandvik. Deretter vil det fortløpende bli utviklet
flere retningslinjer, for andre tilstander og sykdommer.
– Vi jobber også aktivt med å få systemet rett inn
i DIPS for å øke tilgjengeligheten ytterligere, og
det ligger an til at vi kommer i mål med dette også
i løpet av neste år, sier han.
Spent på tilbakemeldingene
Han legger ikke skjul på at han er svært spent på
hvordan verktøyet vil bli mottatt, både blant behandlere og pasienter.
– Det ligger mye teknologi og innovasjon i dette
arbeidet, og ingen i verden har brukt et slikt system før. Etter tre års intenst og systematisk arbeid
med prosjektet, er det naturligvis spennende å se
hvordan det blir mottatt, sier han. Selv har han
stor tro på at verktøyene vil oppleves som gode og
nyttige.
– Det legges en plan for hvordan vi skal lykkes
med implementeringen, og fordi jeg har stor tro
på verdien av verktøyene, tror jeg bruken vil øke
gradvis når flere får positive erfaringer med bruken, sier Vandvik. Vi planlegger også omfattende
forskning for å evaluere hvordan verktøyene fungerer i praksis, som ledd i MAGIC programmet.
At Vandvik i løpet av 2012 har publisert 22
artikler i vitenskapelige tidsskrifter sammen med
den internasjonale forskningsgruppen sier også
noe om utbyttet av arbeidet som nå pågår på et
vitenskapelig plan.

Første artikkel
akseptert og publisert
Stipendiat og lege i spesialisering, Jacob Holter Grundt, har
fått akseptert og publisert sin første artikkel. Grundt jobber med sin
doktoravhandling, der han blant annet ser på endringer i fødselsvekt
og omfanget av store nyfødte i perioden fra 1989 til 2010.

Artikkelen er publisert på nett i tidsskriftet BioMed Central Public Health. – Det har vært en lang
vei, men vi syns artikkelen er blitt bra, og er spente
på responsen, sier Jacob Holter Grundt.
Valg av tema for avhandlingen oppsto etter at
Grundt deltok i en studie ved sykehuset på Lillehammer om overvektige barn så unge som i seksårsalderen. Han stilte seg da spørsmålet om det
kunne være faktorer under svangerskapet som
påvirket kroppsvekten senere i livet, og også om
fødselsvekten hadde noe å si for vektutviklingen
videre. Ifølge tilgjengelige data er i dag 40 prosent
av alle gravide i Oppland innenfor kategorien overvektig eller fedme, og det har vært en stor øke i diabetes i fylket.
Flere interessante funn
Grundt har gjort flere interessante funn i data fra
Svangerskapsdatabasen i Oppland. Blant annet
viser studien en økning i fødselsvekt og andelen
store nyfødte fra 1990 til år 2000, men at både
fødselsvekten og andelen store nyfødte deretter er
redusert like mye som de økte på 90-tallet. Studien
viser at i Oppland kan disse endringene ikke forklares med endringer i mødres alder, vekt før graviditet, vektøkning i svangerskapet, endringer i
røyking eller forekomst av diabetes. Andre samfunnstrender i kosthold og fysisk aktivitet ser
heller ikke ut til å gi opplagte forklaringer, men det
er påfallende at forbruket av sukker og sukkerholdig brus økte med 50% på 90-tallet – for så å falle
tilbake til 1990-nivå i år 2010.

Fødselsvekten registreres:
Stipendiat og lege i spesialisering,
Jacob Holter Grundt, veier en av de
nyfødte ved barselavdelingen på
Lillehammer.

Bør undersøkes nærmere
Grundt stiller i artikkelen spørsmålet om dette kan
ha en sammenheng med utviklingen i fødselsvekt,
og mener dette bør undersøkes nærmere i egnede
datasett. I tillegg til at høy fødselsvekt kan gi økt
risiko for senere overvekt, er det også større risiko
for fødselskomplikasjoner jo større barnet er.
Når den første artikkelen nå er publisert, gjenstår to før Jacob Holter Grundt har fullført sin
doktoravhandling. Han håper å være i mål med
forskningsprosjektet innen utgangen av neste år.
Av: Line Fuglehaug
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Sjette fagkonferanse i religionspsykolog

«Psykoser og eksistensielle temaer» var overskriften og den røde tråden for den sjette fagkonferansen i religionspsykologi som ble holdt på Honne i oktober. – Vi begynner å få et miljø der vi snakker om religionspsykologi som et
fag, et møtested mellom klinikk og forskning, sier professor Lars Danbolt.
Han hadde selv åpningsforedraget: «Eksistensielle
tanker og religiøse erfaringer i psykoser – til støtte
eller byrde?» Et bredt og utfordrende tema, med
få svar med strek under. – Forholdet mellom religiøsitet og psykoser er ikke entydige. Uttrykk for
åndelige/eksistensielle forhold kan bli forstått som
vrangforestillinger uten at det nødvendigvis er det,
og motsatt. Klinikere kan overse viktige livsområder som kan være både til støtte og byrde, sa han.
Ble velsignet av Anders
Han tok utgangspunkt i schizofreni, og fortalte om
sitt møte med pasienten Anders da han som fersk
sykehusprest på Sanderud gikk rundt for å møte
pasientene. Han presenterte seg, og Anders hilste
tilbake, tok hans hånd i begge sine, velsignet sykehuspresten og så: Jeg er Jesus, men heter Anders.
– Det møtet har gjort et varig inntrykk, og er det
eneste jeg husker fra min hilserunde, sa Danbolt.
Det skapte noe mellom oss.

Av: Trond Tendø Jacobsen

Påvirkes av kultur
Han refererte til en studie som fortalte at 78
prosent av norske profesjonsstudenter i psykologi
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ønsker mer fokus på religion og eksistensielle
temaer i undervisningen.
– Internasjonale studier konkluderer med at
religion er viktig for pasientene, og at dette burde
komme høyere på agendaen for behandlerne, sa
han.
Økende interesse
Det er en økende interesse for åndelige/religiøse
pasientproblematikker i psykiatrien. Religion, religiøsitet og det mer diffuse begrepet åndelighet
skaper ulike assosiasjoner. Eksistensielle tanker
omkring mening, tilhørighet, isolasjon, frihet,
skyld, identitet, døden og andre lignede temaer kan
i varierende grad styre enkeltes tanker gjennom
hele livet.
Danbolt refererte også til forskning som viser at
pasienter tenker mye på ulike eksistensielle temaer.
I en gruppe tenkte 78 prosent på det «å være bra
nok», 70 prosent tenkte ofte eller av og til på
døden, 65 prosent fokuserte på meningen med
livet, 45 prosent på «hvem jeg er», og 39 prosent
følte/tenkte mye på skam.

gi

Etablerer nordisk
forskernettverk
«Traumer, terror og ritualisering» var
tema i det nystartede «Nordisk nettverk for
forskning på tro og helse» da det hadde sin
første samling på Honne på Biri i etterkant
av fagkonferansen i religionspsykologi i
slutten av oktober.

Forskning på tro
Det er gjort en del forskning på forekomst av
religiøst innhold i psykoser, mens det i Japan og
Pakistan kun er seks-sju prosent, antydet forskning at det er omkring 20 prosent i Tyskland og
Østerrike. En tilsvarende studie i Sykehuset Innlandet viste 19 prosent.
Studien i Sykehuset Innlandet fortalte at så mange som 74 prosent hadde opplevelse av guddommelig nærvær, i varierende grad, 61 prosent så seg
selv som religiøs, 75 prosent tror det finnes en Gud
(52 prosent ja, 23 prosent antakelig) og 78 prosent
tror på et liv etter døden (52 prosent ja, 26 prosent
antakelig).
Innhold i psykoser og hallusinasjoner kan være
påvirket av sosiale og kulturelle uttrykk i kulturen,
inkludert tro og livssyn. Fordi schizofreni er en
kulturavhengig lidelse kan det være en terapeutisk
utfordring å skille mellom hva som er sykt og hva
som er ikke-sykt, og det kan være en utfordring å
forstå den personlige betydningen av tro og livssyn, mente han.
I samfunn der man ser verdien av åndelige erfaringer (som Pakistan og Japan) har folk med
schizofrenidiagnose bedre prognose enn i vestlige
samfunn, sa Danbolt, og refererte til forskning av
Richard Warner.
Neste fagkonferanse i religionspsykologi blir 21.
og 22. oktober neste år, som vanlig på Honne.

Initiativtakerne, professor Lars Danbolt og
stipendiat Sigrid Kjørven Haug, har begge tilknytning til Sykehuset Innlandets religionspsykologiske senter på Sanderud. De har alliert seg med
forskerkolleger i Sverige og Danmark.
Den religionspsykologiske forskningen i Skandinavia var et selvsagt tema på denne første samlingen. Man diskterte, og så muligheter, for felles
forskningsprosjekter. Et spesielt tema er forskning
på traumer i kjølvannet av 22. juli-attentatene.
– Sammen står vi sterkere, kan nå lenger, og har
større muligheter til å søke finansiering av prosjektene, sier Danbolt.
Forskningsnettverkets neste samling blir i
Odense i Danmark i april neste år.
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Av: Trond Tendø Jacobsen

Initiativtakerne: Stipendiat Sigrid
Kjørven Haug og professor Lars
Danbolt er initiativtakerne til det nye
nordiske forskernettverket.

Anne-Lise Knoff «reddet» kapellet
Kapellet i sykehuskjelleren på Hamar «reddes» av fargevalget på veggene og Anne-Lise Knoffs maleri
og koldnålsraderinger. Det er vel en overdrivelse å si at rommet er tiltalende, men før det ble pusset opp og fikk
Anne-Lise Knoffs tydelige «signatur» var det veldig stusselig i følge tidligere sykehusprest Brede Mordal.

Flott: – Dette svære maleriet av
Anne-Lise Knoff redder på mange
måte sykehuskapellet på Hamar, sier
sykehusprest Guttorm Eidslott.

Av Trond Tendø Jacobsen

– I dag synes jeg rommet fungerer bra, sier sykehusprest Guttorm Eidslott, etter at han 1. november tiltrådte også på Hamar er han nå sykehusprest
i hele divisjon Elverum-Hamar.
– Det er det store maleriet, «Nådemadonnaen»,
raderingene og fargevalget som gjør at rommet i
dag fungerer så godt som det gjør, og alt har AnneLise Knoff æren for, sier Eidslott.

Eller rettere: Knoff og Mordal. Det var han som
fikk hamarkunstneren til å ta ut bilder som hun
mente ville passe i et sykehuskapell, og det var også
hun som tok ut fargene da man i samme slengen
pusset opp det vindusløse kjellerrommet.
Det store maleriet domineres av en madonnafigur som holdet sine beskyttende hender over en
gotisk katedralen og en katolsk monstrans. Monstransmotivet har Knoff benyttet i flere sammenhenger, blant annet som «rakett» med jordkloden
som bakgrunn i et minnebildet etter at romfergen
Challenger eksploderte; «Requiem for Challenger». Rommet har også åtte koldnålsraderinger,
som bidrar til å gi veggene mer liv.
Adkomstpartiet til kapellet kunnen vært bedre.
Tidligere sykehusprest Susanne Sønderbo prøvde
å friske opp korridoren foran kapellet med to
malerier med sommerfuglmotiver. De er gjerne
halvt skjult bak en rad med sengesjeletter.
Rommet har flere funksjoner. Hit kommer ofte
mennesker i dyp sorg og fortvilelse. Her er det visninger av døde, enkelte båreandakter og en sjelden
gang fulle gravferdsmesser.

Bløtkake til Hamar
Alle enheter rundt i sykehuset får ros fra fornøyde
pasienter. For de aller fleste er jo godt fornøyd med
behandling de får. Det gjenspeiles ofte på oppslagstavlene. Slik ros varmer, selv om mange sier: Vi gjør
jo bare jobben vår.
Litt ekstra stolthet og varme ble utløst på
medisin H2 på Hamar i forrige måned. Dit kom
snart 91 år gamle Else Olsen, trillet i rullestol av
sin 93-årige mann med en stor bløtkake i fanget.
Med seg hadde hun dette brevet:
Jeg er en dame på 90 år som ikke er like frisk og
sprek som i tidligere tider, naturligvis. Den 26. juli
ble jeg innlagt på Hamar sykehus på grunn av en
akutt lidelse. Fra det øyeblikket jeg kom innenfor
veggene ble jeg godt mottatt, og fulgt nøye opp av
leget, sykepleiere og hjelpepleiere slik at jeg og min
mann på 93 år følte at alt som kunne og burde
gjøres, ble gjort på best mulig måte.
Når noe alvorlig skjer, er det betryggende å bo
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kun fem minutter fra et sykehus med så fantastiske
«arbeidere». De sørget for utmerket pleie og oppfølging og jeg ble raskt bedre. De ansvarlig skaffet
meg også plass på Finsalsentret for videre oppfølging. Der ble jeg også tatt godt vare på av flinke og
hyggelige mennesker. Den 10. august kom jeg hjem
og fikk hyggelig og nødvendig besøk av hjemmehjelper som ga med trygg og god pleie. Nå er heldigvis jeg og min mann nesten selvhjulpen igjen,
tenk det.
Til slutt ønsker jeg å takke alle som involverte seg
i oppfølgingen av min sykdomssituasjon, medisinsk
avdeling i 3. etasje ved Hamar sykehus, Finsalsentret og hjemmehjelpen fra Prestrudsentret. Dere
gjør alle en utmerket jobb. TAKK! Vi er heldige
som bor i Norge, og har mennesker som dere på
vakt!
Hilsen Else (snart 91 år)
Bløtkaken smakte nok ekstra godt.

Første kols-kurs på Hamar
I SI-Magasinet nr 2 i fjor fortalte vil om fire
sykepleiere som har tatt videreutdanning i
lungesykepleie, og at et par av dem planla
kols-kurs. Nå gjør Dorte Berg Aalstad og
Maren Pedersen alvor av det.

ter fra Hedmarken til kurset, mange pasienter fra
Hedmarken går til undersøkelse i Elverum.

Godt assistert av lærings- og mestringssentret,
fysioterapeuter og andre gode hjelpere arrangeres
det torsdagene 14. og 21. mars neste år kurs for
kols-pasienter og deres pårørende. Påmeldingsfrist
er 1. februar, til medisinsk poliklinikk eller til
medisinsk avdeling H2 på Hamar.

Flere får kols
Det tas i utgangspunktet sikte på 6–8 pasienter foruten pårørende. – Det bør være realistisk, for vi
merker jo en tydelig økning i antall kols-pasienter.
Økningen er størst blant kvinner, de er spesielt utsatt. Vi har tilpasset den malen som benyttes for
tilsvarende kurs på Granheim, det er jo der de har
den største kompetansen på kols i Innlandet, og
har i planleggingen ellers samarbeidet med læringsog mestringssentret.

Spent på oppslutningen
– Vi er spent på interessen. Lignende kurs som tidligere er holdt på Gjøvik, Lillehammer, ja også på
Granheim, har vist at det er varierende oppslutning
om denne typen kurs. Det er nok ikke på grunn av
manglende interesse, men heller det at dagsformen
til kols-pasienter kan variere sterkt, mange kan bli
pasifisert og isolere seg. Derfor har vi jobbet mye
for å finne kanaler som når aktuelle pasienter.
En viktig rekrutteringsbase kan være poliklinikken vår og fastlegene. Gjennom dem vil vi prøve
og nå nydiagnostiserte og andre som har kols i et
tidlig stadium, pasienter som fortsatt fungerer godt
i hverdagen. Sykepleierne på lungepoliklinikken i
Elverum har sagt seg villige til å rekruttere pasien-

Brukermedvirkning
– I kursforberedelsene har vi også hatt nært samarbeid med brukere i LHL og Astma og allergiforbundet, de vil være viktige bidragsytere under
kurset.
Kurset vil selvsagt ta for seg sykdom og sykdomsforløp, trening og andre ting pasientene selv
kan og bør gjøre, og eventuelt ikke bør gjøre. Det
vil bli lagt stor vekt på erfaringsutveksling, her vil
brukerrepresentantene fra LHL og Astma- og
allergiforbundet være sentrale. Det vil også bli lagt
vekt på gruppesamtaler. Erfaringene fra andre kurs
viser at erfaringsutveksling pasienter imellom er
viktig. De kjenner selv hvor skoen trykker, og hva
som fungere godt og mindre godt.
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Kols-kurs: Dorthe Berg Aalstad
(t.h.) og Maren Pettersen er spent
på hvor stor interesse det er for det
kols-kurset de arrangerer på Hamar
i mars. Påmeldingsfristen er 1. februar.

Av: Trond Tendø Jacobsen

Returadresse: Sykehuset Innlandet HF, Postboks 104, 2381 Brumunddal

Samhandlingsreformen
Helse og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven ga høsten 2011 kommuner og
regionale helseforetak plikt til å inngå samarbeidsavtaler.

Her framgår det blant annet:
• Brukerråd skal videreutvikles og trekkes med i
arbeid rundt struktur og systemtiltak.
• Pasient og brukerrepresentanter skal være viktige
deltagere i samarbeidsorganer.
• Pasient- og brukerrettighetsloven, folkehelseloven og forskrifter stadfester rettighetene.

Øyvind Nerby er medlem av
Sykehuset Innlandets brukerutvalg.

Av: Øyvind Nerby, Brukerutvalget

Rettigheter og plikter
Dette var nytt. Vi skulle ikke bare behandle
«ferdigsydde» saker. Vi skulle medvirke i prosessen
ved utarbeidelse, oppfølging og vedlikehold av
samarbeidsavtalene. Mange spørsmål dukket opp.
Hvordan forholde oss til nytt ansvar og nye forpliktelser? Hvordan organisere oss? Hvem skulle
representere utvalget under prosessen, og hvordan
kunne vi behandle avtaleforslagene i utvalget på
raskeste og beste måte? Hvordan kommunisere
godt underveis?
Utvidet mandat
Nasjonal veileder omtalte problemet med at kommunene ikke hadde et samlet brukerorgan som tilsvarer helseforetakenes brukerutvalg. Videre at
ettersom pasientene kommer fra, og skal tilbake til
sin kommune, kan en modell være at helseforetakets brukerutvalg gis et utvidet mandat, slik at
utvalget får ansvar for å overvåke og fremme samhandlingen mellom avtalepartene. I tråd med dette
ville det være hensiktsmessig at brukerutvalget
involveres i arbeidet med avtalene og behandler avtaleutkastet før vedtak i kommunestyret og i styret
for helseforetaket.
SI og KS mente dette ville være en god ordning
for avtalepartene. Brukerutvalget SI ble forespurt
om å ta et utvidet mandat slik nasjonal veileder
skisserte. Etter positivt vedtak i Brukerutvalget og
deretter i SI/KS gjelder mandatet fram til
31.01.2013.

For Brukerutvalget har dette vært krevende, men
svært interessant. Utvalget har tatt oppgaven på
alvor og følt oss som nyttige medspillere. Utvalget
har opprettet faste kontakter med brukerrepresentanter i kommuner i begge fylker. Utvalgets
medlemmer har deltatt i møter mellom SI og KS, i
samhandlings konferanser i Hedmark/Oppland,
samt andre møter i ulike fora som har interesse for
saken. Kontakten med avtalepartenes representanter, enkeltpersoner, kommunale råd, kommuner, institusjoner og andre har vært meget god.
Dialogkonferansen 24. oktober 2012 ble på en
god måte bekreftelse på at det vi har gjort, og samarbeidet vi har hatt, har ført oss til en felles plattform hvor mye er bra med samhandlingsreformen,
men hvor mye også gjenstår. Dialogkonferanser og
andre møteplasser vil bli viktige arenaer for alle
pasient og brukerorganisasjoner framover.
Jeg ønsker alle lykke til!
Nødvendige suksessfaktorer for videre arbeid
• Tilstrekkelige økonomiske ressurser
• Rett fokus – pasienten i sentrum
• Felles holdninger til å ivareta grunnverdiene
(åpenhet, ærlighet og respekt)
• Felles forståelse til behandling og tiltak
• Riktig kompetanse – opplæring i alle ledd
• Informasjon til alle

«Det vi har gjort, og samarbeidet vi har hatt,
har ført oss til en felles plattform hvor mye er
bra med samhandlingsreformen, men hvor
også mye gjenstår.»

