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Finnmarkssykehuset gir flg høringssvar på strategiutkastet:  

Generelt: 
 Styringsdata, her er man enig i behov. Side 50-51 om ambulansefaget og støtte til 

bachelorgrader og støtte til de som har andre utdanningsveier må prioriteres for å ivareta 
personellet og redusere skjevbalansen. En type Y-vei for de som allerede har mange år i 
tjenesten må prioriteres.  

 Det bør utvikles en felles plattform som samler veiledere og andre data relevant for 
prehospitale tjenester inkludert legevakter. Per i dag har vi NAKOS, NKT, AMIS, nasjonale 
veiledere fra HDir, KOKOM osv, som alle er nyttige for alle oss som jobber ute, men ligger 
spredt overalt (jmf. Kapittel 2.3).  
 
 

Innspill:  
 Vi er bekymret for at strategidokumentet er så stort at det havner i skuffen etter første 

gjennomlesning. 
 Selve strategien blir litt borte i dokumentet. Strategien kommer først på side 57. Kunne det 

vært to dokumenter, ett for informasjon og utfordringer og ett for selve strategien? 
 Det kommer ganske tydelig frem at Pasientreiser er en ny avdeling i Prehospitale tjenester, 

men vi er usikre på om noen fra Pasientreiser har vært med i strategiarbeidet.  
 Hvis det skal etableres et treningssenter for Prehospitale tjenester burde det være i 

Finnmark. 
 Fakta feil: s. 23 tabell 1: Det er ikke riktig at det utredes for helikopterlandingsplass 

sykehusnært i Hammerfest. Dette stemte Helse Nord ned i sitt møte desember 2021. 
 Selve strategien framstår som for generell, den beskriver ikke hvordan de ser for seg at 

utfordringene faktisk skal løses.  
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 Vi mener dokumentet signaliserer for stor tro på at teknologi alene kan løse mange 
utfordringer og savner at de beskriver at det må være personell som både får opplæring og 
kan benytte seg av de teknologiske løsningene.   

 Det bør beskrives at IT-løsningene for den prehospitale tjenesten er for dårlig og ikke 
tilpasset. Det er ønskelig med en overordnet nasjonal løsning som er sømløs mellom 
prehospital tjeneste og inhospital. Løsningen må også sikre at man kan hente ut valide 
virksomhetsdata.  

 Det er for lite fokus på personellutfordringene i regionen og dermed ikke beskrevet 
hvordan de ser for seg at disse skal løses. Hastigheten de nye tilbudene etableres med og 
mangelen på avstemming med fagpersonene, gjør at vi nå står i en svært utfordrende 
situasjon, særlig når det gjelder anestesiologier. 

 Lokalsykehusenes rolle i dette dokumentet er underkommunisert som institusjoner som 
både står for pasientbehandling, men også fungerer som viktige beredskapsinstitusjoner. 
Lokalsykehusene sikrer igjen at universitetssykehuset bevarer sin kapasitet for å behandle 
de pasientene som har behov for dette nivået.  

 Begrunnelse for påstand: s. 38, 4. avsnitt. Dokumentet nevner at det må sikres kapasitet til 
å returnere pasienter fra høyere nivå til lokalsykehusene, men sier lite om at 
lokalsykehusene må sikres for å bevare sin akuttmedisinske funksjon. I FIN overføres kun 5 
- 6% av pasientene som er innlagt akutt til høyere nivå. 

 Vi savner en beskrivelse av hvordan man skal sikre en overordnet styring med de 
prehospitale ressursene FW og RW samt SAR-maskinene. Helse Nord er tynt befolket og 
det er bekymring for kvaliteten på tjenesten særlig innen RW-miljøet da man har etablert 
flere RW/SAR baser på kort tid. Dersom Helse Nord ser for seg en dreining der RW/SAR skal 
ta hovedandelen akutte oppdrag og FW skal ta overføringer og sekundæroppdrag, bør 
dette nevnes. Det kan være et avbøtende tiltak for å sikre nok volum på helsepersonell 
som flyr RW/SAR. Rapporten beskriver en nedgang i bruk av FW, dermed kan dette være 
en naturlig utvikling pga. FWs mer omstendelige rekvireringsrutiner og begrensninger jamf. 
regelverket de opererer under. 

 Psykiatriske pasienter må sikres transport og relevant ledsagertjeneste. Her må man se på 
om disse pasientene kan få en hastegrad, dette gjøres ikke i dag. 

 Bruk av sivile ledsagere for transport av psykisk syke må fremmes.  
 Regional inntektsmodell for prehospitale tjenester ønskes velkommen, men må tilpasses 

det prehospitale miljøet som eksempelvis: ikke avklarte  diagnoser, "økt 
vanskelighetsgrad" for tiltak pga. miljøet de utføres i. Dersom dette skal utarbeides må 
man sikre at operativt personell deltar i arbeidet. 

 Side 16: «Legevakt og AMK skal legge til rette for at vaktlegen kan følge med» - er dette 
noe mer utvidet enn det vi gjør i dag. Kjører ikke omvei og forsinker utrykking for å hente 
legen. 

 Når det generelt gjelder statistikk og rapporteringer så vet alle at hele kongeriket har 
samme gamle teknologi som ikke var utviklet til dagens krav. Der kommer det ny teknologi 
men den lot seg vente på grunnet mange forskjellige forhold. 

 «Nordområdesatsing» må konkretiseres. Dersom man ønsker å styrke beredskapen i Nord 
innenfor helse, må man ta utgangspunkt i lokalsykehusene i nord og styrke disse. Denne 
beredskapen må ha sitt utspring fra fagmiljøene der. Denne satsingen må også sikre 
samfunnskritiske installasjoner som helikopterlandingsplass også for AW 101 på våre 
lokalsykehus. Særlig i Hammerfest må dette sees på både i sammenheng med at 
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eksisterende flyplass er besluttet videreført og at Sea King Banak, i hovedsak leverer 
pasienter der i dag. Hammerfest flyplass har som kjent dårlig regularitet for FW og LA-
miljøet ser det som naturlig at flere pasienter vil transporteres med AW101 enn tidligere. 
Allerede i dag er det en økning i RW transporter til universitetssykehuset dit for 
kompliserte sekundærtransporter. Det er strategisk viktig for lokalsykehusene våre at 
helikopter kan lande sykehusnært. Helikopterlandingsplass sykehusnært vil være en 
engangsinvestering og kan også redusere behovet for tilbringertjenesten fra sykehus som 
er problematisert i dokumentet.  

 Spørsmål om tilstedevakt på ambulansestasjoner med få oppdrag må problematiseres med 
tanke på pasientvolum. Kan man differensiere ordningen med tilstedevakt, kan personell 
pålegges å ambulere til ulike stasjoner i en region etc. 

 Man må sikre et Y-løp for utdanning av ambulansepersonell slik at man ikke mister 
realkompetansen og heller ikke skaper et A- og et B-lag. 

 Når det gjelder rapportering og statistikk som tydeligvis er mangelfull i de fleste 
helseforetak så bør det absolutt innføres P-EPJ der vi får ut mye bedre rapporter enn 
dagens system. Dette kan dessuten bidra til å planlegge den faglige utviklingen i fremtiden i 
og med at det kan hentes ut rapport som sier noe om hvilke sykdomstilstander som 
behandles ofte/sjeldent i HN. Dette bør allerede komme på plass i 2022 som det første 
satsningsområdet. 
 

 

Spesifikt: 
 Kap 2.4 øverst s. 17 - "Koordinering": Flight following utføres av LA-sentralene, bør vi se på 

med retningslinjene for utkalling som betyr et ekstra ledd før utrykkende enhet blir varslet 
(AMK-operatør - LA Tromsø - HRS - 330)? 

 Kap 2.4 øverst s. 18 - "Kommunal legevakt og legevaktsentraler": Det står at Legevakt og 
AMK skal legge til rette for at vaktlege kan følge med i ambulansen dersom det er behov 
forlegekompetanse for å undersøke, behandle eller overvåke pasienten. Dette er korrekt, 
men må være under forutsetning av at kommunene tilrettelegger med nok dekning av sitt 
legevaktsdistrikt, og en organisering som unngår at ambulanse må "hente" lege, eller vente 
på lege annet enn ved åpenbar gevinst. Legevaktsdistriktene blir noen steder større, gode 
samhandlingsarenaer og muligheter for felles diskusjon, avvikshåndtering og oppfølgning 
mangler. 

 Kap 3.4.4 - Landingsplasser ved sykehus: Det står at det utredes landingsplass ved 
Hammerfest sykehus. Områdene våre er grisgrendte, inkludert Vest-Finnmark, og grovt 
regnet vil kun ca 11.000 personer raskere kunne tas med bil til sykehus enn de vil kunne 
møtes av redningshelikopter, ca 25% av pasientgrunnlaget. Dvs at ca 75 % av 
pasientgrunnlaget kan være best tjent med helikoptertransport ved akutt sykdom eller 
behov for anestesilegestøtte. Det er ikke fremtidsrettet, ei heller formålstjenlig å unnlate å 
ha landingsplass med direkte adkomst til lokalsykehuset, for den helikoptertypen som 
representerer den eneste relevante høyspesialiserte helseressurs i området. Det er risiko 
for økt (unødig) belastning på UNN Tromsø dersom landingsplass (forventelig) etableres 
der, ved behov for omlasting for å komme inn til lokalsykehus. Hva gjelder Kirkenes 
sykehus er det viktig at arbeidet med landingsplass og basefasiliteter fortsettes, med 
landingsplass med direkte adkomst til Kirkenes sykehus sitt akuttmottak.  
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 Kap. 4.1.1 - AMK: Det står at det skal utredes en mulig organisering med to AMK-sentraler i 
Nord-Norge. En slik utredning må ha et klart mål for "hvorfor", og ha stort fokus på 
lokalkunnskap og behovet for Finnmarkssykehuset HFs kontakt til kommunale 
helsetjenester i et stort opptaksområde. Etablering av store organisasjoner risikerer å 
utvanne muligheten for effektiv samhandling og muligheten for å tilpasse virksomheten til 
helseforetakets tilgjengelige ressurser. Universitetssykehusfunksjoner ivaretas godt ved 
AMK Tromsø, men fokus bør være på at denne fortsatt skal fungere som regional AMK med 
alle de funksjoner det medfører, snarere enn å være spesialister på Finnmark fylkes 
geografi, ressurser og legevaktsdistrikter. 

 Side 23. Pkt 4.1.1. Utredning for to AMK-sentraler. Går på 8. året. Vi håper på en rask 
avklaring på denne saken fordi en reduksjon av antall sentraler også vil gi noen endringer/ 
konsekvenser for øvrige prehospitale tjenester og andre samarbeidspartnere. 
Finnmarkssykehuset vil da få alle utgiftene med biltjenesten uten å ha noen styring på 
utgiftene. En annen sak er tjenesten FIN selger for 116117. Hvis denne tjenesten skal 
opphøre må kommunene ha varsel i god tid for å selv finne alternative løsninger.  

 Det er beskrevet at rollen som AMK-lege må profesjonaliseres. Dette må utdypes - det er 
ønskelig med en felles kompetanse for denne funksjonen. Dersom man reduserer antallet 
AMK-sentraler i Helse Nord, må man samtidig vurdere AMK-lege tilstede/tilgjengelig i 
sentralen 24/7 for å sikre god kvalitet og triagering. 

 Kap 4.2.1 - Tabell 4: Det står at helikopterbase Kirkenes i 2020 hadde 298 oppdrag, men 
ingen SAR-oppdrag. Tallene her er man usikker på, da FIN ikke har driftet hele perioden 
selv. Vi vet at det har vært SAR-oppdrag som ikke er telt med her.  

 Forslag til omformulering: S. 32 punkt 4.2.1 avsnitt 3: Møtekjøring praktiseres i noen grad 
der det er lange avstander. Dette er et virkemiddel for både å ivareta den enkelte pasient 
og beredskapen i kommunen/regionen. Det er viktig at dette gjøres etter gjeldende 
rutiner/prosedyrer. 

 Kap 4.3.1 - Kvalitet i prehospitale tjenester - Dagens situasjon og utviklingstrekk: Det 
fremheves FRAM-samarbeid for prehospitale prosedyrer. Det påpekes at vi i prehospitale 
tjenester er avhengig av at inhospitale spesialister over helseforetaks-grenser også blir 
enige for at slike samarbeid skal kunne fungere. Det er vanskelig å lage prehospitale 
samarbeid dersom ikke inhospitale spesialister kan enes om behandling og rutiner. 

 Kap 4.3.1 - Kvalitet i prehospitale tjenester - Identifiserte utfordringer: Det identifiseres 
utfordringen lav måloppnåelse på blant annet trombolysebehandling ved STEMI. Det er 
særlig ved slike detaljerte mål at god statistikk og P-EPJ vil komme til sin rett for å gjøre oss 
i stand til å oppfange utfordringer og utvikling. Med gode samhandlingsarenaer som 
fungerer i praksis mellom ledere og personell på riktig (lavt) nivå vil vi raskere kunne 
diskutere og løse problemene. Samt at man sørger for en god samhandling med regional og 
lokal AMK.  

 Kap 4.3.2 - Kvalitet i prehospitale tjenester - Identifiserte utfordringer: Det påpekes svak 
trening. Det bør i Helse Nord fokuseres på samarbeid mellom prehospitale klinikker slik at 
fagarbeid i forskjellige klinikker benyttes på tvers av foretak, siden det enkelte foretak ikke 
har mange nok i fagstillinger til å kunne lage utdanningsløsninger for alle aktuelle 
utfordringer og kursbehov. Det bør sees på organiseringene i tjenesten er lik, det synes å 
være færre stillinger i enkelte regioner.  

 Kap 4.5.2 - Samhandling med kommunehelsetjenesten - Identifiserte utfordringer: Det 
støttes at kommunehelsetjenestens leger bør involveres mer aktivt i samhandlingen, og at 
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nivået er for administrativt, og kanskje for viderekommende til at vi i praksis ser alle 
gevinster. Leger i primærhelsetjenesten bør absolutt involveres mer i utarbeidelse av 
prehospitale prosedyrer i våre klinikker, da våre råd i mange fagområder vil være førende 
for utvikling av kunnskap i kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten må være 
førende for mange faglige aspekter, men behøver innspill fra kommunene for å tilpasse 
disse til legevaktsfaget og lokale praktiske forhold. Det mangler gode og lett tilgjengelige 
arenaer for diskusjon og faglig sparring på det nivået prosedyrene skal utarbeides. Videre 
mangler det samarbeidsarenaer for avviksbehandling utover de mer overordnede 
samhandlingsfora. 

 Kap 4.6.2 - Organisering og samhandling i spesialisthelsetjenesten - Identifiserte 
utfordringer: Muligheter i nødnett og videokonferanse for kontakt med inhospitale 
spesialister beskrives, hvilket er prisverdig. Det at tekniske løsninger finnes (nødnettradio 
osv) er imidlertid ikke godt nok. Opplæring i teknologi og dialog med inhospitale 
spesialister om arbeid og samhandling er viktig. Mange av utfordringene som beskrives er 
noe som tilrettelegges av prehospitale ressurser og AMK, men som inhospitale avdelinger 
selv er nødt til å rydde opp i. At informasjon ikke når frem til eller fra akuttmottaket er ofte 
ikke pga prehosptiale tjenester eller AMK, men fordi kommunikasjon inn mot inhospitale 
fagpersoner ikke fungerer.  

 Kap 4.6.1. AMK-legene. Viser til hvordan det er ved UNN med mange som deler på vakta. 
For oss er det ikke så mange leger på Sea-Kingen og så har vi back-up med HKP og 
sykehuslegen.  

 Kap 4.7.2 - Teknologi og IKT-løsninger - Identifiserte utfordringer: Det beskrives et behov 
for kartlegging og overføring av vitale pasientdata i sanntid, og flere andre gode mål. 
Likevel er det viktig å unngå prosedyrer som fratar pasienttid ute hos pasienten uten at det 
gjør annet enn å oppfylle et informasjonsønske hos de som langt senere skal motta 
pasienten. Det må foreligge tydelige krav om effektivitet og automatikk i multimonitorer 
som skal utføre disse overføringene så personellet ikke blir overbelastet med krav om både 
kommunikasjon og overføringskontroll, særlig hvis overføringen ikke har en 
behandlingskonsekvens. 

 Kap 4.8.1 - Rekruttering, opplæring og kompetanse - Dagens situasjon og utviklingstrekk: 
Det beskrives at anestesileger på helikopter binder opp anestesilegeressurser som gir 
utfordringer med bemanning i sykehusene. Anestesilegebemanning av luftambulanser i vår 
region er avgjørende for å evne å løse alle utfordringer som med rimelighet kan løses 
prehospitalt for en pasientgruppe som oftest har lang vei til sykehusspesialist. Alternativet 
er at disse pasientene får et langt dårligere tilbud, og fokuset bør heller være å forstå 
hvorfor sykehusene er i en posisjon med for marginal anestesilegebemanning. 
Luftambulanse kan benyttes som en rekrutterende/stabiliserende faktor for 
anestesilegeressurser i et område som sliter med rekruttering, og kan potensielt bremse 
frafall snarere enn å redusere bemanningen inhospitalt. Det skjer også mye rundt 
inhospitale behandlingsalternativer, som også nevnes i rapporten, og mangel på oppnåelse 
av for eksempel tidsfrister for operasjon av hoftefraktur kan antyde at problemet ikke 
alene er mangel på anestesileger, men snarere operatører og evt operasjonsteam som 
helhet. Anestesilegene bidrar med høy kompetanse i samarbeid med 
bilambulansetjenester og andre prehospitale enheter. Alene denne samhandlingen bidrar 
til den kompetanseheving som ønskes i bilambulansetjenesten, og kan utnyttes mer. Blant 
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annet derfor synes vi det er prisverdig at Helse Nord ser gevinsten i gode prehospitale 
klinikker i alle helseforetak, som nevnt annet steds i rapporten. 

 Kap 4.8.2 - Rekruttering, opplæring og kompetanse - Identifiserte utfordringer: En 
identifisert utfordring er at det ikke foreligger regionale føringer for 
kompetansesammensetning, lønnsutvikling og karriereveier i ambulansetjenesten. UNN HF 
har laget en prosedyre for sammensetning av kompetanse i bilambulansetjenesten, som er 
under diskusjon. At det mangler regionale føringer vil jeg påstå heller er grunnet i 
manglende tidssvarende nasjonale føringer, som er noe tilbakelente og lite tilsvarende 
internasjonale mål. Selv om det ikke skal frata ambulansefagarbeidere med lang fartstid 
den respekt for den kunnskap de også har oppnådd ved erfaring fremfor teoretisk 
utdanning, så bør målet være mer enn å opprettholde det vi har i dag når vi ser utviklingen 
av bachelor-utdanninger. Slike utdanninger vil kunne omfatte mer effektiv og ordnet 
opplæring i mange av de del-elementene vi i dag sliter med å rekke å gjennomføre hos 
eksisterende ansatte. Det er et paradoks at vi skal støtte en videregående utdanning som 
forutsetter videre opplæring i arbeid, mens vi har et potensial for å få et høyere teoretisk 
nivå allerede fra ferdig skolegang. Erfaring og trening i våre klinikker ender med at de fleste 
ambulansearbeidere med noe erfaring i dag er like gode som alternativet, men de krever 
langt mer oppmerksomhet i flere år, for oss. Disse føringene er så langt ikke godt beskrevet 
nasjonalt, men det er prisverdig dersom Helse Nord vil understøtte en "tvunget" utvikling 
som ikke også i fremtiden baserer seg på ambulansefagarbeiderutdanningen i 
videregående skole. 

  Kap 4.8.2 - Rekruttering, opplæring og kompetanse - Identifiserte utfordringer: Det skrives 
"Forskjellig utstyr i ambulansene og ulik opplæring lokalt, hindrer mer fleksibel bruk av 
personell på tvers av ambulansestasjoner." Dette oppfatter vi som en feilslutning all den tid 
utstyret ikke i voldsom grad er forskjellig. Videre antar vi at man med "ulik opplæring 
lokalt" må mene forskjellig prosedyreverk for vesentlige problemstillinger, da vi ikke kan se 
at utdanningen er såpass forskjellig at en ambulansearbeider ikke generelt kan arbeide et 
annet sted. Videre er det uhensiktsmessig å anta at det er ideelt å benytte 
ambulansearbeidere på tvers av stasjoner annet enn ved organisert rullering, da 
lokalkjennskap, kjennskap til (og vennskap til) og trening med lokale ressurser og 
legevakter er av stor betydning for kontinuitet og kvalitet i tjenesten. 

 Kap 4.8.2 - Rekruttering, opplæring og kompetanse - Identifiserte utfordringer: Siste punkt 
"Det er behov for mer opplæring knyttet til håndtering av pasienter med sykdomsutløst 
utagerende atferd og ruspåvirkede pasienter". Dette kan medføre riktighet, men jeg savner 
en diskusjon og henvisning til data. Flere helseforetak, inkludert UNN har begynt med slike 
kurs, men jeg synes man bør vare seg for å lage lange tidskrevende kurs i noe som i stor 
grad vil være noe som krever livserfaring, erfaring i lignende situasjoner og god opplæring 
fra eldre kolleger i praksis.  

 Kap 4.9.1 Samfunnssikkerhet og beredskap - Dagens situasjon og utviklingstrekk: 
Beskrivelsen av dagens virkelighet er i stor grad korrekt, men ikke helt. Selv om det 
foreligger løsninger for ambulansebiltjeneste og til dels andre, finnes ikke slike avtaler for 
luftambulanse, og det viser seg at det i praksis er store utfordringer i samarbeidet. Dette er 
en klar risiko for egne borgere, og medborgere i grensenære områder på Russisk side hvor 
luftambulanse åpenbart kunne vært en betydelig ressurs, men i realiteten ikke er det. Det 
bør under listen over identifiserte utfordringer legges til et punkt om at disse problemene 
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løses eller i det minste at det nedfelles at slik aktivitet uansett ikke er aktuell for å unngå et 
problem når hendelsen forekommer. 

 Kap 5 punktliste side 58 punkt 2 - "...forbedring og bærekraftig utvikling..": Det bør være et 
begrunnet mål og en årsak til behovet før utredning av AMK-strukturen igangsettes. 
Dersom utredning må lokalkunnskap og Finnmarkssykehusets behov ivaretas innenfor 
utredningsmålene. Sentralisering må ikke bli et mål i seg selv uten at klare gevinster 
forventes (og oppnås). 

 Kap 5 punktliste side 60 pkt 2 - «... opplæringsprogram for hele ambulansetjenesten for .... 
utagerende adferd»: Det savnes en beskrivelse av dokumentasjon for behovet, og selv om 
det er et godt og nyttig mål, må opplæringsaktivitetene overfor ambulansearbeidere ses 
som helhet. Isolerte gode tiltak vil i fellesskap mette tiden vi har for videre opplæring, slik 
at man allerede nå bør øke budsjettene til opplæring dersom man skal klare å 
etterutdanne personellet i såpass mange ting som etter hvert er både nødvendig og kreves. 
I samarbeidet forventes ikke bare kursvirksomhet, men også jevnlig trening med 
intrahospitale ressurser (traumeteam, slag osv), hvor noe av dette er nedfelt i diverse 
avtaleverk og forskrift. Det er tvilsomt mulig å gjennomføre alt innenfor de rammer som er 
i dag, og det bør heller fravelges sentralt enn at hvert helseforetak selv skal bestemme hva 
som må nedprioriteres. 

 Kap 5 punktliste side 60 pkt 6 - "..FRAM-samarbeidet..": Regionale prosedyrer forutsetter 
at intrahospitale kolleger enes om de deler av prosedyrene som må defineres av 
spesialavdelinger. God ledelse og frigjøring av tid er avgjørende for at raske beslutninger 
kan tas, og ikke bare fra prehospitale kolleger som i noen tilfeller er avhengige av 
spesialavdelingers svar på spørsmål. 

 Kap 5 punktliste side 62 pkt 1 "..felles ROS-analyser..": Se på at det ikke blir for 
administrativt og komplisert. For å få effekt på bakkeplan er det viktig at praktiske 
problemer tas opp og løses. ROS-analyser krever innsats og tid, uten at de nødvendigvis 
identifiserer andre utfordringer enn det som raskt kan avklares med korte diskusjoner og 
oppsamlingsmøter. Jo større prosjektene blir, jo mindre oversiktlige, jo mindre tilgjengelige 
og jo mindre lesbare for klinikerne.  

 Kap 5 punktliste side 63 pkt 5 "...styrke det faglige samarbeidet mellom pre- og 
intrahospitale fagmiljøer..":Enig, men dette forutsetter at intrahospitale fagmiljøer settes i 
stand til å kommunisere effektivt med prehospitale fagmiljøer, noe de også selv må 
ansvarliggjøres på og følge opp. Dette er spesielt en utfordring i små sykehus med få 
personer å dele oppgavene på.  

 
 
 
Vennlig hilsen 
Finnmarkssykehuset HF 
 
 
Harald Gunnar Sunde  
Medisinsk fagsjef       
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