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Hva skal vi leve av i Finnmark ?







Så til helse

Nye Kirkenes sykehus



Organisering

Oppheve det unaturlig skillet mellom 1. og 2. 

linjetjenesten som motvirker gode pasientforløp og gir en 

kamp om ressurser.

Teknologiske løsninger underbygger god samhandling 

rundt pasienten.



Utfordring i små kommuner 

“Avløyser ordning”:

Samle allmennleger i større miljø med formål å ta ansvar for 

legetjenester i de minste kommunene. Unngår faglig isolasjon 

og gjennomtrekk. Garanti for god pasientbehandling. Alltid 

yngre og eldre kollega sammen (utdanning). 

Støtter opp om de fastboende allmennlegene.  



Fra ord til innhold ?



Kvalitets - og utviklingsarbeid

Integrert i klinisk virksomhet

delte stillinger

prosjektstillinger

forbedringsagenter

Glidning mellom hverdags-

klinikken og eierskap til kvalitet i 

behandling.

Skaper en kultur for å 

implementere ny kunnskap om 

hva som virker. 

kilde: nøkkeltall Finnmarkssykehuset



Kvalitetsforløp

arbeidsglidning



Universitetet

Det åpne universitetet på 90-tallet

Det åpne universitetet i 2035 ?



Samfunnsoppdraget

Etterspørsel av helsepersonell

(Sjekk Norut)



Eldrebølgen



Generalister



Desentralisere utdanningene

“Rural exposure and rural background”

Teknologisk utvikling vil gi store muligheter - vilje fra 

universitetet ?

UiT - det åpne universitetet må gis nytt innhold

Gaski 2017, Verma 2016, Goodfellow 2016,Farmer 2015, Landry 2011



Universitetet uten fire vegger

✤ bilde av telefonhefte til fastlegekontorene



Kulturell kompetanse

Ikke bare tolketjeneste Ikke bare forbud mot omskjæring



Legeutdanningen i Finnmark



Viktigst i nær framtid

Moderne lokaler med

mulighet til å overholde 

taushetsplikten.

Arbeidsro til å jobbe med 

utfordringer 

rundt helse i Finnmark

Ro rundt rekruttering



Ønskeliste

Sykehusapotek

Helikopter landingsplass

Robotkirurgi

PET-senter ( mulighet for)

Filial av kompetansesenteret for bekkenbunn og inkontinens (eldre kvinner)

Moderne prehospital tjenester

Integrerte undervisningslokaler



Oppsummert

I Finnmark skal vi holde på med det vanlige og det 

farlige.

Krever tilrettelegging for utdanning av helsepersonell til 

det vanlige og det farlige.

Gode pasientforløp og kvalitetsforløp krever nytenkning i 

organisering.

Spadene i jorda.


