
«I Finnmarkssykehuset har vi alle vært 
grønne – om betydningen av robuste 
fagmiljøer ved lokalsykehusene»

Hans Petter Fundingsrud, Klinikkoverlege
Barne – og ungdomsklinikken 

Kirkenes, NSH-konferansen, 24. mars 2017



«I Finnmark er det en utfordring å
snakke om å ha tilbud nærmest mulig
pasienten»



Forskning i Finnmarkssykehuset

Fokus

En multietnisk befolknings forhold til helsevesenet
– ikke bare på spesielle sykdomsgrupper/diagnoser men også 
interaksjonen mellom helsevesen og befolkning.

Et område med ekstreme avstander i forhold til bosetningen. 
Skader, akutt sykdom og utfordringer ved å opprettholde 
kompetanse i helsevesenet (fra ambulansetjeneste til 
spesialistnivå) med så lavt befolkningstall. 

Skjæringspunktet mellom primærhelsetjeneste og sykehus i vårt 
område med sykestuene som intermediærnivå, og alternative 
organiseringer, som f.eks. spesialistpoliklinikkene.



«Nye sykehus –mye mer enn 
bygg!"

© er ikke bare å bygge bygg, men også fagmiljøer, kulturer og  tradisjoner

©er ikke bare å bygge bygg, men også organisasjonsutviklingsprosjekter



Generasjoners kompetanse



Akademisk kompetanse



«Spesialisthelsetjenesten/
sykehusvesenet i Finnmark
har (fram til 2005) utviklet seg 
etter hvert som fagfolk har 
meldt seg»
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«Finnmark har alltid trukket
til seg pionerene og de som ikke 
passer andre steder» 

(jeg tror jeg har hatt litt av 
begge deler)



«At den medisinske fagutviklingen i
seg selv er den sterkest driveren
for utvikling, - er 
underkommunisert»

Mamen K, Nylenna M. Pasienter i norske 
sykestuer. Tidsskr Nor Lægeforen 1987; 107: 
2612 – 5.



1970: Brødrene Hjalmar og Erling Andersen 
i Mannskarvik



Ytre Mandskarvik, en fredelig sydvendt perle  ved Porsangerfjorden

Brødrene 
Hjalmar og 
Erling Andersen



Laksefisker Torfinn Pedersen – mannen som gir stedet liv!



Ytre Mandskarvik, en fredelig vestvendt perle  ved Porsangerfjorden

September 2005





Fag i utvikling

Folk Organisasjonsstruktur i endring

Ettervekst
relasjoner

Gjensidig avhengighet………..



Hva er langvarige 
og robuste trender ?

•Fra det generelle til det subspesielle og tibake igjen (The Hospitalist)
•Psyke og soma – samorganisering
•Diffuse symptomers tidsalder
•Fra behandling til forebygging (folkehelseperspektivet)
•Jobbglidning
•Behandlingsteam (”legen er ikke alene lenger”)
•IKT
•Sentralisering vs desentralisering
•Fra døgn til dag
•Overbehandling, feilbehandling, underbehandling
•«Shared decision-making»

En ny type leger og sykepleiere



«Som grønn, må man hele tiden øve på 
på det man egentlig ikke kan (tør)»

Takk for oppmerksomheten!


