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Framtidens leger
vil til Finnmark
Finnmarkssykehuset
rigger seg for å ta
imot studenter i sitt
pilotprosjekt.
Av Vidar Kristensen
Nå starter en pilot med fire plasser i det nye desentraliserte studiet for 5. og 6. års medisinerstudenter. Studiet starter for fullt i
2018. To studenter har allerede
bestemt seg for å velge Finnmark til høsten.
Fem studenter fra Universitetet i Tromsø var 12. januar i
Hammerfest for å høre om studieopplegget.
Marte Brattebø og Ingvild Skålnes Elverud er de to som nå har
bestemt seg.

Følte seg velkomne
– Jeg likte det prosjektleder Ingrid Petrikke Olsen sa, om at
de skal gjøre oss gode og trygge
på akuttmedisin, i et fylke med
store avstander og mye vær og
vind. Vi kommer til å bli gode
på å prioritere, vite hva vi kan
og hvilke pasienter vi må sende
videre, sier Elverud i en pressemelding publisert av Finnmarkssykehuset.
– Det virker som et veldig bra
opplegg, med god oppfølging og
mange pasienter. Her kommer
vi tett på legene og sykehusmiljøet. Det er spennende områder
de satser på her: samhandling,
akuttmedisin og kulturforståelse. Vi føler oss veldig velkomne,
sier Brattebø.
Av de fem er det tre som ikke
har bestemt seg. Det som trekker mest i Tromsø er det miljøet
de har rundt seg.

KAN BLI PILOTER: 5. års studenter fra høsten 2016, Marte Brattebø, Ingvild Skålnes Elverud, Lise Custers Nedrebø, Christine Gjertsen og Trine Skårland, har besøkt Hammerfest sykehus for å se på studiemulighetene der.

Pasientkontakt lokker
Lise Custers Nedrebø sier at hvis
hun velger Tromsø, så er det på
grunn av friluftslivet og skikjøring.
– Men med tanke på sykehus,
taler alt for Hammerfest, sier
Nedrebø.
Christine Gjertsen mener det
er et godt opplegg for studentene i Tromsø også.
– Men det ville vært spennende med noe nytt og at hun inspireres av pågangsmotet i Finnmark, sier Gjertsen.

Trine Skårland sier at hun føler
seg veldig velkommen i Finnmarkssykehuset.
– I Tromsø ville jeg blitt en av
mange andre studenter. Valget
på Tromsø ville handlet om miljøet og friluftslivet. Men synes
det er forlokkende med så mye
pasientkontakt vi vil kunne få i
Finnmark, sier Skårland.
Under dagsbesøket i Hammerfest traff studentene en rekke
leger fra Finnmarkssykehuset,
SANKS, Karasjok- Hammerfest
og Alta kommune som snakket

varmt om hva man kan tilby i
Finnmark.

Styrker med 10 årsverk
Da studentene ville vite hva
som var utfordringer måtte legegruppa tenke seg om før overlege Svein Størdal uttaler at det
må jobbes med å sikre at vi har
tilstrekkelig legeressurser som
veiledere på sykehuset i Hammerfest.
Til dette opplyser Ingrid Petrikke Olsen at det kan bli enklere å rekruttere.

– Vi skal styrke Klinikk Hammerfest med nærmere 10 legeårsverk fordelt på avdelingene og
ved opprettelse av revmatolog-,
nevrolog- og onkologstillinger i
et samarbeid med UNN. Videre
vil legegruppa tilbys UIT-ansettelse som underviser for til
sammen 5,6 årsverk. Det kan
faktisk bli enklere å rekruttere,
da det er attraktivt for legene å
ha en bistilling som underviser
og veileder for studentene, mener hun.

Går sammen om forliksråd
Alta og Loppa kan få felles
forliksråd.
Av Rolf Edmund Lund
rolf@altaposten.no
Det er politiet som har tatt initiativet til
et slikt samarbeid. De har nemlig erfart
at kompetansen og oppfølgingen i de
lokale forliksråd er varierende. En sammenslåing kan gi forenklete rutiner og
lavere kostnader. Et felles forliksråd med
et felles sekretariat vil også gi bedre oppfølging og kompetanse hos politiet og frigjøre ressurser i politidistriktet.
Den samme prosessen pågår i andre
kommuner, der blant annet Hammerfest, Kvalsund, Hasvik og Måsøy er aktuelle samarbeidspartnere. Det er i dag
et eget forliksråd i alle kommunene i
Vest-Finnmark.
Alta-politikerne skal neste uke debattere en felles løsning med Loppa og ad-

ministrasjonen foreslår at sekretariatet
legges til Alta lensmannskontor. De fleste
sakene i forliksrådet dreier seg om uenighet om gjeld i ulike
sammenhenger, særlig knyttet til kjøp
av varer og tjenester.
– Statistikk over saksutviklingen i Alta og
Loppa viser at det har vært en nedgang
i antall saker i begge kommuner. Alta
hadde 468 saker til behandling i 2014 og
Loppa hadde 11 saker.
– Et felles forliksråd vil ha kapasitet til
å håndtere innkomne saker fra begge
kommuner. Et felles forliksråd vil også
enklere kunne sikre seg mot at det oppstår habilitetsproblemer i enkeltsaker
ved at man har medlemmer fra to kommuner å velge blant. Alta kommune og
Loppa kommune sokner til Alta tingrett
og alle forliksrådsdommer som påankes
blir behandlet av Alta tingrett. Et felles
forliksråd vil bidra til lik saksbehandling
innenfor samme domssogn, heter det i
innstillingen.

STYRKER SEG: Alta hadde 468 saker til behandling i forliksrådet i 2014 og Loppa hadde 11 saker. (Illustrasjonsfoto)

