
 Først tok de legekon
torene, så sykehjemmene. 
Nå skal også hjemme

tjenesten inn i Noklus folden 
– til beste for pasienter og 
brukere. Marit Steinsund er 
koordinator for det nye pro
sjektet.

Av SVEIN ARILD SLETTENG

Det går en rød tråd fra starten av Stein-
sunds yrkeskarriere – først som ufaglært 
pleiemedhjelper, senere som nyutdannet 
fysiokjemiker på sykehjem – til den erfar-
ne Noklus-konsulenten som har jobbet 
med kvalitetssikring av sykehjemmenes 
laboratorievirksomhet og nå skal ta fatt 
på hjemmetjenestens. Det handler om å 
være opptatt av pasientene og de nære 
helse- og omsorgstjenestene.

– Nær sagt alle får etter hvert et forhold 
til hjemmetjenesten. Jeg har selv erfarin-
ger som pårørende. Å få bidra til at bruk-
erne får best mulige tjenester, synes jeg 
er spennende.

– Hva går prosjektet ut på?
– Målet er å etablere kvalitetssikret 
laboratorievirksomhet for hjemme-
tjenesten, på samme måte som for syke-
hjem og legekontorer. Men først må 
vi finne ut hvor mye laboratoriearbeid 
hjemmetjenesten faktisk utfører, og hva 
de selv og fastlegene mener om dagens 
praksis. Derfor har vi sendt ut en spør-
reundersøkelse. Etterpå må vi lage kri-
terier for hva slags laboratorietjenester 
hjemmetjenesten bør ha og hva slags tje-
nester som bør tilbys fra Noklus. Tanken 
er at prosjektet etter hvert utvides til hele 
landet, på samme måte som Noklus har 
gjort med sykehjemmene.

– For i første omgang gjelder prosjektet kun 
tre fylker: Nordland, Østfold og ditt eget – 

Sogn og Fjordane. Hvorfor er akkurat disse 
tre plukket ut?
– For å få best mulig geografisk spred-
ning. Dessuten ønsket vi å få med et 
fylke som allerede har erfaring med at 
hjemmetjenesten deltar i Noklus. Slik 
er det i Østfold, og der gjør hjemme-
tjenesten ganske mye laboratoriearbeid.

– Hva slags laboratoriearbeid gjøres i 
hjemmetjenesten?
– For eksempel kapillær blodprøvetaking 
til glukose, CRP og INR, urinstrimmel-
undersøkelser – og også venøs prøvetak-
ing. For pasientene kan det være en for-
del å slippe å bli fraktet til legekontoret 
for å ta en prøve. Men da må kvaliteten 
på hjemmetjenestens laboratoriearbeid 
være god nok. Det vi vet, er at det er fle-
re forskjellige yrkesgrupper som jobber 
der og mye «gjennomtrekk» av personell. 
Det kan bety enda større utfordringer 
enn ved sykehjemmene. Det er et opp-
læringsbehov, det ser vi ved at det kom-
mer ansatte fra hjemmetjenesten på kur-
sene vi holder for sykehjemsansatte.

– Hvorfor ble du bioingeniør?
– Jeg vokste opp i Solund, en liten øykom-
mune så langt vest som man kan komme 
i Norge. Der, ytterst i Sognefjorden, hør-
te vi aldri noe snakk om fysiokjemikere, 
som det da het. Så yrkesvalget var litt til-
feldig. Jeg gikk reallinja på gymnaset, og 
fikk vite at jeg kunne utdanne meg videre 
til fysiokjemiker. Dermed ble det labora-

torieskolen på Haukeland universitets-
sjukehus.

– Hvordan tror du studiekameratene dine 
husker deg?
– Som nynorskbruker og lokalpatriot! De 
husker kanskje også at jeg ikke var redd 
for å stille spørsmål, og muligens hadde 
et litt annet perspektiv enn de som har 
vokst opp i en by.

– Hvilke arbeidsoppgaver er du opptatt med 
akkurat nå?
– Nå skriver jeg til legekontorer og 
 enheter i hjemmetjenesten som har fått 
tilsendt spørreskjemaet fra oss. Jeg min-
ner dem om å svare innen fristen.

– La oss se ti år frem i tid. Hva tror du er den 
største endringen på arbeidsplassen din?
– E-læring og elektroniske prosedyreper-
mer har vi allerede. Om ti år skjer nok 
enda mer av virksomheten i Noklus på 
nett. Men jeg tror at laboratoriekonsu-
lentene fortsatt vil reise ut og møte del-
takerne. Noe som er veldig spennende, 
er å se hva som skjer hvis det blir mangel 
på bioingeniører – samtidig som mer og 
mer laboratoriearbeid skal utføres rundt 
omkring i primærhelsetjenesten. Vil det 
bli gjort endringer i andre yrkesgruppers 
utdanning for å fylle kompetansebeho-
vet? Kanskje vil vi få se helsefagarbeidere 
som har fått grunnleggende laboratorie-
opplæring.

– Hva gleder du deg mest til akkurat nå?
– Jeg er mormor til en gutt som er litt 
over ett år gammel nå, og gleder meg all-
tid til å tilbringe tid sammen med ham. 
Jeg har dessuten nylig blitt med i en 
gruppe som restaurerer en gammel fyr-
vokterbolig på hjemplassen min, og ser 
frem til å være med på det. Selv om jeg 
flyttet fra Solund som 16-åring, er jeg 
sterkt knyttet til stedet og drar dit ofte. 
Jeg trives ved havet, det er noe av grun-
nen til at jeg bor i Florø selv om det er 
nesten seks mil til jobben i Førde. n

I pasientenes tjeneste

TETT PÅ: Marit Steinsund

Navn: Marit Steinsund

Alder: 53 år

Arbeidssted: Noklus Sogn og 
Fjordane, Førde sentralsjukehus.

Aktuell fordi:  Er koordinator for 
et nytt prosjekt i regi av Norsk kvali-
tetsforbedring av laboratorievirksom-
het utenfor sykehus (Noklus), hvor 
laboratorievirksomheten i hjemme-
tjenesten skal kvalitetssikres.

F
o

to
: D

ag
 N

es
b

ø
 F

rø
ye

n

34 | Bioingeniøren 4.2014



F
o

to
: D

ag
 N

es
b

ø
 F

rø
ye

n

Bioingeniøren 4.2014 | 35


