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1. Sammendrag

Styret vedtok i sak 77/2013 (26 sept.) – Tilsyn Finnmarksklinikken – poliklinikk
Pkt. 3: Styret ber om statusrapport på tiltakene i planen som er skissert innen 1.
halvår av 2014.
Tiltak:
• Tidligere koordinator/fagkonsulentstilling omgjøres og lyses ut som stilling
tilknyttet poliklinikken.
• Nåværende psykiater i 40 % stilling kan omdisponeres til poliklinisk arbeid
• Utlysning av psykologstilling

Denne saken viser grunnlag for saken, status og oppfølging av tiltak i styresak
77/2013. Det har og vært nødvendig å vise til oppfølging av styresak 59/2013 for
kunne synliggjøre føringer og rammebetingelser for Ruspoliklinikken i en helhet.

2. Bakgrunn

Helsetilsynet i Finnmark hadde tilsyn ved døgnavdelingen på Finnmarksklinikken
den 7. – 8. juni 2011. På grunnlag av opplysninger som kom frem under tilsynet, fant
Helsetilsynet i Finnmark det nødvendig å gjennomføre et selvstendig tilsyn av
poliklinikken.
Tilsynsrapporten forelå 02.07.12. Det ble påvist pliktbrudd i forhold til
forsvarlighetskravet i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 ved at det ikke
var lagt til rette for at helsepersonell ved poliklinikken kunne gi forsvarlige
tjenester. Journalgjennomgangen vist at det var faktisk svikt i pasientbehandlingen.
Som oppfølging ble det besluttet av Helse Finnmark HF at det polikliniske tilbudet
ved Finnmarksklinikken skal anses som et fullverdig TSB tilbud. Det ble bekreftet og
dokumentert overfor Helsetilsynet i Finnmark at iverksatte styringstiltak ved
døgnenheten ved Finnmarksklinikken også gjaldt den polikliniske virksomheten.
Klinikkens internrevisjon i uke 38 – 2013 omfattet også Ruspoliklinikken ved
Finnmarksklinikken. I konklusjonene fra internrevisjon står det at
Finnmarksklinikken og poliklinikken synes å ha utarbeidet maler for anamnese,
behandlingsplan, selvmordsvurdering og epikrise. 2 av 10 undersøkte journaler ved
poliklinikken mangler likevel både anamnese, selvmordsrisikovurdering,
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behandlingsplan og utredning. Mange gode utredningsverktøy benyttes, men
konklusjon på utredning mangler i journalen. Spesielt legger man merke til
fravær av andre diagnoser enn rusdiagnoser (vedlegg 1).

Tilbakemeldingen fra leder ved ruspoliklinikken er at avvikene som fremkom i
Internrevisjon i uke 38 – 2013 er fulgt opp ved at det er utarbeidet egne overskrifter
på de ulike utredningene og prosedyrene. Alle pasientene har rusdiagnose som
hoveddiagnose og henvisningsgrunn.

Etter utredning gjennomføres diagnosemøter der andre diagnoser settes. En norsk
versjon av screeningsverktøyet SCL-90-r er kjøpt inn. Psykologspesialisten går
gjennom alle skjemaene som blir tatt før de diskuteres på felles møte. Dersom det
kommer opp andre lidelser, eller symptomer på andre lidelser legges det til rette for
videre diagnostisering og behandling, enten samtidig med at pasienten er under
poliklinisk behandling eller etter utskrivelse. Ved behov kontaktes fastlegen for
eventuelt videre utredning og/eller videre henvisning. Dokumentene i journalen
markeres slik at de blir lett å finne. Selvmordsrisikovurdering foretas og
dokumenteres uansett om det er et problem eller ikke.
Leder på Ruspoliklinikken og ledergruppa på VPP er i ferd med å sluttføre et arbeid
med å utarbeide og implementere felles standardiserte overskrifter for de mest
brukte notatene og prosedyrene.
Tiltak jfr styresak 77/2013 viste hvordan den bemanningsmessige oppfølgingen
skulle ivaretas.
I styresak 59/2013 den 29. august vedtok styret forslag til strakstiltak for blant
annet å redusere gjestepasientkostnader rus. Styret ba om at vedtatte tiltak ble
innarbeidet i budsjettprosessen 2014 og kommende prosess for omstillingsplan
relatert til økt bærekraft for foretaket. Sentralt er omorganisering av
Vurderingsteamet, økt poliklinisk behandling og oppfølging av pasientforløp
herunder innlagte pasienter i private institusjoner.

Økning i poliklinisk aktivitet innenfor TSB har vært kanalisert gjennom og ivaretatt
av Rusteamet i Alta, Ruspoliklinikken i Karasjok og PUT (Psykiatrisk ungdomsteam)
Karasjok (vedlegg 2). Ruspoliklinikken har ansvaret for den voksne befolkningen i
DPS Midt-Finnmark/SANKS og DPS Øst-Finnmark gjennom et samarbeid og
ambulering til VPP Tana og VPP Lakselv.
Det har ikke vært tilgjengelige økonomiske ressurser i klinikken til å styrke tilbudet
ved Ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken slik det var lagt opp til i
tilbakemeldingen til Helsetilsynet i Finnmark og i styresak 77/2013.
Bemanningsmessig status ved Ruspoliklinikken pr 12.05.14 er:
- Psykiatrisk sykepleier tilsatt i 100 % stilling. Av dette er 20 % er tilknyttet
lederfunksjon av poliklinikken.
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- Psykologspesialist i 40 % stilling.
- Psykiater/ lege i 10 % stilling.
- Sosionom i 20 % stilling, dvs. 1 dag i uka.

Psykiatrisk sykepleier deltar og i inntak ved døgnenheten. Psykologspesialisten er
ansatt i 100 % stilling ved Finnmarksklinikken. Vedkommende jobber 60 % stilling
og psykiater/lege jobber 50 % stilling ved døgnenheten ved Finnmarksklinikken.

Styresak 98/2013 og Styresak 22/2014 - Videreutvikling og ny organisering av
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Nye helsevern og
rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF danner grunnlag for det fremtidige TSB
tilbudet herunder det poliklinisk tilbudet.

3. Vurdering

Poliklinikken tilfredsstiller krav til TSB kompetanse (medisinsk, psykologisk – og
sosialfaglig kompetanse). Utfordringen er den lave bemanningskapasiteten med 1,7
årsverk. Det har i perioden ikke vært økonomisk handlings rom for å øke
bemanningen. Samarbeidet med VPP'ene har bidratt til å styrke det faglige tilbudet.
Avvik som fremkom i Internrevisjon i uke 38 – 2013 er fulgt opp og lukket. Leder i
Ruspoliklinikken deltar i pågående kvalitetsforbedringsarbeid som del av
ledergruppa for VPP.

4. Risikovurdering

Lav bemanning ved poliklinikken gjør at risikoen for å kunne gi et kvalitetsmessig
godt tilbud til alle som henvises til poliklinisk TSB behandling fra Midt-Finnmark og
Øst-Finnmark er utfordrende. Alternativ løsning er å henvise pasienter det ikke er
kapasitet til å ta imot til behandling utenfor foretaket som da som gjestepasienter
rus. Det faglige samarbeidet med VPP'ene har bidratt til at tilbudet tilfredsstiller
faglige krav og at foretakets kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt kan ivaretas.

5. Medbestemmelse

Ansattes representanter har deltatt i saken gjennom behandling i KVAM-råd og
gjennom drøftingsmøter tilknyttet styresaker som danner grunnlag for denne saken,
herunder fremtidig TSB tilbud. På foretaksnivået er saken drøftet i informasjons- og
drøftingsmøte 26. mai 2014.

6. Vedlegg

1. Internrevisjons rapport uke 38 - 2013
2. Poliklinisk pasientansvar i opptaksområdene innenfor Tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB)
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