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Helsetilsynet i Finnmark - tilsyn døgnavdelingen v/ 
Finnmarksklinikken 
 
Saksbehandler:  Inger Lise Balandin, klinikksjef – Klinikk psykisk helsevern og rus 
Dato:  26. september 2013 
 
Sammendrag 
Helsetilsynet hadde tilsyn ved døgnavdelingen. på Finnmarksklinikken den 7.-8. juni 2011.  
 
Hensikten med tilsynet var om Klinikk psykisk helsevern og rus v/ Finnmarksklinikken 
gjennom sine styringsaktiviteter sikrer tverrfaglig spesialisert og forsvarlig utredning, 
behandling og oppfølging av voksne med rusmiddelavhengighet.  
Tilsynet hadde særlig fokus på Finnmarksklinikkens rolle i et helhetlig pasientforløp og 
arbeid for å unngå brudd i behandlingskjeden.  
Avgrensning: Tilsynet undersøkte ikke mottak av henvisninger og inntaksvurderinger av nye 
pasienter. Formålet var å undersøke kvalitet og innhold for pasienter som har fått et tilbud ved 
klinikken.  
 
Gjeldende lovverk: 
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten, Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om 
pasientrettigheter, Lov om helsepersonell m.v, forskrift om pasientjournal og forskrift om 
internkontroll i sosial- og helsetjenesten 
Deltaker ved åpnings- og sluttmøtet: 
Inger Lise Bjerknes, leder,  Åshild Fredriksen,  fagkonsulent/vernepleier,  Ragnhild Steen,  
psykiater,  Lene Larsen, fagkonsulent/sykepleier,  May Nergård, fagkonsulent/sykepleier,  
Nina Øst, fagkonsulent/psykolog,  Ellen Ingrid Eira, avdelingssykepleier,  Berit Kirsten 
Grønnmo, hjelpepleier/kokk,  Reidun Boine, prosjektleder for prosjektet  ”Oppbygging av 
samisk kompetanse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling” – kun sluttmøte. 
Personer som ble intervjuet: 
Inger Lise Bjerknes, leder,  Åshild Fredriksen, fagkonsulent/vernepleier,  Ragnhild Steen, 
psykiater,  Lena Larsen, fagkonsulent/sykepleier,  Nina Øst, fagkonsulent/psykolog,  Ellen 
Ingrid Eira, avdelingssykepleier,  Berit Kirsten Grønnmo, hjelpepleier/kokk 
Deltaker fra tilsynsmyndighetene: 
Geir Åge Bendiksen, Helsetilsynet i Finnmark, revisjonsleder, Tyra Veigård Mannsverk, 
Helsetilsynet i Finnmark, Kristi Hals, jurist, Helsetilsynet i Finnmark, Kari Hjertholm 
Danielsen, kompetansesenteret for rus i Nord-Norge, observatør 
 
Rapport fra Helsetilsynet 22. august 2011 
Oppsummering og konklusjon: 
Tilsynet konkluderte med to avvik og en merknad: 

• Avvik 1: Finnmarksklinikkens styringsaktiviteter er ikke tilstrekkelig til å sikre at 
tverrfaglig spesialisert utredning, behandling og utskrivning utføres forsvarlig. 

• Avvik 2: Finnmarksklinikken sikrer ikke gjennom sine styringsaktiviteter at sentrale 
deler av utrednings- og behandlingsarbeidet dokumenteres i journal. 

• Merknad 1: Finnmarksklinikken har et forbedringspotensiale i å sikre en 
sammenhengende behandlingskjede mellom ulike deler av spesialisthelsetjenesten og 
det kommunale tjenesteapparatet før, under og etter behandling.  
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Tilsynet fikk tilsendt ti pasientjournaler for gjennomgang i forkant av tilsynsbesøket. Syv av 
disse omhandlet pasienter under poliklinisk behandling. På grunn av opplysninger som 
fremkom i intervju, valgte tilsynet å utelate poliklinikken fra systemrevisjon, og opprette en 
selvstendig tilsynssak i etterkant. Da det etter dette kun gjensto tre journaler fra 
døgnbehandlingen i dokumentunderlaget, valgte tilsynet å lese ytterligere tre journaler under 
tilsynsbesøket.  
 
Finnmarksklinikkens svarbrev om iverksatte tiltak, datert 17.02.2012 
Avvik 1: 
Iverksatte tiltak 

• Fadderording for nytilsatte innført 
• Plan for oppfølging av nytilsatte er utarbeidet 
• Helseforetakets prosedyre for oppfølging av nytilsatte følges opp 
• Fagkonsulentene må gjennom obligatorisk EuroAsi kurs og sertifisering.  
• Finnmarksklinikken sammen med SANKS arrangerte i oktober 2011 et 2 dagers kurs i 

” Interactiv group Therapy: Intervention for Dynamic Groups” med canadiske 
psykologen Freda A. Muscovitch. 

• Videreutdanningsprogram i gruppebehandling – en fagkonsulent 
• Dialog/veiledning av leder med personalet hver måned 
• Obligatorisk kurs for nyansatte i MI (Motiverende intervju) – holdes av KoRus Nord.  

Avvik 2: 
Iverksatte tiltak 

• Obligatorisk dagskurs i journalskriving 
• Journalskriving/behandlingsplaner tema på fag- og behandlingsmøter 
• Avgjørelser i behandlingsmøter dokumenteres i journal 
• Stikkprøver av journalene  
• Rapporter/kvalitetsindikatorer blir månedlig tatt ut fra DIPS – følges opp på 

institusjons- og klinikknivå 
• Kontinuerlig opplæring/oppfølging av DIPS 
• Institusjonen egen systemansvarlig – DIPS 
• Kontinuerlig oppfølging av avviksbehandling i DocMap 

 
Helsetilsynets avslutningsbrev av tilsyn, datert 02.07.2012 

• Tilsynet avsluttes fra Helsetilsynet 
• Gjennomførte/planlagte tiltak muliggjør en praksis som i fremtiden oppfyller aktuelle 

lovkrav 
• Ledelsen gis ansvar til å gjennomgå tiltakene etter en stund for å avgjøre om tiltakene 

hatt ønsket effekt. Sentralt er: 
¤ Om nye opplærings- og veiledningsrutiner følges, fungerer og er tilstrekkelig 

 ¤ At alle ansatte har fått nødvendig opplæring i utrednings- og behandlingsaktiviteter 
 ¤ At utrednings- og behandlingsaktivitetene blir godt nok dokumentert i journalene 

¤ At beskrevne rapporterings- og kontrollrutiner bidrar til at svikt i tjenesteutøvelsen 
avdekkes og rettes opp. 
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Finnmarksklinikkens svarbrev - Oppfølging av tiltak etter avslutning av tilsyn, datert 
21.11.12 

• Opplærings- og veiledningsrutiner 
De nye opplærings- og veiledningsrutinene fungerer i dag tilfredsstillende – Nytilsatte 
får tildelt en fadder, gjennomgår nyttig informasjon og opplæring, får utdelt 
informasjonsperm. Oppfølgingssamtale gjennomføres. Helse Finnmarks ”Skjema for 
oppfølgingssamtaler i prøvetiden” brukes. 

• Veiledning 
Gis ukentlig veiledning til fagkonsulentene i gruppeterapi ved psykologspesialist. Fra 
januar - 13 skal miljøpersonalet tilbys 1 times veiledning/4 uke i gruppeterapi og 
miljøterapi. Videreføring av ”Åpen time” omhandler overføring av realkompetanse 
med fagkonsulent Svein Atle Somby og undertegnede 1 time/4 uke til samtlige 
ansatte. Kontinuerlig veiledning i ordinær drift knyttet til pasientbehandling.  

• Opplæring i utrednings- og behandlingsaktiviteter 
Fortløpende opplæring av ansatte for sertifisering i forhold til utredningsverktøy. I 
EuroAsi har institusjonen tilgang på 2 plasser. Psykologspesialist har sertifiseringer i 
kartleggingsverktøy. Ny versjon av SCL 90 er tatt i bruk og som kun kan utføres av 
psykolog/psykiater. Gjennomført opplæringsdag i nettverk/nettverksanalyse – vil 
gjentas. 2 ansatte startet høsten 2012 opp desentralisert videreutdanning i rus og 
avhengighet ved Diakonhjemmets høyskole med en varighet på 2 år. Bindingstid på 2 
år etter fullført utdanning.  

• Dokumentasjon 
Gjennomført internrevisjon i perioden 27.03-29.03.12 av et revisjonsteam fra SANKS. 
Internrevisjonsrapporten ble gjennomgått av koordinator Elisabeth Joks i Klinikkadm. 
psykisk helsevern og rus. I internrevisjonsrapporten framgår det at kvaliteten er noe 
ujevn. Følgende kurs er gjennomført: Journalføring den 04.05.12 med Inger Selvåg og 
Klinisk selvmordsrisiko 04.05.12 med Ewa Ness.  

• Oppfølging av rapporterings- og kontrollrutiner 
2 tilsatte på opplæring i fagrevisjon i Oslo, sept. 12. Våren -13 gjennomføring av 
internrevisjon i dokumentasjon på klinikknivå. Finnmarksklinikken egen 
internrevisjon høsten -13. Alle pasientene får psykolog faglig vurdering og vurdering 
av selvmordsfare. Kvalitetssikring av dokumentasjon er iverksatt.  

• Pasientundersøkelser 
2 pasientundersøkelser er gjennomført – ”Hva er din erfaring med døgnopphold i 
rusinstitusjon” i periodene 16.04 – 01.06.2012 og 03.10-14.10.2012 

• Annet 
Bemanningen er styrket med 2 stillingshjemler. Fast psykologspesialist fra 01.10.12 
på dagtid og fra 01.11.12 legestilling i 35% besatt. Rekrutterer godt fagpersonell med 
høgskoleutdanning. Gjelder også samisk talende.  

 
Medbestemmelse 
Svarbrev til Helsetilsynet er utarbeidet på samarbeidsmøter med klinikksjef, avdelingsleder, 
tillitsvalgte og lokale VO. 
 
Vurdering 
Klinikken følger opp iverksatte tiltak. 
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