
 
 
 
 
 
Styremøte i Helse Finnmark HF 
 
 
 
 
Saksnummer 77/2013  
 
Saksbehandler:  Inger Lise Balandin, klinikksjef - Klinikk psykisk helsevern og rus 
Møtedato:  26. september 2013 
 
Tilsynssak – Finnmarksklinikken - poliklinikken 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret for Helse Finnmark HF tar sak om tilsyn ved poliklinikken på Finnmarksklinikken 

til orientering. 
2. Styret konstaterer at plan for lukking av avvik er sendt Fylkesmannen i Finnmark. 

 
 
 
 
Hans Petter Fundingsrud 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Saksfremlegg 
Andre saksdokumenter 
Referat/protokoller fra Informasjons- og drøftingsmøter 
Referat og uttalelser fra Brukerutvalg 
Referat/protokoller fra foretaks AMU og Kvalitetsutvalg 
Andre vedlegg 
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Fylkesmannen i Finnmark - tilsyn poliklinikken 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.  
På grunnlag av opplysninger som kommer frem under tilsynet, finner Helsetilsynet det 
nødvendig å gå inn i en separat vurdering av poliklinikken. Helsetilsynet finner det mest 
hensiktsmessig å innrette denne vurderingen som en vanlig tilsynssak, og vurderingsteamet 
vil være om det ytes et planmessig og forsvarlig tverrfaglig spesialisert tilbud til de 
polikliniske pasientene. 
 
Dokumentgrunnlag 

• Syv polikliniske pasientjournaler fra Finnmarksklinikken, blant annet henvisninger, 
vurderinger/beslutninger, journalnotat og epikriser 

• Finnmarksklinikkens redegjørelse og uttalelse i saken 
• Ytterligere uttalelse om avklaringer rundt poliklinisk tilbud fra Finnmarksklinikken 

 
Avgjørelse i tilsynssak – pliktbrudd påvist, datert 02.07.2012 

• Helse Finnmark HF, Finnmarksklinikken har brutt forsvarlighetskravet i 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 ved at det ikke er lagt til rette for at helsepersonell 
ved poliklinikken kan gi forsvarlige tjenester. Avgjørelsen er endelig og kan ikke 
påklages. 

• Journalgjennomgangen har vist faktisk svikt i pasientbehandling 
• Helse Finnmark HF må beslutte om det polikliniske tilbudet ved Finnmarksklinikken 

skal anses som et fullverdig TSB tilbud i fremtiden. 
• Helse Finnmark HF må informere Fylkesmannen i Finnmark om beslutningen, og 

eventuelt rapportere hvordan videre drift skal sikres og bekrefte hvordan pliktbruddet 
er rettet jf. kap. 6 nedenfor. 

 
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  

 
Finnmarksklinikkens oppfølgingsbrev, datert 28.08.12 

• I det videre legges det til grunn at det polikliniske tilbudet ved Finnmarksklinikken 
skal være et fullverdig TSB tilbud 

• Bekreftes at de iverksatte styringstiltakene ved døgnavdelingen også skal gjelde for 
den polikliniske virksomheten 

• Tiltak skal iverksettes fortløpende og i hht utarbeidet tiltaksplan. 
 

 
Styret i Helse Finnmark HF 26. september 2013  Styresak 77/2013 



 
 
 
Fylkesmannens avslutningsbrev, datert 22.05.2013 

• Fylkesmannen slutter seg til Finnmarksklinikkens vurdering, og finner det 
sannsynliggjort at de tiltakene som er gjennomført/beskrives, muliggjør en praksis 
som i fremtiden oppfyller de aktuelle lovkravene.  

• Det forutsettes at Finnmarkklinikken fremover vil opprettholde det arbeidet som er 
påbegynt og kontrollere at tiltakene virker tilfredsstillende. 

• Saken avsluttes med dette fra Fylkesmannen.  
 
Medbestemmelse 
Svarbrev til fylkesmannen er utarbeidet på samarbeidsmøter med klinikksjef, avdelingsleder, 
tillitsvalgte og lokale VO. 
 
Vurdering 
Iverksatte tiltak følges opp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styret i Helse Finnmark HF 26. september 2013  Styresak 77/2013 


































	Styresak - Tilsyn poliklinikk  FKL
	Vedlegg:

	Vedlegg saksdokumenter poliklinikk FKL

