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Styret i Helse Finnmark HF 26. september 2013  Styresak 79/2013 



Møte Kvalitetsutvalget 
01.11.13 kl. 0830-1030. 
Møtet vart arrangert via telematikk 

Til stede: 
Harald G. Sunde, leder 
Andreas Ertesvåg, referent 
Hans Petter Fundingsrud 
Rita Jørgensen 
Vivi B. Bech 
Inger Lise Balandin 
Jørgen Nilsen 
Kjell Magne Johansen, leder brukerutvalget 
Evy Adamsen 
Vibeke Seierstad, fom. Sak 3. 
Christel Eriksen 

Andre: 
Gunn Hætta, vara for Inger Lise Balandin 
Unni Salamonsen, nestleder brukerutvalget 
Line Grongstad, kvalitetsrådgiver 

Saksliste: 

Sak 1/2013 Helse Finnmark: Ny organisering – nytt kvalitetsutvalg 
Leder gir en kort orientering om kvalitetsutvalget, og medlemmene presenterer seg. 

Les mer om Kvalitetsutvalget i DocMap: http://boo-hndcm-
01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYI
D=560047  

Forslag til vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til orientering. 

Vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til orientering.  

Sak 2/2013 Pasientsikkerhetskampanjen 
Kvalitetsrådgiver Line Grongstad orienterer om status for pasientsikkerhetskampanjen og 
veien videre. 

Forslag til vedtak: Kvalitetsutvalget er fornøyd med arbeidet som er gjort så langt med 
pasientsikkerhetskampanjen. Kvalitetsutvalget tar saken for øvrig til orientering. 

Vedtak: Kvalitetsutvalget er fornøyd med arbeidet som er gjort så langt med 
pasientsikkerhetskampanjen. Kvalitetsutvalget tar saken for øvrig til orientering. 
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Protokolltillegg fra Christel Eriksen: 

Christel Eriksen, Klinikk for psykisk helse og rus påpeker at pasientsikkerhetskampanjen kun 
har fokusert på den pasientgruppen over 18 år, og ber om at kvalitetsrådgiver tar dette med 
tilbake til Pasientsikkerhetskampanjen. Videre at medikament intoksikasjoner og suicider kun 
belyser til mest alvorlige uønskede hendelsene innen psykisk helsevern, og at andre 
indikatorer innenfor dette behandlingsområdet også er ønskelig, jfr somatisk helse. 

Sak 3/2013 Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) – Kjøpe tilganger til Helse 
Finnmark? 
Se eget saksfremlegg. 

Forslag til vedtak: Kvalitetsutvalget støtter kjøp av Norsk Elektronisk Legehåndbok. 
Medisinsk fagsjef bør være ansvarlig for innkjøp.  

Vedtak: Kvalitetsutvalget støtter kjøp av Norsk Elektronisk Legehåndbok. Medisinsk fagsjef 
melder dette inn som sak til direktøren for vurdering av innkjøp. 

Sak 4/2013 Kjøp av helsefaglige prosedyrer 
Kvalitetsutvalget diskuterer på prinsipielt grunnlag om Helse Finnmark skal vurdere kjøp av 
denne typen prosedyrer.  

Vedtak: Kvalitetsutvalget anbefaler å opprette en arbeidsgruppe som vurderer kjøp av 
prosedyrer. Det må blant annet vurderes kvalitet på prosedyrer for spesialisthelsetjenesten, 
kobling mot FIKS, tekniske løsninger og kostnad. Medisinsk fagsjef og kvalitetsrådgiver 
følger saken videre.  

Sak 5/2013 Bør klinikkene kunne organisere kvalitets- og HMS-arbeidet på en annen 
måte? 
Forslag til vedtak: Kvalitetsutvalget anbefaler videreføring av dagens retningslinjer for 
organisering av kvalitets- og HMS-arbeid. Klinikksjefene må ha fokus på implementering av 
organiseringen i sin klinikk. 

Vedtak: Kvalitetsutvalget anbefaler at kvalitets- og HMS-arbeidet organiseres likt i hele 
Helse Finnmark. Organisering med Kvamråd og –grupper bør videreføres. Klinikksjefene må 
ha fokus på implementering av organiseringen i sin klinikk.  

Sak 6/2013 Status dokumenter i DocMap 

Forslag til vedtak: Kvalitetsutvalget vedtar at alle prosedyrer som ikke er revidert innen to år 
etter fristen blir trukket tilbake. Dette gjennomføres fra januar 2014. Klinikksjefene får i 
oppdrag å orientere sine ansatte om dette.  

Kvalitetsutvalget oppfordrer klinikksjefene til å legge til rette for økt samarbeid om 
utarbeiding av felles prosedyrer. Dette arbeidet sees i samarbeid med det øvrige kvalitets- og 
utviklingsarbeidet i Helse Finnmark.  



Vedtak: Kvalitetsutvalget vedtar at alle prosedyrer som ikke er revidert innen to år etter 
fristen blir trukket tilbake. Dette gjennomføres fra januar 2014. Klinikksjefene får i oppdrag å 
orientere sine ansatte om dette.  

Kvalitetsutvalget oppfordrer klinikksjefene til å legge til rette for økt samarbeid om 
utarbeiding av felles prosedyrer. Dette arbeidet sees i samarbeid med det øvrige kvalitets- og 
utviklingsarbeidet i Helse Finnmark.  

Sak 7/2013 Avvik i DocMap 

Forslag til vedtak: Kvalitetsutvalget understrekker viktigheten av god og rask saksbehandling 
av avvik. Hver klinikk må følge dette opp. Kvalitetsutvalget ber om å bli orientert om 
utviklingen regelmessig. 

Vedtak: Kvalitetsutvalget understrekker viktigheten av god og rask saksbehandling av avvik. 
Hver klinikk må følge dette opp. Kvalitetsutvalget ber om å bli orientert om utviklingen 
regelmessig. 

Sak 8/2013 Utarbeiding av ny kvalitetsrapport i Helse Finnmark 
Vedtak: Kvalitetsutvalget er godt fornøyd med kvalitetsrapporten.  
Kvalitetsutvalget anbefaler at rapporten gjøres tilgjengelig for foretaksledelsen og styret.  

Sak 9/2013 Møteplan 2014 

Kvalitetsutvalget skal ha minst fire møter i året. Forslag til møteplan for 2014: 

7. februar kl. 0900-1100 
9. mai kl. 0900-1100 
5. september kl. 0900-1100 
21. november kl. 0900-1100 

Vedtak: Kvalitetsutvalget vedtar foreslått møteplan for 2014.  

 

Sak 10/2013 Bruk av tall fra SAS-portalen vs. andre kilder 

Det er forskjell på NPR-data og tall fra SAS-portalen. SAS-portalen brukes i 
månedsrapporten, pga. NPR-data kommer for sent. Direktør ønsker at begge data rapporteres 
til styret.   

Vedtak: Kvalitetsutvalget anbefaler at i påvente av avklaring på hva som er riktige tall, skal 
tall fra begge kilder brukes for ventelister og fristbrudd.  



Referat møte i Brukerutvalget ved Helse Finnmark HF 
Tid: 19. november kl. 1100-1400 
Sted: Alta, Helsesenteret. 

Til stede: 

Kjell Magne Johansen, leder 
Unni Elise Salamonsen 
Johan Morland 
Annfrid Slettvoll 
Samuel Anders Guttorm 
Andreas Ertesvåg, referent. 

Møtet startet med en omvisning på opptreningssenteret.  

Saksliste: 

Sak 24/2013 Godkjenning av saksliste og innkalling 

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. 

Sak 25/2013 Godkjenning av referat fra møte 13. september 2013 

Vedtak: RBU savner referat fra tidligere møter. Dette blir sendt fremover. Referatet er godkjent. 

Sak 26/2013 Informasjon om organisering psykisk helsevern og rus 
Prosjektleder Aina Olsen informerte Brukerutvalget om status og veien videre for omorganisering av 
psykisk helsevern og rus. Olsen har jobbet med prosjektet i 1 år. Det har vært fem prosjektgrupper 
som har jobbet med ulike tema. 

Det er gjort undersøkelser på pasientstrømmene. Ett mål er å hindre korte turer til UNN dersom det 
kan gis tilbud lokalt. For å bedre tilbudet, er det forslag om innføring av vaktordning. Teknologi vil 
være et viktig hjelpemiddel for å sikre et godt tilbud til alle døgnets tider.  

Styret i Helse Finnmark skal behandle saken den 5. og 6. desember. 

Brukerutvalget kommenterte at det var viktig å få ut mer bakgrunnsinformasjon gjennom hele 
prosessen. Dette gjør det lettere å forstå de valgene som blir gjort. Informasjonen må og formidles 
utad, ikke bare i Helse Finnmark. Dette er noe prosjektleder sa det jobbes med å forbedre. 

Det vart og uttrykt bekymring for mindre sengeplasser. Døgnenheten Jansnes må ikke legges ned i 
2014 før døgnenheten i Alta med 15 sengeplasser er på plass i 2016 Prosjektleder understreket at det 
er viktig med samarbeid med kommunene for å få til gode løsninger.  

Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Sak 27/2013 Orientering om budsjett og økonomi i Helse Finnmark  
Økonomirådgiver Runar Solem orienterte om budsjett/økonomistatus i Helse Finnmark.  

Det er problemer med å nå budsjettet for 2013. Inntektene har vært mindre enn planlagt. Dette 
gjelder særlig for Klinikk Hammerfest. Feil koding av behandling kan være årsak til dette. Klinikken 



undersøker dette, og jobber med å forbedre kodingen. Klinikk for psykisk helsevern og rus har høyere 
kostnader på gjestepasienter. Her har det vært utfordringer med en bygning som brant og 
soppskader på bygg. Noe som har ført til redusert kapasitet.  

Det pågår prosjektet for energisparing som er ventet å redusere utgifter. På lønnskostnader er det et 
underforbruk. Dette er særlig på grunn av ubesatte stillinger, der mange er i psykisk helsevern og rus. 

Hittil i år er resultatet for Helse Finnmark på minus 3,2 millioner. Ut fra budsjettet skulle foretaket 
vært ca 4 millioner i pluss. I følge prognosene vil man ta inn underskuddet i slutten av året. Dette 
skyldes blant annet et overskudd ved administrasjonen, som inkluderer en buffer hos direktøren.  

Fremover skal det være store investeringer i Helse Finnmark. I gjennomsnitt investeres det 280 
millioner pr. år frem til 2021. Dette stiller store krav til bærekraft, og gir store utfordringer for et lite 
foretak. Kravet er en netto resultatforbedring på 40 millioner i året i denne perioden. Det er nedsatt 
støttegrupper for omstilling for å gjøre dette arbeidet best mulig.  

Vedtak: Brukerutvalget ser at det er stramt budsjett. Utvalget understreker at det ikke må gå ut over 
ventetid. 

Sak 28/2013 Orientering om HOS-prosjektet 
Prosjektleder i Helse Finnmark, Anne Grønvold, orienterte om HOS-prosjektet. Prosjektet er en del av 
et felles prosjekt i Helse Nord. Prosjektets mål er å sørge for en mer enhetlig bruk av elektronisk 
pasientjournal og laboratorieinformasjonssystemer, samt slå sammen pasientjournaldatabasene i 
hvert foretak.  

Dette er et stort prosjekt med en investeringsramme på 427 millioner. I dag er det egne databaser 
for pasientsystemene i Kirkenes og Hammerfest, i tillegg til de andre foretakene i Helse Nord. 
Systemene skal samordnes, og det skal være en felles journal i hvert foretak. På sikt er det en 
mulighet med en felles journal i Helse Nord. I dag brukes systemene ulikt, noe som gjør arbeidet 
vanskelig. For å utnytte systemene bedre, blir det utarbeidet felles prosedyrer og gitt opplæring.  

Tidligere er det gjennomført en kartleggingsfase, og nå er prosjektet inne i lokal implementering. Det 
er mange grupper som jobber parallelt, og mange ansatte som deltar.  

Datasikkerheten blir ivaretatt i det nye systemet. Gamle pasientjournaler skannes inn. Her pågår det 
et arbeid med å vurdere hvordan pasientinformasjon som tidligere var på papir, skal gjøres 
tilgjengelig elektronisk. 

Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering.  

Sak 29/2013 Informasjonsskriv: Utredning av AMK-struktur 
Brukerutvalget har mottatt et informasjonsskriv om den pågående prosessen om utredning av ny 
AMK-struktur i Helse Nord.  

Utvalget påpekte særlig at faktorer som språk, kunnskap om geografi og lokale stedsnavn er viktig for 
å kunne gi god kvalitet. Krav til samisk vil være selvsagt.  

Vedtak: Brukerutvalget observerer det som er planlagt. Brukerutvalget er bekymret for ivaretakelsen 
av lokalkunnskapen dersom det blir færre AMK-sentraler.  Dette må ivaretas i prosessen. 



Sak 30/2013 Telefontid ved spesialistpoliklinikken Alta 
Unni Salamonsen har meldt inn følgende sak:  

Det er innført telefontid på Spesialistpoliklinikken i Alta pga lav bemanning.  
Skal dette fortsette eller skal bemanningen økes, og eventuelt når? 
 
På møtet vart det lagt frem svar fra spesialistpoliklinikken. Telefontiden blir forklart med behovet for 
å gjøre andre viktige oppgaver. Dette inkluderer kommunikasjon med både fastleger og andre, og 
pasientene. En annen viktig oppgave er skriving av journaltnotat. Dette skal være ferdig før 
ambulerende spesialister reiser. Disse oppgavene vart ivaretatt på en mindre god måte. Etter en 
gjennomgang av sekretærenheten vært det innført tiltak, blant annet telefontid, for å best mulig ta 
vare på alle oppgavene sekretærenheten skal gjører. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar svaret til orientering. Utvalget er fortsatt bekymret for at pasienter ikke 
når frem til spesialistpoliklinikken på telefon på dagtid.  
 

Sak 31/2013 Pasientreiser fra Finnmark til Tromsø, hvor skal de vente? 
Medisinsk fagsjef har på bakgrunn av saken tatt kontakt med Avinor med informasjon om saken, og 
følgende spørsmål: 

• Hvordan er ventende pasienters forhold ivaretatt på flyplassen i Tromsø?  
• Kan Avinor Tromsø se for seg en løsning som ivaretar nevnte problemstilling fra 

brukerutvalget?  
 
På møtet vart det informert om at det er et stillerom på UNN. 
 
Vedtak: Brukerutvalget merker seg at medisinsk fagsjef har sendt forespørsel til Avinor om saken. 
Utvalget ber om å bli informert om videre arbeid, og bli involvert i arbeidet med utarbeiding på 
kriterier for venterom.  
 
Unni Salamonsen blir kontaktperson hos Brukerutvalget for oppfølging av denne saken.  
 
Sak 32/2013 Henvendelse fra Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 
Brukerutvalget har sendt en henvendelse til alle brukerutvalg i regionen. Denne er vedlagt. 
 
Vedtak: Brukerutvalget støtter brukerutvalget i NLSH. 
 
Sak 33/2013 Orientering fra leder i Brukerutvalget 
Leder orienterte om nytt siden sist møte. Han var ikke på sist styremøte, men orienterte kort om 
prosessen for å ansette ny direktør i Helse Finnmark. Det er ekstraordinært styremøte den 20.11 for 
ansettelse.  

Han har deltatt på møte i Karasjok om brukerutvalgs rolle. Et sentralt poeng er en opplevelse av at 
brukerutvalg kommer sent inn i bildet. Det er viktig å bli involvert i en tidlig fase for å kunne påvirke 
sakene.  

Nestleder i brukerutvalget orienterte fra regionalt møte. Der vart det gitt tilbakemelding på at 
pasientsikkerhetskampanjen skulle være fast tema på møtene i brukerutvalget. I Finnmark har det 
ikke vart oppe. Dette har vært planlagt, men ikke blitt gjennomført da møtetidspunktene ikke har 



passet for prosjektleder. Samhandlingsreformen har ført til at antall liggedøgn har gått ned. I Helse 
Nord jobbes det med ferieavvikling, for å dekke mest mulig opp med egne krefter, fremfor innleie. 
For 2014 vart opplæring i oppdragsdokumentet nevnt som et ønske for Brukerutvalget. Det vart og 
kort fortalt om et system for pasientmedvirkning for behandlingsvalg på UNN. 

Sak 34/2013 Orienteringssaker 
34/2013-1 Referat Brukerutvalget UNN 24.10.13 

Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Sak 35/2013 Eventuelt 

Brukerutvalget ønsker sakslisten til styremøtene.  

Sak 36/2013 Dato for, og saker til neste møte 

Orientering om pasientsikkerhetskampanjen (I trygge hender) 
Informasjon fra utviklingssjef Anne Grethe Olsen 
Informasjon om nye Kirkenes sykehus, Brukerutvalget sin representant i prosjektet orienterer.  

Neste møte 5. februar. Hammerfest. 

 

Ferdig kl 1500 

 



 
 
 
 
  
Direktøren 
 

 

Protokoll Informasjons- og drøftingsmøte  
Dato: 27 november 2013 kl. 12.00-14.00 
Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Lakselv, Tana, Oslo og Alta  
 
Arbeidstaker Organisasjon Initialer Til- 

stede 
Meldt  
forfall: 

Andreas Ertesvåg Akademikerne AE AE  
ristian Espeland Den norske legeforening KE  KE 
Bård Martinsen NITO BM BM  
Evy C. Adamsen Norsk sykepleierforbund ECA ECA  
Ingjerd Eriksen Norsk Ergoterapeutforbund IE IE  
Janicke Wartiainen Norsk radiografforbund JW  JW 
Judit Fjeldberg Utdanningsforbundet JF JF  
Liv Johanne Nikolaisen Norsk Fysioterapeutforbund LJN  LJN 
Ludmila Amundsen Norsk Psykologforening LA  LA 
Marit Kransvik Fellesorganisasjonen MK  MK 
Marit Rakfjord Delta MR  MR 
Ole I. Hansen Fagforbundet OIH OIH  
Åsa Wikman Akademikerforbundet / Forskerforbundet / 

Presteforeningen 
ÅW  ÅW 

 
Vernetjenesten  Initialer Til- 

stede 
Meldt  
forfall: 

Solveig Nilsen Foretaksverneombud SN SN  
 
Arbeidsgiver Stilling Initialer Til- 

stede 
Meldt  
forfall: 

Hans Petter Fundingsrud Administrerende direktør HPF HPF  
Astrid Balto Olsen  Administrasjonssekretær ABO ABO  
Stein Erik Breivikås Økonomisjef SEB SEB  
Lena E. Nielsen HR-sjef LEN LEN  
Harald Sunde Medisinsk fagsjef HS HS  
Øyvin Grongstad   Drifts- og eiendomssjef ØG ØG  
Anne Grethe Olsen Utviklingssjef AGO  AGO 
Ole-Martin Olsen Administrasjonssjef/Foretakscontroller OMO OMO  
Ivar Greiner  Kommunikasjonssjef IG IG  
Vivi Bech Brenden Klinikksjef Klinikk Hammerfest VBB VBB  
Rita Jørgensen Klinikksjef Klinikk Kirkenes RJ RJ  
Jørgen Nilsen Klinikk Prehospitale tjenester JN  JN 
Inger Lise Balandin  Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og rus ILB ILB  
 
I tillegg til foretakstillitsvalgte, vernetjenesten og foretaksledelsen møtte fra: 
 
Arbeidsgiver: 
Prosjektleder Aina Olsen 
Juridisk rådgiver Line Haug 
 
Arbeidstaker organisasjoner: 
Tommy Sotkajærvi som stedfortreder for Ludmila Amundsen, Norsk Psykologforening 
Cecilie Javo som stedsfortreder for Kristian Espeland, Den norske legeforening 
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Sak 
nr:  

Sakens navn: Ansvar Status 

1 Styresak 98/2013 Videreutvikling og ny organisering av psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Drøftes 
etter HA § 31  

OMO  

 Administrerende direktør Hans Petter Fundingsrud innledet i saken. 
Direktørens forslag til vedtak beskrives med fokus på avvik fra arbeidsgruppenes 
forslag. 
Avvik på 4 punkter: 

- Reduksjon av antall døgnplasser innenfor psykiatri foreslår til 31 i stedet for 
33 

- Jansnes legges ned 2 år før tiden fra 2014 i stedet for fra 2016 
- Finnmarksklinikken legges ned i 2016 og flyttes til Lakselv/Alta 
-  Døgnenheten i Lakselv flyttes ikke til Karasjok 

 
Partene er enige om følgende: 
Opprettelse av APAT. Ønske om at disse lokaliseres så bredt som mulig. 
Opprettelse av RUS team. 
Opprettelse av 24/7 vaktordning. 
Enighet om fysisk samling av RUS og psykiatri, men ikke med felles turnus. Faglig 
samarbeid må utredes. 
Følge prosedyrer for omorganisering og involvere ansatte i omstillingsprosessen 
videre. 
For få psykiatriplasser i overgangen fra 2014-2016  
Det må presiseres av det i vedtakspunkt rundt Tana snakkes om faglig utvikling av 
tilbud. 
Post Alta og Jansnes må ses i sammenheng i forbindelse med omstilling og de ansattes 
rettigheter. 
Sommerstegning av Lakselv og Tana må vurderes opp mot kapasitet innenfor 
døgnbehandling. 
Må gjennomføres ROS analyser før nedleggelse av Jansnes og Finnmarksklinikken for 
å sikre at avbøtende tiltak etableres. 
 
Partene er uenige om følgende: 
For kort høringsfrist mot eksterne parter generelt sett 
For kort frist fra vedtak til nedleggelse av Jansnes 
Uenighet vedrørende faglig tilknytning mellom Rus og psykiatri ved nye døgnenheter. 
 
Uenighet fra Fagforbundet: 
Saken er ikke tilstrekkelig utredet og foreslår utsettelse av beslutning. 
 
Uenighet fra representant for legeforeningen: 
Direktørens forslag om flytting av døgnplasser innen rus til Lakselv er ikke utredet 
godt nok og går på tvers av arbeidsgruppenes og referansegruppens forslag. Forslaget 
må utredes grundigere og ROS-analyse må foretas. Disse punktene (pkt. k og l) i 
saksframlegget må utsettes.   
Mener at det samiske fagmiljøet utvikles og ivaretas på en bedre måte i Karasjok enn i 
Lakselv. 
RUS og psykiatri må samles i Samisk Helsepark i Karasjok  
Ikke gunstig å dele SANKS mellom Lakselv og Karasjok i forhold til pendling, 
rekruttering osv. 
 
Oppsummering og konklusjon fra arbeidsgiversiden: 
Det konstateres at man innenfor et flertall av forslagene til endringer av framtidig 
organisering har en felles forståelse for muligheter og utfordringer. Det foreligger noen 
få punkter med uenighet mellom arbeidsgiver og hoveddelen av arbeidstakernes 
representanter. Størst uenighet er det mellom arbeidsgiver og representanten fra Den 
norske Legeforening.  
 
Arbeidsgiver ser etter drøftingsmøtet at det er behov for å gjennomføre ROS analyse 
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forut for nedleggelse av Post Jansnes og Finnmarksklinikken. Dette skal sikre at det 
blir etablere avbøtende tiltak rettet mot de ansatte for å sikre deres rettigheter. Ansatte 
skal involveres hele veien i denne prosessen og våre rutiner for omstilling skal følges. 
Post Jansnes og post Alta vil ses i sammenheng i forbindelse med overtallighet. I 
overgangen mellom ny og gammel organisering vil døgnenhetene i Lakselv og Tana 
vurderes ikke sommerstengt idet dette kan være nødvendig for å sikre tilstrekkelig 
kapasitet. Fysisk samling av Rus og Psykiatri skal utvikles gjennom en pilot der man 
blant annet ser på felles bruk av personell på kveld, natt og helg. Administrerende 
direktør ønsker i sitt forslag til vedtak overfor styret å presisere at det er tilbudet ved 
Finnmarksklinikken som skal flyttes. 

 
 
________________ _________________ _________________ 
Evy Chr. Adamsen Ole I. Hansen  Solveig Nilsen   
NSF FO   FF    
 
 
 
________________ ________________ ________________  
Andreas Ertesvåg Bård Martinsen Judit Fjeldberg   
Akademikerne NITO Utdanningsforbundet   
 
 
 
________________ ________________ _____________________ 
Ingjerd Eriksen Tommy Sotkajærvi Cecilie Javo 
NETF NPF DNLF 
 
 
 
Møtet avsluttet kl 14.10 
 

Side 3 av 3 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Protokoll drøftingsmøte 
 
 Sted / Dato: 

 Alta. 22-11-13. 
                      

              Referent: 

 Elin Severinsen 
 
 Vår ref:  

  
 

 

PROTOKOLL 

 

KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS 

Helse Finnmark HF 

 

DRØFTINGSMØTE MED TILLITSVALGTE 

Tid:  Fredag 22. november 2013 Kl. 09.00 – 12.00 

Sted:  Telematikk  

Hjemmel:      Hovedavtalen: § 30 og § 31 
 

Tilstede: Inger Lise Balandin – klinikksjef - Klinikk psykisk helsevern og rus 

Åse M. Holberg - leder DPS Øst-Finnmark/SANKS 

Inger Lise Bjerknes – leder Finnmarksklinikken FKL 

Elin Severinsen – sekretær - Klinikk psykisk helsevern og rus (referent) 

Aina Olsen - Prosjektleder Helse Finnmark HF  

Robert Kechter – leder DPS Vest-Finnmark 

Eli Haaland - Norsk Sykepleierforbundet NSF 

Cecilie Javo – Norsk Legeforening DNLF 

Ole I Hansen – Fagforbundet  

Tore Christoffersen – Norsk Fysioterapeutforbund NFF 

Rigmor Taraldsvik – Utdanningsforbundet  

Grete Tørres – Norsk Ergoterapeutforbund NETF 

Forfall: 

Gunn Heatta – leder SANKS/DPS Midt-Finnmark  

Marit Kransvik – Foretaks- og klinikktillitsvalgt – Fellesorganisasjonen FO 

Marit Rakfjord – Delta  

Solfrid Skoglund – Hovedvernombud – Klinikk psykisk helsevern og rus  

 

Sak 07/2013 Innkalling og saksliste: 

Innkalling og saksliste godkjennes med følgende merknader: 

 

 Norsk Sykepleier Forbund (NSF) møtte med to tillitsvalgte til drøftingsmøtet – Eli Haaland og Dag 

Teigen. De ble bedt om å avgjøre hvem som skulle delta – Drøftingsmøtet tok pause imens avklaring 

ble gjort. De ble enige om at det skulle være Eli Haaland som representerer NSF. 
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 Drøftingsmøtet besluttet å ta til drøfting direktørens forslag til vedtak - sak 98/13 til styremøtet i 

Helse Finnmark HF 5. og 6. 12.13. som er utsendt tirsdag 19.11.13. Prosjektgruppens anbefaling fra 

møte 11.11.13 som er sak og grunnlagsdokumenter i innkallingen til drøftingsmøte (sendt ut 

innenfor fristen 15.11.13, en uke før møte) inngår som grunnlag.  

 Leder for Finnmarksklinikken Inger Lise Lindberg Bjerknes orienterte om at personalet ved 

klinikken har uttrykt at de ikke lenger verken har tillit til henne som leder, klinikkledelsen og 

administrerende direktør i Helse Finnmark HF. Begrunnelsen er at forslaget om flytting av tilbud fra 

Finnmarksklinikken til Lakselv kom helt overraskende og som et sjokk på de ansatte, og at dette er i 

strid med tidligere uttalelser fra adm dir. 

 

 
Sak: 07-13 Prosjekt ”Videreutvikling og ny organisering av Psykisk helsevern og Tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB)” - Oppfølging 

 Prosjektleder Aina Olsen deltar 

 

Følgende rapporter er vedlagt; 

 Gjennomgang av psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 

 Fremtidig døgnbehov for voksne i Helse Finnmark HF 

 Utredning Samisk Helsepark 

 Ambulant psykiatriske team i Helse Finnmark HF 

 Sluttrapport - Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Finnmark HF 

 

Følgende høringsuttalelser er vedlagt; 

 Norsk Ergoterapeutforbund 

 Delta 

 Norsk Sykepleierforbund 

 Legeforeningen 

 Nesseby Kommune 

 Sametingsrådet 

 Porsanger kommune 

 Sør-Varanger kommune 

 Kautokeino kommune 

 Tana kommune 

 Allmennpsykiatrisk klinikk – UNN 

 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk – UNN 

 Karasjok kommune 

 Alta kommune 

 Berlevåg kommune 

 

Følgende interne uttalelser er vedlagt; 

 Ledergruppa DPS Øst-Finnmark 

 Verneombud (VO) og tillitsvalgte DNL ved SANKS avd. barn og unge 

 VPP Hammerfest 

 Verneombud og tillitsvalgte ved SANKS, avd for voksne 

 

Øvrige dokumenter er følgende; 

 Anbefalninger fra prosjektgruppa datert 11.11.13 

 Referat fra styringsgruppa datert 12.11.13 

 Styresak 98/13 – ettersendt 26.11.13 
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Klinikksjefen redegjorde for prosessen og hennes ansvar for oppfølging av saken i klinikken. Pga korte 

tidsfrister har det ikke vært mulig å innkalle til drøftingsmøte på klinikknivå med grunnlag i 

prosjektgruppens anbefaling / styringsgruppens konklusjoner tidligere enn uke 46 (etter prosjektgruppemøte 

11.11.13 og styringsgruppemøte 12.11.13). Det har heller ikke vært mulig å sende ut adm dir sin innstilling i 

styresaken innen innkallingsfristen på 7 dager da innstillingen først forelå 19.11.13 – datoen styresaken ble 

sendt ut til drøftingsmøte på foretaksnivå. 

Protokollen fra drøftingsmøte på klinikknivå 22.11.13 oversendes adm dir slik at den kan ligge som grunnlag 

i den videre prosessen.  

 

Klinikksjefen orienterte videre om at det ved behandling av saken på foretaksnivå har vært nødvendig å se 

prosjektgruppens anbefaling som er en faglig tilrådning i sammenheng med økonomiske rammer og 

budsjettmessige utfordringer i Budsjett 2014 – 2017.  

 

 

Innspill fra tillitsvalgte; 

 

Cecilie Javo – DNLF:  

 

1. Viser til endringer i adm dir. sin innstilling til vedtak som avviker fra prosjektgruppens anbefalning 

og arbeidsgruppenes konklusjoner om samlokalisering av tilbudene i Samisk Helsepark i Karasjok. 

Hun mener at direktørens innstilling, som går på tvers av arbeidsgruppenes og prosjektgruppens 

anbefalinger og på tvers av de signalene han har gitt underveis i prosessen, bryter med 

verdigrunnlaget til Helse Finnmark om ”respekt”.  

2. Det er et nytt innspill at TSB døgnplassene i Karasjok foreslås flyttet til Lakselv og da hovedsaklig 

av økonomiske grunner – dette vil medføre en ytterligere splittelse av fagfeltene i Samisk Helsepark 

og går i motsatt retning av å samlokalisere TSB, rus og somatikk. SANKS sin hovedbase vil nå 

flyttes fra Karasjok til Lakselv – konsekvensene av dette er ikke vurdert godt nok.  

3. Viser til at Helse Finnmark har et særskilt ansvar for den samiske befolkningen, og at adm dir. ikke 

følger opp tidligere uttalelser om å samle fagmiljøet i Samisk Helsepark i Karasjok. Dersom adm dir. 

sin innstilling blir vedtatt, ødelegges muligheten for å bygge opp et samlet fagmiljø for den samiske 

befolkningen. 

4. Stiller spørsmål om hva som menes med at ”aksen DPS Midt/SANKS må styrkes” (jfr. 

saksframlegget) 

5. Viser til at det stilles krav om et tilstrekkelig antall døgn plasser for å tilfredsstille 

spesialitetskomiteens krav om godkjent avdelingstjeneste i spesialiteten psykiatri. Signaler hittil fra 

komiteens leder tyder på at mindre enn 8 plasser vil bli for tynt. Bør undersøkes gjennom formell 

søknad til spesialitetskomiteen, før antall plasser bestemmes.  

6. APAT team ved SANKS kan etableres allerede fra 2014. 

 

 

Tore Christoffersen – NFF:  
1. Berømmer arbeidsgruppene for stor innsats og grundig jobb. 

2. Viser til endringene i adm dir. sitt forslag til vedtak tilknyttet nedleggelse av Jansnes i 2014, og 

flytting av tilbud på Finnmarksklinikken til Lakselv (samlokalisert med psyksenger) som er 

økonomisk begrunnet og avviker fra hovedmålet i prosjektet som er økt kvalitet. Den faglige 

argumentasjonen blir borte til fordel for økonomiske prioriteringer. 

3. Viser til adm dir. sin innstilling pkt 1 e) d) og g):  

 Argumentasjonen for ytterlig reduksjon av antall døgnplasser fra 33 til 31 er forankret i 

SINTEF rapport. Noe av argumentasjonen er direkte sitat fra rapporten uten at dette 

kommer frem. Enkelte sitater er tatt ut av sin sammenheng. Blant annet er det ikke tatt 

med at reduksjonen i antall senger forutsetter at kommunene har bygd opp sitt tilbud.  
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Det er ikke tatt hensyn til utfordringer tilknyttet døgnbehovet som følge av store 

geografiske avstander.  

Direktørens argumentasjon til sitt forslag er for svakt, og når bare deler av SINTEF 

rapportens forutsetninger er tatt med stilles det spørsmål til troverdigheten tilknyttet 

øvrige forslag som avviker fra prosjektgruppens forslag. 

 Saken utsettes til det er gjennomført grundigere arbeid tilknyttet den kvalitetsmessige 

plattformen for endring, evnt at økonomisk argumentasjon fremholdes som hovedmotiv. 

 

 

 

Ole I. Hansen – Fagforbundet: 

1. Stiller spørsmål om ledelsen har vurdert konsekvensene ved nedleggelse av Jansnes fra 1.7.2014, 

samt hvilke vurderinger som ligger til grunn for forslag om etablering av ambulant akutteam med 10 

i Alta, alternativt 6 i Alta og 4 i Hammerfest? 

2. Viser til at det i de fleste innkomne høringer sies det at det er uforsvarlig kort høringsfrist. 

3. Jansnes: har bekymring for hvor realistisk/ansvarlig fremskyvning av nedleggelse fra 2016 til 

1.7.2014 er ovenfor pasienter/fagmiljø og ansatte. Nybygg i Alta vil ikke være klart før 2016.  

 Det er uansvarlig å legge ned innafor en så kort tidsramme. 

 Post Alta og post Jansnes må sees i sammenheng som en avdeling ved omstilling. Jamfør 

praksis i arbeidsretten. 

 Det må etableres et RON-utvalg. 

 Dersom det opprettes 10 stillinger i APAT-team i Alta for å beholde ansatte frem til 

etablering av døgnplasser i Alta 2016, må det fremkomme at 4 av disse overføres til 

Hammerfest når nye døgnplasser etableres i Alta. 

4. Arbeidsgiver spiller Lakselv og Karasjok opp mot hverandre i prosessen. Tillitsvalgte/verneombud 

ved Finnmarksklinikken har ikke vært involvert. Forslått modell er ikke konsekvensutredet. 

 

 

 

Grete Tørres – NETF: 

1. Viser til at adm. dir. sitt forslag til vedtak avviker fra prosjektgruppens anbefaling som igjen avviker 

fra arbeidsgruppenes konklusjoner.  

2. Når det gjelder adm dir. sin vurdering i styresaken tilknyttet tiltak som avviker fra prosjektgruppens 

anbefaling har hun følgende merknader; 

 Etablering av ambulant akutteam med 10 i Alta, som alternativt til 6 i Alta og 4 i 

Hammerfest er ikke begrunnet. 

 Økning av andel barne- og ungdomspsykiatere og psykologspesialister for barn/unge er 

ikke vurdert utfra at dette en kompetanse som er vanskelig å rekruttere. Det sies ikke noe 

om alternative løsninger. 

 Investeringsbehov ved samlokalisering av psyk- rus i Lakselv er ikke avklart og 

kostnadsberegnet, det stilles spørsmål til om økonomisk oversikt er realistisk og 

risikovurdert. Utredningene er forbundet med usikkerhet. ROS-analyse er ikke 

gjennomført. 

3. Flytting av FKL til Lakselv forutsetter bygningsmessige tilrettelegging, og at det avsettes 

investeringsmidler til oppbygging av to selvstendige poster. Sammenlignet med fem døgnplasser i 

Alta, og seks døgnplasser til TSB i Alta så synes de beregnede driftsutgiftene i Lakselv urealistisk 

lave. Det vil si at innsparingspotensialet i styresaken ikke er realistisk. 

4. Antall og type stillinger tilknyttet opprettelse av APAT-team må konkretiseres og tilbudet 

kostnadsberegnes. Hun er uenig om at stillinger tilknyttet APAT-team skal benyttes på døgnenheten 

i den daglige driften og mener at APAT må ha egen leder på linje med BUP og VPP. Ber om 

konsekvensutredning av forslag om at alle innleggelser skal skje via APAT, og at den som sitter med 

pasienten bestemmer neste skritt i behandlingstilbudet (samhandlingsregelen). 
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5. I henhold til styrevedtak i Helse Nord RHF om innteksfordelingsmodellen skal SANKS beholde 100 

% av tidligere øremerket tilskudd. Tilbudet kan ikke reduseres for å dekke øvrig 

drift/budsjettunderskudd. Viser til at 4 senger er øremerket til den samiske befolkning i Norge. Det 

innebærer bare 2 sengeplasser for befolkningen i Midt-Finnmark, inkludert brukerstyrt seng. Dette er 

neppe tilstrekkelig.  

6. Viser til side 1 i saksutredningen der det står: 

“Det ligger et stort faglig og økonomisk potensial i samdrift mellom psykisk helsevern og 

rusbehandling i Alta og Lakselv. Finnmarkssykehuset vil være en pilot i landet, da samdrift i slik 

skala ikke er gjort andre steder.” 

Først og fremst må denne piloten utredes nærmere, både faglig, mht. lokaler/investeringer og 

driftsutgifter. Jeg foreslår at det legges en plan for forskningsbasert evaluering av de omfattende 

endringene som blir foreslått her, slik at man i ettertid kan se om man har oppnådd det man setter seg 

som mål for samdriften og om pasientene får et bedre tilbud (måle brukertilfredshet før, underveis og 

etter). 

 

 

 

Eli Haaland – NSF: 

1. Svakheten i prosjektet viser seg å være mangel på økonomisk perspektiv i arbeidsgruppene. Det er 

ingen overraskelse med trange økonomiske rammer.  

2. Hun stiller spørsmål om det kan være informert for mye i prosessen slik at mange ting som er vurdert 

underveis har blitt sannheter. 

3. Nedleggelse av Jansnes må utsettes pga for mange risikomomenter. Hun gir sin tilslutning til Ole I. 

Hansens kommentarer tilknyttet Jansnes (pnkt.3).  

4. I tillegg viser hun til/begrunnelser for utsettelse:  

 Ansatte er helt uforberedt på nedleggelse i 2014. 

 6 mnd er for kort tid til en så stor omstilling der flere kommer til å miste jobben. Hva 

med de som har lenger oppsigelsesvern 

 Tap av kompetanse.  

 Nybygg er ikke på plass før 2016 – hun er skeptisk til å ta vekk døgnplasser uten at 

alternativ er oppbygd, og viser til at i perioden frem til 2016 vil det kun være 28 plasser i 

klinikken. Det er lang reisevei til Lakselv og Tana. 

 Fare for lenger ventetid må risikovurderes 

5. Samisk Helsepark:  

 Tar direktørens innstilling til etterretning. 

 Viser til høringsuttalelser der mange er uenige i samlokaliseringen i Karasjok. Hun 

mener Samisk Helsepark ikke behøver å være lokalisert på samme sted, og viser til 

samme metafor som brukes om Finnmarkssykehuset der alle tilbud uavhengig av 

geografi er en del av sykehuset og brukes til det beste for pasienten. 

 Vedtaket vedrørende flytting av Finnmarksklinikken til Lakselv bør utsettes, men at 

utredning og ROS analyse bør foreligge slik det er gjort i forhold til både Tana, Lakselv 

og Jansnes. 

 Hun er skeptisk til eventuelt sammenslåing av fagtilbudet inne psykisk helse/TSB. Det er 

uheldig at ansatte ikke er forberedt.  

 Kommenterer at SANKS / Lakselv har en tom avdeling, ”rehabiliteringsavdelingen” som 

må være ment for Finnmarksklinikken ved flyting til Lakselv. 

6. Økonomi: 

 Flytting av rusplasser fra Karasjok til Lakselv sett i forhold til å beholde rusplasser i 

Karasjok/flytte døgnplasser fra Lakselv til Karasjok må utredes og dokumenteres. 

 Stiller spørsmål om det er økonomisk forsvarlighet i å drive døgnenhet med kun 6 

plasser sett i forhold til 8 plasser. Fastsetting av antall senger utsettes til utredningen 

foreligger. 
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7. APAT-team:  

 Støtter etablering som pilotprosjekt i Alta. Det blir enklere med helt nytt team, fremfor å 

endre teamet i Lakselv som ikke har fungert etter intensjonen. 

 

 

 

 

Rigmor Taraldsvik – Utdanningsforbundet: 

1. Problematiserte utfordringer ved ambulering fra Alta til Hammerfest og kystkommuner dersom det 

opprettes 10 APAT stillinger i Alta kontra 6 stillinger i Alta og 4 stillinger i Hammerfest som hun 

støtter. 

2. Hun mener at det ikke lar seg gjennomføre at mer enn 50 % av de ansatte i barne- og 

ungdomspsykiatrien skal være psykiatere og psykologspesialister.  

 

Tillitsvalgte samlede innspill: 

 Nedlegging av Jansnes utsettes til alternative tilbud er på plass. 

 Risikoanalyse og konsekvensutredning tilknyttet adm dir sitt forslag til vedtak må 

gjennomføres før iverksetting av tiltakene. 

 Økonomiske konsekvenser av flytting av rusplasser fra Karasjok til Lakselv, 

kontra det å beholde rusplasser ved Finnmarksklinikken og flytte av døgnplasser 

fra Lakselv til Karasjok må utredes nærmere før endelig beslutning tas.  

 Det må komme frem at det er økonomiske begrunnelser som ligger til grunn for 

forslag fremmet av direktøren og som avviker fra prosjektgruppens anbefalinger. 

 

Inger Lise Lindberg Bjerknes – leder FKL: 

1. Viser til at det i rapporten kan se ut som at Helgeland Sykehuset HF ikke har gjestepasient kostnader. 

2. Opplyste at ansatte ved FKL har innhentet ferske tall på liggedøgn og gjestepasientkostnader i 

Helgeland, som har 3300 liggedøgn til en kostnad av 10 mill. i 2012, og en prognose på 3500 

liggedøgn i 2013. 

 

Åse Mathisen Holberg – avdelingsleder DPS Øst-Finnmark: 

1. Referer til møte mellom ledere, verneombud/tillitsvalgte i DPS Øst-Finnmark 

 Bekymret for konsekvensene tilknyttet eventuell nedleggelse av Jansnes fra 1.7.2014. 

 Gjennomføring av sommerstenging i Tana og Lakselv 2014 – ser ikke hvordan det skal 

kunne dekkes opp for nedleggingen av Jansnes uten at det får konsekvenser for 

pasientilbudet. 

 Behov for utredning av konsekvenser ved å etablere bakvaktordning 24-7 uten at det er 

bygd opp APAT-team. Hvordan klare å gi pasienter et tilbud med ambulant team på 3,2 

stillinger. 

2. Merknader fra bruker- og pårørende organisasjoner – samarbeidsmøte i Karasjok 13. og 14. 

november: 

 Bekymring for konsekvenser av nedbygging av sengeplasser i Helse Finnmark. 

 Positiv til APAT-team. 

 Dårlig medvirkning av bruker- og pårørende organisasjoner i prosessen. 

 Bekymring for at kun vertskommunene har vært med i prosessarbeidet.  

 

Robert Kechter – avdelingsleder DPS Vest- Finnmark: 

1. Adm dir sin innstilling er en helhetlig innstilling der det faglige tilbudet er vurdert i forhold til de 

økonomiske rammer. Klinikken har en økonomisk utfordring, og tillitsvalgte bes om å komme med 

eventuelle alternative forslag for å sikre økonomisk balanse dersom endringer forslås. 
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Tilbakemelding / konklusjoner fra klinikksjefen tilknyttet innspillene: 

 

Grunnlag for beslutning/prosess: 

 

 Anbefalningen fra prosjektgruppen ble utarbeidet i prosjektgruppemøte 11. november 2013. 

 Styringsgruppemøte (fortaksledelsen) behandlet prosjektgruppens innstilling 12. november 2013. 

prosjektgruppens anbefalinger ble sett i sammenheng med budsjett 2014-2017.  

 Adm dir sin innstilling forlå i forbindelse med utsendelse av sak til drøftingsmøte/styremøte 

innkalling 19.11.13. 

 Klinikksjefen åpner for drøfting av direktørens innstilling til styremøte 5. og 6. desember 2013 – 

styresak 98/13, og at prosjektgruppens anbefalninger inngår som en del av grunnlaget i saken. 

 Drøftingsmøte på fortaksnivå vil bli avviklet 27.11.13. Protokoll fra drøftingsmøte i klinikken 

22.11.13 vil ligge som en del av grunnlaget i den videre behandlingen. 

 

Tilbakemeldinger på spørsmål fremmet i drøftingsmøte: 

 

Cecilie Javo - pkt 4:  

Adm dir sin innstilling bygger videre på at tilbudet i Lakselv også i fremtiden skal være en del av SANKS, 

og at det bygges videre på at det må være samarbeid til tross for geografiske avstander. Jmfr grunntanken 

bak Finnmarkssykehuset. 

 

Ole I. Hansen: 

1. Stiller spørsmål om ledelsen har vurdert konsekvensene ved nedleggelse av Jansnes fra 1.7.2014, 

samt hvilke vurderinger som ligger til grunn for forslag om etablering av ambulant akutteam med 10 

i Alta, alternativt 6 i Alta og 4 i Hammerfest? 

Svar: 

Vurderingen av antall må på sees i sammenheng med nærhet til pasientene, samtidig som man 

vurderer muligheten for alternative stillinger i Alta frem til 2016 for ansatte som følge av nedlegging 

av Jansnes. 

 

 

Inger Lise Balandin – Klinikksjef Klinikk psykisk helsevern og rus 

Sign. 

Eli Haaland - Norsk Sykepleierforbundet NSF  

Sign. 

Cecilie Javo – Norsk Legeforening DNLF 

Sign. 

Ole I Hansen – Fagforbundet  

Sign. 

Tore Christoffersen – Norsk Fysioterapeutforbund NFF 

Sign. 

Rigmor Taraldsvik – Utdanningsforbundet  

Sign. 

Grete Tørres – Norsk Ergoterapeutforbund NETF 

Sign. 

 



Etter fagrådsmøtet den 21.11.2013 ber fagrådet klinikksjef Inger Lise Balandin å videreformidle 
følgende innspill og kommentarer ang. direktørens forslag til vedtak knyttet til Nye psykisk 
helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF til direktøren og styret 
 
Fagrådet vil takke prosjektleder Aina Olsen, ledelsen og arbeidsgruppene for stor engasjement og det 
utmerkete fagutviklingsarbeidet som ble gjort under prosessen. Fagrådet ser at økonomien er en 
viktig faktor som dessverre betinger at ikke alle de gode utviklingsanbefalinger kan gjennomføres 
tidsnær. 
 
Fagrådet har gått gjennom direktørens anbefalinger og vil deretter komme med følgende 
anmerkninger: 
 
-Direktøren bør nevne at antall døgnplasser i 2014 blir redusert til 28 og ikke bare til 31. 
 
-Nedleggelsen  av Jansnes fram til 1.juli 2014, 2 år før post Alta kompensatorisk skal øke 
sengeantallet til 15 , oppfattes som problematisk. Bakgrunnen for denne vurderingen er at 
pasientene knyttet til post Jansnes  i overgangsfasen sannsynligvis vil få et redusert tilbud fram til 
oppbyggingen i Alta - deriblant også oppbyggingen av et ambulant psykiatrisk akutteam i Vest-
Finnmark - er realisert. Med tanke på at post Jansnes gir et tilbud til en pasientgruppe som omfatter 
bl.a. kronisk psykotiske pasienter vil forslaget spesielt ramme en  pasientgruppe som er særlig sårbar 
for endringer i behandlingsregime. Døgnenhetene i Lakselv og Tana vil bare begrenset klare å fange 
opp denne faren siden de mangler relasjonene til pasientene som må bygges opp over år og ikke har 
de nære samarbeidsrelasjonene  til hjemmekommunene til denne pasientgruppen som personalet på 
Jansnes innehar og som oppfattes som en pilar i behandlingen. 
Siden tiltaket anbefales iverksatt allerede i juli 2014 vil også den planlagte vekselvise 
sommerstengningen av døgnenhetene i Tana respektive Lakselv  lede til et betydelig svekket 
behandlingstilbud i den spesielt sårbare overgangsfasen. 
 
-Fagrådet stiller seg skeptisk til å innføre en bakvaktsordning som også skal ha direkte henvendelser 
fra primærhelsetjenesten evtl. t.o.m. pasienter (det er fremdeles noe uavklart) før beredskapen i de 
ambulante akutteam er på plass. Ordningen ville dermed avvike fundamentalt fra DeVaVi-ordningen i 
Sør-Troms og de andre modeller  som ble belyst  i arbeidsgruppen  (bl.a. modellen fra Ålesund). 
 
-Fagrådet ser at flyttingen av Finnmarksklinikken til Lakselv kan lede til tap av kompetanse i rusfeltet i 
Midt-Finnmark men ser også muligheter for en innholdmessig omstilling i behandlingstilbudet og 
vurderer den foreslåtte samlokaliseringen av rus og psykiatri som positiv. 
 
-Fagrådet vil anmerke at tidsperspektivene i stort sett alle foreslåtte utviklings- og 
omstillingsanbefalingene er korte. Det å bygge opp tilbud og å omstille i den graden direktøren 
anbefaler vil kreve sannsynligvis mer tid enn det direktøren ser for seg. På bakgrunn av det fryktes 
det at målet om å redusere gjestepasientutgiftene allerede i 2014 er vanskelig å innfri. 
 
-Det etterlyses konsekvens- og ROS-analyser for tiltakene som avviker fra prosjektets anbefalinger. 
 
 
For fagrådet i Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 
 
Heiko Raschpichler 
psykiater/leder VPP Kirkenes 
med fagl. rådgiver DPS Øst-Finnmark/Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 
P.boks 410, 9915 Kirkenes 
Telefon 78973100 (VPP) 


	Forside Referatsaker
	Vedlegg:

	Referat Kvalitetsutvalget 011113
	Referat møte i Brukerutvalget ved Helse Finnmark HF 19.11.13
	20131127 - Protokoll informasjons- og drøftingsmøte4
	Protokoll Informasjons- og drøftingsmøte

	Protokoll drøfting klinikk nye PHV og rus 221113
	uttalelse fra fagråd

