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Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013 - 2014 – 
Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk 
psykisk helsevern og rus  
 
Saksbehandler:  Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
Møtedato: 5. juni 2014 

1. Sammendrag 
Statens helsetilsyn ved Fylkesmannen i Finnmark gjennomførte i 2013 og 2014 et 
regionalt landsomfattende tilsyn gjennomført som systemrevisjon mot 
helseforetakenes styring og ledelse av de barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikkene. Det ble gjennomført en egenevaluering ved foretakets Barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker i Kirkenes, Karasjok, Alta og Hammerfest i 2013.  
Videre ble det gjennomført tilsyn ved BUP Karasjok jan/febr 2014 basert på 
tilsynsbesøk nov. 2013.  
  
Klinikk psykisk helsevern og rus gjennomførte internrevisjon ved flere av klinikkens 
enheter i september 2013, herunder BUP Alta.   
  
Denne saken viser status, resultater og foretakets oppfølging av tilsyn og revisjon i 
forhold til den enkelte poliklinikk og på klinikknivå. I forkant av internrevisjon og 
tilsyn var det dialog mellom klinikkledelsen og Fylkesmannen i Finnmark om 
gjennomføringen, herunder rekkefølgen på revisjon og tilsyn.  

2. Bakgrunn 
Egenevalueringen  
En av målsettingene ved det landsomfattende tilsynet var å stimulere til 
forbedringsaktivitet i alle landets BUP’er. Egenvurderingen var rettet mot noen 
sentrale punkter i pasientforløpet i 30 pasientjournaler ved hver av BUP’ene. 
Egenevalueringen for klinikkens BUP’er i Hammerfest, Alta og Kirkenes er 
sammenstilt med tilbakemelding til Fylkesmannen i Finnmark datert 2. mai 2014.  
I tilbakemeldingen er det redegjort for 1) Foretakets vurdering av årsakene til 
avvikene 2) Tiltak som planlegges iverksatt for å rette opp de avdekte forholdene 3) 
hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at de planlagte tiltakene iverksettes 
i praksis 4) når og hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som 
planlagt. Egenevalueringen ved BUP Karasjok er fulgt opp gjennom det statlige 
tilsynet. 
 
Oppfølgingspunkter ved en eller flere BUP’er: 
a)  Diagnostisering av psykisk lidelser hos barn og unge skal baseres på en 

tverrfaglig utredning (multiaksial diagnostisering) etter 6 akser. Avviket er 
manglende oppfølging av at utredning foretas og dokumenteres. 
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b) Kartlegging av pasienter fra 10 – 12 års alderen og oppover for 
selvmordsproblematikk som del av utredning. 

c) Kartlegging av pasienter fra 10 – 12 års alderen og oppover for rus 
problematikk som del av utredning. 

d) Opplæring og oppfølging av ansatte i rutiner og prosedyrer. 
e) Bedre kontrollrutiner for å ivareta krav til dokumentasjon. 
f)  Utarbeide og implementere rutiner for brukermedvirkning for å fange opp 

tilbakemeldinger fra pasient / foresatte.  
Tiltak for å lukke avvik er iverksatt. Egenevalueringen ved BUP Kirkenes viser med 
tydelighet behovet for å få på plass og stabilisere spesialistdekningen.  
 
BUP Karasjok – statlig tilsyn 
Jfr. rapport fra tilsyn med psykisk helsevern til barn og unge ved Helse Finnmark 
HF, BUP Karasjok v/Fylkesmannen i Finnmark datert 13.02.14.    
  
Tilsynet har vurdert om pasientforløpene i BUP Karasjok er preget av: 
• God fremdrift og kontinuitet 
• God kvalitet i arbeidet, inkludert samhandling med både pasient, foresatte og 

førstelinjetjenesten eventuelt skole, PPT og barnevern. 
 

Pasientforløpet kan deles inn i følgende fire faser som alle inngikk i tilsynet: 
• Mottak og vurdering av henvisning 
• Utredning og diagnostisering 
• Behandling 
• Avslutning og oppfølging av behandling 
 
Det ble ikke avdekket avvik i tilsynet.  
 
BUP Alta - internrevisjon  
Internrevisjonen ble utført av klinikkens eget revisjonsteam og er en oppfølging av 
en prosess iverksatt i 2011, gjeldende for alle pasientgrupper i klinikken, for og 
kvalitetssikre pasientforløp med fokus på journalføring.  
 
Internrevisjon for 2013 hadde følgende fokusområder: 
1. Utredningsplan (anamnese – kvalitet på innhold, selvmordsrisikovurdering, 

diagnostisering – bruk av diagnosemodulen i DIPS blir den brukt?) 
2. Behandlingsplan – Kvalitet på innhold. Beskriver den forløpet i behandlingen? 
3. Epikriser – kvalitet på innhold.  
4. Egenevalueringsskjema for BUP’ene, Helse Finnmark.  
 
Revisjonen ved BUP Alta omfattet 10 utvalgte pasienter i alderen 8 til 19 år. Det ble 
gitt 8 anbefalinger om forbedringstiltak.  
 
Rapporten fra internrevisjonen var tema på klinikkens Fagdager 23. og 24. oktober 
2013 i Karasjok og ble da grundig gjennomgått og diskutert for alle 6 enheter som 
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var revidert, herunder BUP Alta. Videre er revisjonen fulgt opp i klinikkens KVAM 
råd og Fagråd. Tilbakemelding til klinikkledelsen for hvordan gitte anbefalinger er 
fulgt opp og lukket var innen utgangen av februar 2014.  

3. Vurdering 
I klinikken er det etablert ledergrupper for VPP, BUP og døgn som følger opp 
kvalitetsarbeid. Sentralt har det vært utarbeiding og implementering av felles 
prosedyrer, samt oppfølging av avvik/anbefalinger tilknyttet tilsyn. KVAM-rådet og 
Fagrådet som er klinikksjefens rådgivende organ følger opp på klinikknivå.  
 
Klinikksjefen sammen med avdelingslederne (klinikkledelsen) har det 
klinikkovergripende oppfølgingsansvaret og vil sørge for at lukking av avvik / 
anbefalinger følges opp ved den enkelte en på systemnivå.   
 
På årets Kontorfaglige forum i Kirkenes 06. og 7. mai 2014 der sekretærer og ledere 
deltok var oppfølging av registreringspraksis et sentralt tema.  
 
Tiltak for rekruttering og stabilisering av spesialister til BUP Kirkenes bør gis høy 
prioritet.  

4. Risikovurdering 
God oppfølging av anbefalinger og tiltak på alle nivåer er en viktig forutsetning for at 
kvalitets- og forbedringsarbeidet som skjer gjennom foretatte tilsyn / evalueringer 
skal lykkes. Det er etablert gode samarbeidsrutiner på tvers i klinikken gjennom 
ledergruppene og årlige samlinger (Kontorfaglig forum, KVAM-dager, Fagdager) 
som gir positive resultater på måloppnåelse og bidrar til å sikre at foretakets 
kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt følges opp i en desentral klinikkstruktur.  
En viktig forutsetning for og lykkes er å jobbe systematisk og kontinuerlig, der 
revisjoner og tilsyn er viktige læringsarenaer.  

5. Medbestemmelse 
Tillitsvalgte og vernetjenesten på klinikknivå har vært involvert i prosessen 
gjennom KVAM-rådet. På foretaksnivået er saken drøftet i informasjons- og 
drøftingsmøte 26. mai 2014. 

6. Vedlegg 
- Svar fra Finnmarkssykehuset av 28.4.2014 
- Tilsynsrapport 
- Internrevisjonsrapport uke 39-2013 
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